Programy cest
se zemědělskou
tématikou
EVROPA / SEVERNÍ AMERIKA
STŘEDNÍ A JIŽNÍ AMERIKA
ASIE / AUSTRÁLIE / AFRIKA

Přinášíme Vám výběr z programů a cest se zemědělskou tématikou, které
jsme pro Vás uspořádali za dobu 25 let existence naší cestovní kanceláře.
Programy Vám mohou sloužit jako inspirace pro Vaše záměry nebo jako
návod na Vaši budoucí cestu.

Orientační ceny :

Orientační ceny za osobu vycházejí z podmínek platných v době publikace
v zimě roku 2016. Na vyžádání Vám rádi zpracujeme návrh na základě
aktuálně platných podmínek.

Rozsah služeb, obvykle zahrnutých v ceně:

Turistické služby, které obvykle zahrnujeme do ceny, jsou:
¬ ubytování se snídaní, obvykle hotel 3* podle místní kategorizace
¬ letecká doprava do cílové země, případně místní přelety, vč. letištních tax
¬ autobusová, železniční a lodní doprava v cílové zemi podle denního
programu
¬ autobusová doprava do cílové země busem s maximální výbavou
¬ obědy a večeře v rozsahu uvedeném v denním programu
¬ doprovod česky mluvícího průvodce
¬ cestovní pojištění ČP u evropských cest autobusem

Minimální poče t osob:

Orientační ceny zde uvedené vycházejí z minimálního počtu
¬ 20 platících účastníků u cest s leteckou dopravou
¬ 30 platících účastníků u evropských cest s dopravou autobusem
Všechny programy lze uskutečnit i pro menší počet osob.

Závazná cena:

Závaznou cenu za osobu je možno potvrdit až na základě objednávky služeb na konkrétní termín, na požadovanou kvalitu služeb a na počet platících účastníků.

Odborný progr am:

Uskutečnění odborného programu závisí na ochotě navštívených firem
poskytnout exkurzi. Tyto firmy si vyhrazují právo z provozních a termínových důvodů návštěvníky nepřijmout. Některé firmy účtují za uspořádání
odborné exkurze poplatek, jehož výši mohou sdělit až při potvrzení termínu návštěvy.

Progr amy „na míru“:

Programy jsou míněny jako orientační a mohou být měněny jak na základě
místních podmínek tak i na přání zákazníka.
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Doporučený termín realizace:

Orientační cena za osobu:

duben – květen

Kč 22.000,- – 26.000,-

BULHARSKO

září – říjen

Možnosti odborného progr amu:
¬ mléčné farmy s chovem krav plemene Simental
¬ návštěva na ovčí farmě s vlastní porážkou
¬ návštěva mlékárny s distribucí ve vlastní síti obchodů
¬ velkokapacitní mléčné farmy
¬ návštěva obilnářského družstva
¬ návštěva vinařství a ochutnávka vína

1. den – odle t do Sofie

Odlet z Prahy do Sofie, hlavního města Bulharska ležícího na úpatí pohoří Vitoša. Po příletu transfer do hotelu,
podle časových možností cestou z letiště panoramatická
projížďka městem. Příjezd na ubytování, nocleh Sofie.

2. den – Sofie – Zemen – Rilský kláš ter
– Bansko

Snídaně, odjezd ze Sofie do Zemenu na březích řeky
Strumy v západní části Bulharska. Pokračování na návštěvu Rilského kláštera, největšího pravoslavného kláštera
v Bulharsku, založeného již v 10. století, zařazeného na seznam světového dědictví UNESCO. Po prohlídce odjezd
na ubytování do známého horského střediska Bansko
v údolí mezi pohořími Rila a Pirin. Nocleh Bansko.

3. den – Bansko – Dobar sko – Calapica
– Plovdiv

Snídaně, krátká procházka malebným starým městem
s nízkými domky a náměstím s parkem. Pokračování
do vesnice Dobarsko na jižních svazích pohoří Rila a prohlídka kostela sv. Teodora Tirona a Teodora Stratelata
s vzácnými nástěnnými malbami. Pokračování cesty údolím mezi pohořími Rodopy a Rila přes Calapicu do Plovdivu. Příjezd na ubytování, nocleh Plovdiv.

Sofie – Zemen – Bansko – Plovdiv –
Kazanlak – Sofie

BULHARSKO

Sofie
Zemen

Kazanlak
Plovdiv

Bansko

5. Plovdiv – Sofie

Snídaně, dopoledne prohlídka Plovdivu, 2. největšího
města Bulharska – staré město s typickými domky s rozšířeným patrem, „nové“ město s velkými náměstími a širokými bulváry. Odpoledne odjezd do Sofie. Příjezd do hotelu na ubytování, nocleh Sofie.

6. den – Sofie, odle t do Pr ahy

Snídaně, dopoledne prohlídka historických staveb v centru města – chrám Alexandra Něvského, katedrála sv. Sofie,
bývalá mešita Bujuk Džami, mešita Banja Baši. Kolem poledne transfer na letiště a odlet do Prahy.

4. den – Plovdiv – K azanlak –
Brestovica – Plovdiv

Snídaně, odjezd do Kazanlaku, města růží a růžového oleje v „Růžovém údolí“, prohlídka Thrácké hrobky zapsané
na seznamu UNESCO, návštěva výrobny růžového oleje
v nedalekém Skobelevu. Návrat do Plovdivu přes Brestovici, v mikroregionu pěstování vinné révy. Nocleh Plovdiv.
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DÁNSKO
/ NĚMECKO
Praha – Rostock – Kodaň - Odense –
Aarhus – Hamburk - Praha
DÁNSKO

Aarhus
Kodaň

Doporučený termín realizace:

Orientační cena za osobu:

duben – květen

Kč 21.000,- – 24.000,-

září – říjen

Možnos ti odborného progr amu:
¬ návštěva výzkumné stanice ovocnářské a zelinářské
¬ návštěva na zelinářské farmě s vlastním prodejem
produkce
¬ farmy s chovem prasat
¬ setkání se zástupci farmářské unie

Odensee

NĚMECKO

Rostock

5. den – Aarhus – Silkeborg – Ribe –
odjezd do Německ a / oblas t
Hamburku

Odjezd v časných ranních hodinách z Prahy přes Německo a trajektem z Rostocku do Dánska, navečer příjezd
na ubytování v oblasti Kodaně, nocleh v oblasti Kodaně.

Snídaně. Odjezd do nedaleké jezerní oblasti u města
Silkeborg, návštěva letoviska Ry ležícího mezi jezery. Pokračování na západní pobřeží poloostrova, přes Billund
(Legoland) do Ribe, středověkého města s dómem Vor
Frue Kirke (jediný dánský pětilodní kostel) a starými
domy v centru města, pokračování směrem do Německa,
podle časových možností a zájmu krátká zastávka v městečku Møgeltønder, kde je královské letní sídlo – zámeček
Schackenborg. Odjezd na ubytování do oblasti severně
od Hamburku, nocleh v oblasti Hamburku.

2. den – Kodaň – Odense

6. den – Hamburk , jízda zpět do ČR

Hamburk

1. den – jízda Pr aha – Ros tock –
Kodaň

Snídaně. Celodenní prohlídka Kodaně – zámek Christianborg, sídlo parlamentu, budova burzy, kostel námořníků
Holmens Kirke, náměstí Kongens Nytorv, královské divadlo, malebný starý přístav Nyhavn, královský palác Amalienborg, Frederikskirke, dóm Vor Frue Kirke, Rosenborg
- renesanční zámek v krásném parku, socha Malé mořské
víly, radnice inspirovaná italskou renesancí, pěší zóna. Navečer odjezd na ubytování v oblasti Odense, nocleh v oblasti Odense.

Snídaně. Odjezd do Hamburku – panoramatická okružní jízda městem a přístavem, kolem poledne odjezd zpět
do ČR, příjezd do Prahy v pozdních večerních hodinách.

3. den – oblas t Odense

Snídaně. Dopoledne odborný program.
Odpoledne:
- možnost prohlídky města - rodiště pohádkáře H. Ch.
Andersena, jeho muzeum, malebné domečky a dlážděné ulice, gotická katedrála sv. Knuta, radnice, a návštěva
vesnického skanzenu,
- možnost výletu k vodnímu zámku Egeskov s krásným
parkem a vodními plochami.
Návrat do hotelu, nocleh v oblasti Odense.

4. den – Odense – Aarhus

Snídaně. Dopoledne odborný program. Odpoledne prohlídka města Aarhus – katedrála sv. Klimenta, radnice,
možnost návštěvy skanzenu Den Gamle By - souboru
městských domů z 16. – 19. století z celého Dánska. Nocleh v oblasti Aarhusu.
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Doporučený termín realizace:

Orientační cena za osobu:

duben – říjen

Kč 8.000,- – 10.000,-

Možnosti odborného progr amu:
¬ ovocnářská farma
¬ zelinářská farma
¬ farma s rostlinnou výrobou
¬ farma s tradičním chovem skotu
(Limousine a Charolais)
¬ výroba a ochutnávka paštik
¬ návštěva vinařství a ochutnávka vína

FRANCIE
/ ALSASKO
Praha – Štrasburk – Mylúzy (Mulhouse)
– Colmar – Karlsruhe – Praha
Karlsruhe
Štrasburk
FRANCIE

Colmar
Mulhouse

1. den – jízda Pr aha – Štr asburk

V ranních hodinách odjezd z Prahy směrem do Francie,
cestou možnost zastávky v Norimberku – na pěší prohlídku historického centra. Pokračování do Štrasburku, příjezd
na ubytování, nocleh Štrasburk.

2. den – Štr asburk – „ces ta vína“ –
Mylúzy (Mulhouse)

Snídaně v hotelu, prohlídka Štrasburku – staré město „Petite France“, dům koželužníků, Justiční palác, Rohanský
palác, katedrála Notre Dame, mosty přes kanály. Odjezd
směrem na Colmar „cestou vína“ - zastávka v některém
vinařství na ochutnávku vína. Pokračování do Mylúz
na ubytování, nocleh Mylúzy.

3. den – Mylúzy – Colmar a okolí

Snídaně v hotelu. Dopoledne krátká pěší procházka centrem města a možnost návštěvy muzea automobilů. Odpoledne odjezd do Pfaffenheimu na návštěvu vinných
sklepů a ochutnávku vína. Pokračování do Colmaru, pěší
procházka historickým centrem města. Možnost večeře
s ochutnávkou vína a pálenky v oblasti Colmaru. Návrat
zpět na ubytování do Mylúz.

4. den – Mylúzy – K arlsruhe – Pr aha

Snídaně hotelu, odjezd směrem na Štrasburk vinařskými
obcemi a městečky Riquewihr a Ribeauvillé, pokračování
přes Karlsruhe směrem do ČR, příjezd do Prahy ve večerních hodinách.
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FRANCIE
/ NORMANDIE
Praha – Paříž – Caen – Paříž – Praha

Doporučený termín realizace:

Orientační cena za osobu:

duben – červen

Kč 11.000,- – 13.000,-

září – říjen

Možnos ti odborného progr amu:
¬ ovocnářská farma provozující moštárnu a palírnu
¬ farma s tradičním chovem skotu
(Limousine a Charolais)
¬ rodinná farma zaměřená na chov mléčného skotu
¬ větší rodinná farma s chovem prasat s vlastní
porážkou a vlastním zpracovatelským zařízením

Caen
Paříž
FRANCIE

1. den – jízda z Pr ahy do Paříže

Časný odjezd autobusem z Prahy do Paříže, kolem 20. hodiny příjezd autobusem na ubytování, nocleh – předměstí
Paříže.

2. den – Paříž – Caen

Po snídani odjezd směrem do Caen v Normandii, cestou
odborný program – návštěva na farmách.
Navečer příjezd na ubytování v oblasti Caen, nocleh Caen.

3. den – Caen – po s topách vylodění

Po snídani odjezd na celodenní výlet po oblasti vylodění
Spojenců v roce 1944 – podle časových možností a zájmu
návštěva /prohlídka:
Muzeum vylodění v Bayeux
Muzeum a památník vylodění na pláži Omaha
v St. Laurent-sur-Mer
americký vojenský hřbitov v Colleville-sur-Mer
Muzeum vylodění na pláži Juno v Courseulles-sur-Mer
Nocleh Caen.

4. den – Caen – Paříž

Po snídani jízda zpět směrem do Paříže, cestou možnost
odborného programu. Navečer příjezd do Paříže, ubytování, nocleh na předměstí Paříže.

5. den – Paříž , noční přejezd do ČR

Snídaně, odjezd autobusem do centra města, pěší prohlídka Paříže s průvodcem (autokar není před zpáteční
cestou do ČR k dispozici) – Louvre, náměstí Svornosti,
Elysejská pole, Tuilerie, Vogézské náměstí, hřbitov Père Lachaise, možnost absolvovat hodinovou plavbu výletní lodí
po Seině. Navečer odjezd směrem do ČR, jízda přes noc.

6. den – příjezd do Pr ahy

V dopoledních hodinách příjezd do Prahy.
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Doporučený termín realizace:

Orientační cena za osobu:

květen – červen

Kč 26.000,- – 29.000,-

IRSKO

září

Možnosti odborného progr amu:
¬ setkání s představiteli Irské farmářské asociace
¬ rodinné farmy s chovem mléčného skotu a ovcí
¬ ovčí farmy
¬ návštěva zemědělského a potravinářského
výzkumného centra
¬ mléčné farmy
¬ návštěva palírny, ochutnávka whisky
¬ návštěva pivovaru, ochutnávka piva

Dublin – Wicklow – Kilkenny – Cork –
Limerick – Dublin
IRSKO

Dublin
Wicklow
Kilkenny

Limerick
Cork

1. den – odle t do Dublinu

Odlet z Prahy přímou linkou do Dublinu, po příletu transfer do hotelu, ubytování, nocleh Dublin.

2. den – Dublin – Kilkenny

Snídaně, odjezd z Dublinu na jih do oblasti Wicklow, odborný program v oblasti, dále do oblasti Kilkenny, nocleh
Kilkenny.

3. den – Kilkenny – Cork

Snídaně, dopoledne prohlídka města Kilkenny zvaného
„mramorové město“, nejzajímavějšího a nejlépe zachovaného irského středověkého města – řada historických
domů, hrad z 12. století, „černé“ a „šedé“ opatství, pivovar Smithwicks. Odpoledne odjezd směrem do Corku,
příjezd na ubytování, nocleh v oblasti.

4. den – Cork – Fermoy – Limerick

Snídaně, odjezd do Fermoy. Následně prohlídka hradu
Blarney v blízkosti Corku, hradu z 15. století patřícího
k nejstarším v Irsku. Odpoledne odborný program a odjezd směrem na Limerick, příjezd na ubytování, nocleh
v oblasti.

5. den – Limerick – Dublin

Snídaně, odjezd směrem na Dublin. Cestou zastávka
ve městě Tullamore a návštěva palírny whisky s ochutnávkou. Pokračování do Dublinu, příjezd na ubytování, podle
časových možností a zájmu pěší prohlídka města s průvodcem, nocleh Dublin.

6. den – Dublin, odle t do Pr ahy

Snídaně, dopoledne panoramatická projížďka městem –
nábřeží řeky Liffey, hlavní pošta, ulice O´Connell, celnice,
park Phoenix, náměstí Merrion s domem Oskara Wilda,
Trinity College. Dublinský hrad, katedrála sv. Patrika. Návštěva pivovaru Guiness – prohlídka s ochutnávkou piva,
možnost oběda. Transfer na letiště a odlet do Prahy.
Tel.: +420 266 311 543-5 / E-mail: email@prazsky-klub.cz / www.prazsky-klub.cz
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ISLAND
Keflavík / Rejkjavík – oblast Vík – NP
Skaftafell – vodopád Gullfoss – NP
Pingvellir – Rejkjavík

ISLAND

Pingvellir
Rejkjavík
Gullfoss
Keflavík
Skaftafell

1. den – odle t do Keflavíku

Odlet z Prahy nebo Vídně do Keflavíku - z Prahy přes některé z tranzitních evropských letišť, z Vídně možno i přímou linkou. Přílet do Keflavíku, transfer do Rejkjavíku. Dle
časových možností orientační okružní jízda Rejkjavíkem,
ubytování, nocleh Rejkjavík.

2. den – jižní část ostrova – oblast Vík

Po snídani odjezd na celodenní putování jižní částí ostrova. Návštěva vodopádu Seljalandsfoss, prohlídka zemědělské usedlosti na úpatí sopky Eyjafjallajökull, jíž
proslavily po celém světě erupce z roku 2010 (k dispozici
audiovizuální ukázka situace na farmě v době erupce).
Odpoledne návštěva skanzenu Skógar s tradičními farmářskými domky a zemědělskými nástroji. Poté prohlídka
vodopádu Skógafoss. Nocleh v oblasti Vík.

Doporučený termín realizace:

Orientační cena za osobu:

červen – srpen

Kč 56.000,- – 65.000,-

Možnos ti odborného progr amu:
¬ farmy s chovem skotu
¬ farmy s chovem ovcí
¬ pstruhové farmy
¬ návštěva centra zpracování vlny
¬ farmy s chovem koní
¬ návštěva pěstírny rajčat ve sklenících s geotermálním
topením
parku Pingvellir, kde se rozestupuje evropská a americká litosférická deska a kde se nachází nejstarší parlament
světa – Alping. Odjezd do Reykjavíku, ubytování, nocleh
Rejkjavík.

6. den – oblas t Hvalfjördur
a Borgarfjördur

Snídaně, dopoledne pokračování k vodopádu Hraunfossar vycházejícího z lávových polí. Krátké zastavení u geotermálního pramene Deildatunguhver, jenž je využíván
k vytápění farem a vesnic v 60km okolí. Odpoledne návštěva zemědělského muzea v Hvanneyri - s historií farmaření a zemědělství na Islandu. Nocleh Rejkjavík.

7. den – Modr á laguna, odle t
do Pr ahy/Vídně

Po snídani odjezd na relaxační koupel do Modré laguny,
jež je známá svými léčebnými účinky. Dle časových možností možné zajistit plavbu s pozorováním velryb. Transfer
na letiště a odlet do Prahy přes některé z evropských tranzitních letišť.

3. den – NP Sk af tafell a ledovcová
laguna Jökulsárlón

Snídaně, odjezd do národního parku Skaftafell přes písčité
pláně Mýrdalssanduru a lávová pole Eldhraun. Prohlídka
vesničky Kirkjubaejarklaustur a plání Skeidarársandur. Zastávka u ledovcové laguny Jökulsárlón, dle zájmu s možností plavby mezi ledovými krami. Návrat a nocleh v hotelu v oblasti Vík.

4. den – jižní část ostrova – oblast Vík

Po snídani program v jižní části ostrova - zastávka u černé
pláže Reynisfjar a ledovce Sólheimajökull. Dále průjezd
jižními nížinami – největší zemědělskou oblasti Islandu.
Nocleh v oblasti Vík.

5. den – Zlatý okruh

Snídaně, odjezd k jednomu z nejznámějších vodopádů
na Islandu - Gullfoss (tzv. Zlatý vodopád). Poté přesun
do geotermální oblasti s horkými prameny, pozorování
erupcí gejzíru Strokkur. Odpoledne návštěva národního
9
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Doporučený termín realizace:

Orientační cena za osobu:

duben – květen

Kč 24.000,- – 27.000,-

září – říjen

Možnosti odborného progr amu:
¬ prohlídky výroben tradiční šunky a ochutnávky
¬ návštěva sýrárny s ochutnávkou
¬ návštěva vinařství a degustace vín
¬ návštěva výrobny balsamikového octa

ITÁLIE
/ TOSKÁNSKO
Boloňa – Florencie – oblast Chianti –
Modena – Parma – Boloňa

ITÁLIE

1. den – odlet do Boloně, oblast
Chianti

Odlet z Prahy do Boloně přímou linkou ČSA, po příletu
odjezd do Florencie, prohlídka města - palác Palazzo Vecchio, most Ponte Vecchio, nejstarší most ve Florencii. Piazza del Duomo – náměstí, na kterém se nacházejí tři monumentální sakrální stavby – Duomo Santa Maria del Fiore,
Campanilla – jedna z nejkrásnějších zvonic v Itálii tyčící se
do výšky 82 m, a Battistero di S. Giovani. Světoznámé muzeum Galleria degli Uffizi. (Výběr podle zájmu a časových
možností). Navečer odjezd na ubytování v oblasti Chianti,
nocleh v oblasti.

Parma
Modena
Boloňa
Florencie

2. den – oblas t Chianti

Snídaně, dopoledne návštěva vinařství a ochutnávka vína
Chianti. Odpoledne návštěva výrobny toskánské šunky
a sýra „Pecorino“, s ochutnávkou. Pokračování do St. Gimignano, města proslulého téměř jednotnou zástavbou
středověké architektury a 15 věžemi. Stará část města
na náhorní plošině je zapsána na Seznamu světového dědictví UNESCO. Krátká prohlídka města. Nocleh v oblasti.

3. den – oblas t Chianti – Modena –
Parma

Snídaně, dopoledne návštěva podniku na výrobu balsamikového octa s ochutnávkou. Odpoledne návštěva výrobny parmské šunky. Příjezd na ubytování v hotelu v oblasti Parmy. Nocleh v oblasti.

4. den – Parma – Boloňa, odlet
do Prahy

Snídaně, dopoledne návštěva podniku na výrobu sýru
Parmigiano s ochutnávkou, následně odjezd do Boloně
na letiště a odlet zpět do Prahy přímou linkou ČSA.
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ITÁLIE
/ ŘÍM

Doporučený termín realizace:

Orientační cena za osobu:

duben – květen

Kč 18.000,- – 21.000,-

září – říjen

Řím

Možnos ti odborného progr amu:
¬ návštěva farmy s rostlinnou výrobu
¬ návštěva vinařství a degustace vín
¬ výroba a ochutnávka olivového oleje

Řím

3. den – Řím
ITÁLIE

1. den – odle t do Říma

Odlet z Prahy do Říma, po příletu transfer do centra města, panoramatická projížďka městem a transfer do hotelu,
ubytování. Nocleh Řím.

Po snídani první část okružní jízdy Římem – „antický“ Řím
– náměstí Kapitolu s nádhernými paláci, Forum Romanum
s pozůstatky chrámů a budov, symbol města - Koloseum.
Odpoledne pokračování okružní jízdy – návštěva Vatikánu
– velkolepé náměstí sv. Petra, vatikánská muzea s uměleckými skvosty a sbírkami antického umění, Sixtinská kaple,
Bazilika sv. Petra. Nocleh Řím.

4. den – Řím, odle t do Pr ahy

Snídaně, dopoledne možnost návštěvy některého muzea, pěší prohlídky města s průvodcem, nákupů. Transfer
na letiště, odlet do Prahy.

2. den – okolí Říma – Cas telli Romani

Po snídani odjezd na celodenní výlet do okolí Říma – návštěva oblasti „Castelli Romani“ se sopečnými jezery zaměřené na pěstování vinné révy. Zastávka na prohlídku
městečka Castel Gandolfo – letní sídlo papeže s výhledem
na kráterové jezero Lago di Albano, nebo Frascati s Villou
Aldobrandini v nádherné zahradě, nebo Nemi s výhledem na stejnojmenné jezero. Později odpoledne návrat
do Říma. Nocleh Řím.
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Doporučený termín realizace:

Orientační cena za osobu:

březen – duben

Kč 28.000,- – 32.000,-

IZRAEL

říjen – listopad

Možnosti odborného progr amu:
¬ návštěvy kibuců – pěstování subtropického ovoce,
obilí, chov drůbeže
¬ mléčné farmy
¬ návštěva vinařství
¬ návštěva zemědělského výzkumného centra
¬ návštěva kibucu provozujícího bio-zemědělství
¬ návštěvu společnosti vyrábějící zavlažovací systémy
pro účely zahradnictví a zemědělství

1. den – odle t do Tel Avivu

Tiberias – Galilejské jezero – Golanské
výšiny – Jeruzalém – Betlém
Golanské výšiny
Galilejské jezero
Tiberias
Tel-Aviv

Jeruzalém
Betlém

IZRAEL

V nočních hodinách odlet z Prahy do Tel Avivu.

2. den – Tel Aviv – Ne tan ya – Haifa –
Tiberias

Přílet v brzkých ranních hodinách. Po příletu odjezd směrem do Netanyie, krátká zastávka, pokračování do Caesarey, návštěva římského Amfiteátru, pokračování do Haify
na návštěvu zahrad a svatyně Bahai. Po prohlídce odjezd
do Nazaretu, návštěva baziliky Zvěstování, pokračování
do Tiberias, cestou krátká zastávka v Káni Galilejské, ubytování, nocleh Tiberias.

3. den – Galilejské jezero – Tiberias

Snídaně. Návštěva posvátných míst u Galilejského jezera
(Hora Blahoslavení, Capernaum, Tabgha). Návrat do hotelu v Tiberias, nocleh Tiberias.

7. den – Be tlém – odle t do Pr ahy

Po snídani výlet do Betléma - prohlídka baziliky Zrození
Páně s Betlémskou hvězdou a přilehlého kostela sv. Kateřiny. Kolem poledne odjezd na letiště Ben Gurion, v podvečerních hodinách odlet do Prahy.

8. den – příle t do Pr ahy
možnos t prodloužení progr amu:

2 – 3denní pobyt v přímořském letovisku Eilat, cestou zastávka na náhorní plošině Masada, jízda lanovkou k bývalé pevnosti

4. den – Tiberias – Golanské výšiny –
Tiberias

Snídaně. Výlet do oblasti Golanských výšin – vyhlídka
z Mt. Bental, prohídka zříceni antického města v Ceasarea
Philippi. Odpoledne návrat do hotelu, nocleh Tiberias.

5. den – Tiberias – Yardenit – Jericho
– Mr tvé moře – Jeruzalém

Snídaně. Odjezd z Tiberias, krátká zastávka u křestního
místa Yardenit na Jordánu. Pokračování údolím Jordánu
do Jericha. Zastavení v Jerichu, prohlídka archeologického
naleziště se zbytky nejstaršího města světa. Pokračování
na prohlídku jeskyní Qumran a k Mrtvému moři, krátká
zastávka na vykoupání na vybavené pláži. Odjezd do Jeruzaléma, nocleh v Jeruzalémě.

6. den – Jeruzalém

Snídaně. Celodenní prohlídka Jeruzaléma - výhled na Jeruzalém s Olivové hory, Dominus Flevit, Getsemanská
zahrada, chrám Všech národů, Chrámová hora s mešitou
al-Aksa a Dómem na skále (pouze zvenčí). Křížovou cestou do chrámu Božího hrobu, Zeď nářků, památník Yad
Vashem. Nocleh v Jeruzalémě.
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MAĎARSKO
/ BUDAPEŠŤ
Budapešť

Doporučený termín realizace:

Orientační cena za osobu:

duben – květen

Kč 5.000,- – 7.000,-

září – říjen

Možnos ti odborného progr amu:
¬ farmy s rostlinnou výrobou (obilí, zelenina)
¬ farmy s živočišnou výrobou
¬ návštěvu muzea a hřebčína s chovem arabských
plnokrevníků

Budapešť

MAĎARSKO

1. den – jízda Pr aha – Br atislava –
Budapešť

V ranních hodinách odjezd z Prahy. Zastávka v Bratislavě na krátkou procházku starým městem – Stará radnice,
Grasalkovičův palác – sídlo prezidenta, bývalý arcibiskupský palác, Primaciální palác, dóm sv. Martina, Michalská
brána. Kolem 15. hod. pokračování do Budapešti. Příjezd
do hotelu, ubytování. Nocleh Budapešť.

2. den – Budapešť

Snídaně. Celodenní prohlídka Budapešti – budova parlamentu na nábřeží Dunaje, Andrássyho třída s budovou
opery a dalších divadel, restauracemi a kavárnami, Náměstí Hrdinů, hrad a hradní komplex – královský palác,
Matyášův chrám, Rybářská bašta, vrch Gellért s citadelou,
Markétin ostrov. Možnost typické večeře s folklórním programem. Nocleh Budapešť.

3. den – okolí Budapeš ti – odborný
progr am

Snídaně, odborný program v oblasti Budapešti. Návrat
do Budapešti – možnost návštěvy lázní. Nocleh Budapešť.

4. den – Budapešť – Pr aha

Snídaně, odjezd směrem zpět do ČR, navečer příjezd
do Prahy.

13

Tel.: +420 266 311 543-5 / E-mail: email@prazsky-klub.cz / www.prazsky-klub.cz

Doporučený termín realizace:

Orientační cena za osobu:

duben – květen

Kč 6.000,- – 8.000,-

září – říjen

Možnosti odborného progr amu:
¬ návštěva vinařství a ochutnávka vína
¬ farmy s rostlinnou výrobou (obilí, zelenina)
¬ farmy s živočišnou výrobou
¬ návštěva muzea a hřebčína s chovem arabských
plnokrevníků

MAĎARSKO
/ OBLAST TOKAJE
Praha – Miskolc (Miškovec) – oblast
Tokaje - Budapešť - Praha
Brno

Miskolc
Budapešť
MAĎARSKO

1. den – jízda Praha – Miskolc
(Miškovec)

V ranních hodinách odjezd autobusem z Prahy do východního Maďarska do oblasti Miskolce (trasa Brno –
Bratislava - Trnava - Nitra – Zvolen – Lučenec – Rimavská
Sobota - Miskolc), cestou event. krátká pěší prohlídka
některého centra města, navečer příjezd na ubytování
do Miskolce, nocleh v oblasti Miskolce.

2. den – oblas t Tok aje

Snídaně, dopoledne krátká prohlídka města - podle zájmu – např. pravoslavný kostel s ikonostasem (kromě
pondělí), zřícena hradu Diósgyör, nebo koupání v jeskyni v lázních Tapolca u Miskolce. Následně odjezd do tokajské vinařské oblasti, předběžná trasa Miskolc - Tokaj
– Mád – Sárospatak – Miskolc. Ochutnávka místních vín
v některém vinařství. Návrat na ubytování do hotelu.
Nocleh v oblasti Miskolce.

3. den – Miskolc – Debrecen
(Debrecín) – NP Hor tobágy –
Budapešť

Snídaně, odjezd do Debrecína, 2. největšího města Maďarska, krátká prohlídka města – Velký a malý kalvínský
kostel, kostel sv. Anny, klasicistní budova radnice, budova
Vědecké univerzity. Pokračování do oblasti NP Hortobágy,
největšího chráněného území v Maďarsku, hlavní součástí je step při toku Tisy. Možnost pěší vycházky do pusty
a prohlídky návštěvního centra národního parku. Pokračování do Budapešti, po příjezdu odjezd na ubytování,
nocleh Budapešť.

4. den – Budapešť – odjezd do Pr ahy

Snídaně, dopoledne krátká prohlídka města - Andrássyho třída, Náměstí Hrdinů, hrad a hradní komplex – královský palác, Matyášův chrám, Rybářská bašta, vrch Gellért s citadelou (výběr podle časových možností). Kolem
poledne odjezd zpět do ČR, příjezd od Prahy v pozdních
večerních hodinách.
Tel.: +420 266 311 543-5 / E-mail: email@prazsky-klub.cz / www.prazsky-klub.cz
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NĚMECKO
/ BAVORSKO
Mnichov – Neuschwanstein
– Berchtesgaden – Freising –
Regensburg

Doporučený termín realizace:

Orientační cena za osobu:

duben – červen

Kč 7.000,- – 9.000,-

září – říjen

Možnos ti odborného progr amu:
¬ farmy s rostlinnou výrobou
¬ mléčné farmy
¬ návštěva sýrárny s ochutnávkou produkce
¬ návštěva pivovaru s ochutnávkou piva

NĚMECKO

Regensburg

Mnichov
Neuschwanstein

Freising

Berchtesgaden

1. den – jízda Pr aha – oblas t
Mnichova

V ranních hodinách odjezd z Prahy přes Plzeň do Německa, podle časových možností krátká zastávka
na prohlídku centra Mnichova. Pokračování na ubytování v oblasti jižně od Mnichova, nocleh v oblasti.

2. den – oblas t jižního Bavor sk a

Snídaně
Možnosti turistického programu:
jízda lanovku na nejvyšší horu Německa Zugspitze
návštěva zámku Neuschwanstein.
Navečer návrat do hotelu. Nocleh v oblasti.

3. den – oblast jihovýchodního
Bavorska

Snídaně.
Možnost turistického programu:
výlet do Berchtesgadenu
vyjížďka místním busem k horské chatě Kehlsteinhaus (Orlí hnízdo).
Navečer návrat na ubytování. Nocleh v oblasti.

4. den – odjezd do Pr ahy

Po snídani odjezd do Freisingu, v 10,00 – 12,00 hod.
návštěva pivovaru Weihenstephaner (možno pondělí – středa), pokračování směrem do ČR, podle zájmu
a časových možností zastávka v Řezně (Regensburg)
na krátkou pěší prohlídku města, pokračování do ČR,
příjezd do Prahy ve večerních hodinách.
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Doporučený termín realizace:

Orientační cena za osobu:

duben – říjen

Kč 6.000,- – 8.000,-

Možnosti odborného progr amu:
¬ farmy s rostlinnou výrobou
¬ mléčné farmy
¬ návštěva pivovaru s ochutnávkou piva

1. den – jízda z Pr ahy do Berlína,
prohlídk a měs ta, Pos tupim

V ranních hodinách odjezd z Prahy do Berlína, příjezd
kolem poledne, odpoledne okružní jízda Berlínem a částečně pěší prohlídka města s průvodcem – Alexandrovo
náměstí, budova radnice, ulice Unter den Linden, Braniborská brána, budova Říšského sněmu, Postupimské náměstí. Navečer odjezd na ubytování v Postupimi, nocleh
Postupim.

NĚMECKO
/ BERLÍN A POSTUPIM
Praha – Berlín – Postupim
– Wolfsburg – oblast Magdeburku
– Königstein
Berlín

Wolfsburg
Magdeburg

Postupim

NĚMECKO

Königstein

2. den – Pos tupim – Wolfsburg –
Magdeburk – Pos tupim

Po snídani odjezd do Wolfsburgu, možnost návštěvy
tzv. Autostadtu firmy Volkswagen vč. hodinové prohlídky výrobní haly. Odpoledne program v oblasti Magdeburku a navečer návrat do hotelu na ubytování, nocleh
Postupim.

3. den – Pos tupim

Snídaně, celodenní prohlídka Postupimi, jež se se svými
parky a zámky řadí mezi kulturní bohatství UNESCO. Možnost plavby lodí - na tzv. Velké jezerní plavbě, možnost návštěvy zámku Cecilienhof, místa konání tzv. Postupimské
konference o uspořádání poválečného Německa. Navečer
návrat do hotelu, nocleh Postupim.

4. den – Postupim – Königstein –
odjezd do Pr ahy

Po snídani odjezd autobusem směrem na Drážďany
a pokračování k pevnosti Königstein, jedné z největších
horských pevností v Evropě, možnost prohlídky. Odpoledne pokračování jízdy do Prahy.
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NĚMECKO
/ PORÝNÍ

Orientační cena za osobu:

duben – červen

Kč 7.000,- – 9.000,-

září – říjen

Praha – Plzeň – oblast Frankfurtu
n/M - údolí Mosely – oblast Koblence
- údolí Rýna – Praha
údolí
Mosely

Doporučený termín realizace:

Možnos ti odborného progr amu:
¬ farmy s rostlinnou výrobou
¬ farmy s chovem skotu
¬ návštěva vinařství a degustace vín
¬ návštěva pivovaru a ochutnávka piva

NĚMECKO

Koblenz
Frankfurt nad Mohanem
údolí
Rýna

3. den – Porýní
Plzeň

1. den – jízda Pr aha – Plzeň – oblas t
Fr ankfur tu n/M

V ranních hodinách odjezd z Prahy do Plzně, zastávka na exkurzi v pivovaru Prazdroj. Pokračování do Německa, příjezd na ubytování v oblasti Frankfurtu n/M.
Ubytování v hotelu, nocleh v oblasti.

Snídaně, odjezd na celodenní výlet do údolí Rýna. Jízda autokarem do St. Goarshausenu a odtud možnost
plavby lodí do Rüdesheimu kolem hradů, vinic a skály
Loreley. Odpoledne ochutnávka vína v některém vinařství v oblasti. Později odpoledne návrat na ubytování do oblasti Koblence, nocleh v oblasti Koblence.

4. den – prohlídk a Koblence, odjezd
do Pr ahy

Snídaně. Dopoledne prohlídka města Koblence – možnost návštěvy pevnosti Ehrenbreistein, soutok Rýna
a Mosely, podle časových možností staré město, císařská promenáda podél Rýna. Odjezd do Prahy, příjezd
v pozdních večerních hodinách.

2. den – údolí řeky Mosely

Snídaně. Pokračování směrem do údolí řeky Mosely –
možnost návštěvy hradu Eltz, pokračování do historického městečka Cochemu, zde krátká pěší prohlídka,
a do městečka Zell/Mosel v srdci údolí Mosely. Odpoledne ochutnávka moselského vína v některém vinařství. Navečer odjezd na ubytování do oblasti Koblence,
ubytování v hotelu, nocleh v oblast Koblence.
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Doporučený termín realizace:

Orientační cena za osobu:

duben – červen

Kč 10.000,- – 13.000,-

září – říjen

Možnosti odborného progr amu:
¬ návštěva sýrárny a ochutnávka produkce
¬ farmy s chovem mléčného skotu
¬ návštěva vinařství a ochutnávka vína

NĚMECKO
/ ŠVÝCARSKO
Praha – Mnichov - Füssen – Kostnice
– ostrov Mainau – St. Gallen – Vadúz
– Innsbruck/Salcburk – Praha
NĚMECKO

Kostnice
St. Gallen
Vadúz

Mnichov
Füssen

Salzburg

Innsbruck

ŠVÝCARSKO

1. den – jízda Pr aha – oblas t Füssenu

V časných ranních hodinách odjezd z Prahy směrem na Plzeň, Řezno a Mnichov, přestávka na oběd v oblasti Mnichova. Pokračování do Schwandau na prohlídku zámku
Neuschwanstein. Po prohlídce odjezd na ubytování v oblasti Füssenu, večer – možnost pěší procházky centrem
Füssenu, nocleh v oblasti Füssenu.

2. den – Füssen – Bodamské jezero –
Kostnice – ostrov Mainau –
St. Gallen

Snídaně, odjezd do Friedrichshafenu na břehu Bodamského jezera, možnost návštěvy muzea Zeppelin. Pokračování do Meersburgu a přejezd trajektem do Kostnice.
Pěší prohlídka Kostnice (cca 1 hod.) a pokračování busem
na „květinový“ ostrov Mainau, pěší procházka parkem,
navečer odjezd na ubytování v St. Gallen, večer – pěší procházka centrem St. Gallenu, nocleh St. Gallen.

3. den – výle t k R ýnským vodopádům

Po snídani odjezd do Schaffhausenu k Rýnským vodopádům, pokračování do Stein am Rhein, krátká pěší prohlídka historického centra městěčka. Odpoledne návrat přes
Winterthur na ubytování, nocleh St. Gallen.

4. den – St. Gallen, odjezd do Pr ahy

Po snídani odjezd zpět do ČR přes Lichtenštejnsko, zastávka
na krátkou individuální prohlídku Vadúzu, pokračování přes
Rakousko, zastávka na krátkou prohlídku Innsbrucku nebo
Salcburku, příjezd do Prahy v pozdních večerních hodinách.
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NORSKO
/ OSLO
Oslo

Doporučený termín realizace:

Orientační cena za osobu:

červen – září

Kč 22.000,- – 26.000,-

Možnos ti odborného progr amu:
Oslo

¬ problematika konzervace píce
¬ možnost návštěvy na Universitě v As
¬ návštěva menších mléčných farem v okolí Oslo

NORSKO

1. den – odle t do Oslo

Odlet z Prahy do Oslo. Transfer z letiště do hotelu, ubytování. Podle časových možností a zájmu pěší procházka
s průvodcem v centru města. Nocleh Oslo.

2. den – Oslo – prohlídk a měs ta

Snídaně. Celodenní prohlídka města, dopoledne pěší část
prohlídky - unikátní budova opery, katedrála, královský
palác, radnice, pevnost Akershus. Odpoledne pokračování okružní jízdy - park se sochami Gustava Vigelanda,
muzeem vikingských lodí, muzeum polární lodi Fram s expozicí dokumentující úspěchy norských polárníků. Nocleh
Oslo.

3. den – Oslofjord – Frederiks tad –
Dröbak – Oscar sborg

Snídaně. Celodenní výlet do okolí Oslo do oblasti
Oslofjord - prohlídka města Frederikstad – bývalé pevnosti s historickými domy a ochrannými valy. Na zpáteční
cestě zastávka v městečku Dröbak s dřevěnými domky,
náměstím Torget, malebným přístavem a pláží. Jízda trajektem k pevnosti Oscarsborg. Nocleh Oslo.

4. den – Oslo a okolí – odborný
progr am

Snídaně, odborný program v Oslo a okolí, nocleh Oslo.

5. den – Oslo, odle t do Pr ahy

Snídaně. Dopoledne volno na individuální program, nákupy, návštěvu muzea, odpoledne transfer na letiště a odlet do Prahy.

možnos t prodloužení progr amu:
2denní výlet k fjordům v oblasti Bergenu
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Doporučený termín realizace:

Orientační cena za osobu:

duben – květen

Kč 21.000,- – 24.000,-

září – říjen

Možnosti odborného progr amu:
¬ návštěva vinařství – prohlídka vinic, sklepa,
ochutnávka vína
¬ farmy s rostlinnou výrobou – obilniny, pícniny,
zelenina
¬ farmy s chovem skotu a koní
¬ návštěva tržnice

PORTUGALSKO
/ LISABON
Lisabon
PORTUGALSKO

Lisabon

1. den – odle t do Lisabonu

Odlet z Prahy do Lisabonu, po příletu transfer do centra
města a panoramatická projížďka městem. Navečer příjezd do hotelu na ubytování. Nocleh v Lisabonu.

2. den – výle t do s tředního
Por tugalsk a

Snídaně, celodenní výlet do oblasti středního Portugalsko
– prohlídka města Santarém, správního střediska oblasti
Ribatejo, sídelního města portugalských králů. Dále Tomar, dřívější sídlo Řádu templářských rytířů, s klášterem
Řádu Kristova zapsaného na seznam světového dědictví
UNESCO, a Constancia s úzkými malebnými uličkami
a farním kostelem Igreja Matriz. Odpoledne návrat do Lisabonu, možnost večeře s programem („fado“), nocleh
v Lisabonu.

3. den – Lisabon – prohlídk a měs ta

Snídaně, okružní jízda Lisabonem – zříceniny monumentálního karmelitánského kláštera na svahu nad náměstím
Rossio, hrad sv. Jiří, rušné náměstí Praça do Comércio jedno z největších a nejkrásnějších v Lisabonu, čtvrť a věž
Belém, klášter sv. Jeronýma, starobylá čtvrť Alfama. Nocleh v Lisabonu.

4. den – Lisabon, odle t do Pr ahy

Snídaně, dopoledne návštěva moderní části Lisabonu –
čtvrť „Park národů“ zrekonstruovaná v r. 1998 pro světovou výstavu, slouží nyní pro odpočinek a zábavu, možnost
návštěvy Oceanária. Odpoledne transfer na letiště, odlet
do Prahy.

Možnos t Prodloužení Progr amu:
2 – 3denní pobyt na jižním pobřeží
v oblasti Albufeira -Faro
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RUMUNSKO
/ MAĎARSKO
Praha – Bratislava - Segedín
– Predeal – Bazna – Sibiu – Debrecín
– Budapešť - Praha
Bratislava
Budapešť

Debrecín
RUMUNSKO

MAĎARSKO

Segedín

Bazna
Sibiu

Predeal

Bukurešť

1. den – Odjezd z Pr ahy do Segedína
(Szeged) / Maďar sko

Odjezd z Prahy přes Bratislavu a Györ do Segedína, cestou
zastávka v Bábolně na návštěvu muzea a hřebčína s chovem arabských plnokrevníků. Navečer příjezd na ubytování, nocleh v oblasti Segedína.

Doporučený termín realizace:

Orientační cena za osobu:

duben – květen

Kč 9.000,- – 12.000,-

září – říjen

Možnos ti odborného progr amu:
¬ návštěva chovu buvolů
¬ farmy s chovem strakatého skotu
¬ degustace vín
¬ farmy s chovem ovcí
¬ farmy s chovem skotu holštýnského plemene

6. den – Sibiu – Hor tobágy / Maďar sko
Snídaně v hotelu, po snídani odjezd směrem do Maďarska, v odpoledních hodinách příjezd do oblasti NP Hortobágy, zastávka v návštěvnickém centru, možnosti safari
v národním parku, navečer odjez na ubytování v oblasti,
nocleh.

7. den – pokr ačování do Pr ahy

Snídaně, pokračování do Budapešti, panoramatická projížďka městem, odpoledne odjezd do Prahy, příjezd ve večerních hodinách.

2. den – jízda Segedín – Predeal

Snídaně, pokračování jízdy do Rumunska se zastávkou
na prohlídku města Arad v Sedmihradsku ležícího na řece
Mureş, a přes Sibiň (Sibiu) na ubytování do Predealu, horského střediska, ležícího jižně od Brašova. Nocleh - Predeal.

3. den – Predeal – Br an – Bazna

Snídaně, dopoledne návštěva hradu Bran, národní památky a dominanty Rumunska, označovaného také jako
Drákulův hrad. Dále pokračování do Sambata de Jos
na návštěvu statku s chovem lipicánů. Odpoledne pokračování do Bazny, obce založené již ve 14. století v místě
původního osídlení Sasů. Příjezd na ubytování, nocleh
Bazna.

4. den – Bazna a okolí

Snídaně, celodenní výlet po okolí - mj. jízda koňským povozem z Bazny ke kostelní tvrzi v nedaleké obci Boian, ležící v údolí obklopeném vysokými kopci. Ochutnávka vína
ve vinném sklepě v historické obci Seuca. Návrat na ubytování do Bazny, nocleh Bazna.

5. den – Sibiu

Snídaně, odjezd do Sibiu (česky Sibiň), původně opevněné citadely založené transylvánskými Sasy. Prohlídka
„horního města“ - středověkého centra města s Velkým
a Malým náměstím, katedrálou, mostem „Lží“ a „dolního města“ se zbytky opevnění. Navečer příjezd do hotelu,
ubytování. Nocleh Sibiu.
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Doporučený termín realizace:

Orientační cena za osobu:

květen – červen

Kč 54.000,- – 64.000,-

RUSKO

září – říjen

Možnosti odborného progr amu:
¬ setkání se zástupci farmářské asociace
¬ farmy s rostlinnou výrobou
¬ farmy s chovem skotu
¬ drůbežářské farmy
¬ zelinářské farmy
¬ návštěva včelařství
¬ návštěva zpracovatelského závodu

1. den – odle t do Pe trohr adu

Petrohrad – Novgorod – Tver
– Sergiev Posad – Suzdal - Vladimir
– Nižnij Novgorod – Moskva
RUSKO

Petrohrad
Novgorod
Tver

Vladimir Nižnij
Novgorod
Moskva

Odlet z Prahy do Petrohradu přímou linkou ČSA, po příletu krátká panoramatická projížďka a transfer do hotelu,
ubytování, podle časových možností krátká pěší prohlídka
města s českým průvodcem. Nocleh Petrohrad.

2. den – Pe trohr ad – prohlídk a měs ta

Snídaně, výlet do Petrodvorce, nádherného barokního
areálu s palácem a zahradami s vodotrysky a fontánami.
Návrat lodí do Petrohradu, odpoledne návštěva Ermitáže.
Návrat do hotelu na ubytování, nocleh Petrohrad.

3. den – Pe trohr ad a okolí – odborný
progr am

Snídaně. Odborný program v Petrohradu a okolí. Možnost návštěvy folklórního představení a následně večeře.
Nocleh Petrohrad.

4. den – Pe trohr ad – Novgorod – Tver

Snídaně. Odjezd směrem na jih, cestou zastávka v Novgorodu a na návštěvu farmy. Příjezd do Tveru na ubytování.
Nocleh Tver.

5. den – Tver – Sergie v Posad – Suzdal

Sergiev
Posad Suzdal

8. den – Nižnij Novgorod – Moskva

Snídaně, dopoledne odborný program. Odpoledne odjezd vlakem do Moskvy, po příjezdu transfer do hotelu
na ubytování, nocleh Moskva.

9. den – Moskva

Snídaně, okružní jízda městem – vyhlídka na Moskvu
z Vrabčích hor u Lomonosovovy univerzity, návštěva Parku vítězství, metro, pěší zóna Arbat v historickém centru
Moskvy. Navečer návrat do hotelu, nocleh Moskva.

10. den – Moskva, odle t do Pr ahy

Snídaně, dopoledne pokračování prohlídky města - Rudé
náměstí, nejvýznamnější náměstí Moskvy, vycházejí z něho
všechny významné radiální ulice, Leninovo mauzoleum,
Kreml s významnými kostely a paláci. Odpoledne transfer
na letiště, odlet do Prahy.

Snídaně. Dopoledne krátká prohlídka Tveru. Pokračování jízdy směrem do Suzdalu, zastávka v Sergiev Posad
na prohlídku města vč. návštěvy Trojického kláštera a jeho
kostelů. Pokračování do Suzdalu, příjezd na ubytování,
nocleh Suzdal.

6. den – Suzdal – Vladimir – Suzdal

Snídaně, dopoledne prohlídka Suzdalu, malebného města starobylých klášterů a kostelů na břehu řeky Kamenky.
Odpoledne odborný program v oblasti. Návrat na ubytování, nocleh Suzdal.

7. den – Suzdal – Vladimir – Nižnij
Novgorod

Snídaně, odjezd na návštěvu včelařství. Pokračování
do Nižného Novgorodu, cestou návštěva farmy. Po příjezdu panoramatická projížďka městem – „kreml“ – pevnost
z červených cihel s chrámem archanděla Michaela, Mininovo náměstí, Pečerský klášter Nanebevstoupení. Odjezd
do hotelu na ubytování. Nocleh Nižnij Novgorod.
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RUSKO
/ PETROHRAD
Petrohrad

Doporučený termín realizace:

Orientační cena za osobu:

květen – červen

Kč 25.000,- – 27.000,-

září – říjen

Možnos ti odborného progr amu:

Petrohrad

¬ setkání se zástupcem ruské farmářské asociace
¬ návštěva farmy s rostlinnou výrobou
¬ návštěva mléčné farmy
¬ návštěva zpracovatelského závodu (mléko, zelenina,
houby, květiny)

RUSKO

1. den – odle t do Pe trohr adu

Odlet z Prahy do Petrohradu linkou ČSA, po příletu panoramatická projížďka a transfer do hotelu, ubytování, podle časových možností a zájmu krátká pěší prohlídka města
s českým průvodcem. Nocleh Petrohrad.

2. den – Pe trohr ad a okolí – odborný
progr am

Snídaně v hotelu. Celodenní odborný program v Petrohradu a oblasti. Nocleh Petrohrad.

3. den – Pe trohr ad – prohlídk a měs ta

Snídaně v hotelu, výlet do Petrodvorce, návštěva paláce
a parku, oběd v místní restauraci, návrat lodí do Petrohradu, později odpoledne návštěva Ermitáže v bývalém tzv.
Zimním paláci. Večer možnost návštěvy folklórního představení a následně večeře. Nocleh Petrohrad.

4. den – Pe trohr ad, odle t do Pr ahy

Snídaně v hotelu, prohlídka města – Něvský prospekt, Petropavlovská pevnost s katedrálou sv. Petra a Pavla, křižník Aurora, Kazaňská katedrála, katedrála sv. Izáka (výběr
podle časových možností). Po poledni transfer na letiště
a odlet do Prahy.
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Doporučený termín realizace:

Orientační cena za osobu:

květen – červen

Kč 28.000,- – 32.000,-

ŘECKO

září – říjen

Možnosti odborného progr amu:
¬ návštěva vinařství a ochutnávku vína
¬ farmy s chovem ovcí a koz

Soluň – Trikala – Meteora – Levadie
– Atény
Soluň

1. den – odle t do Soluně

Odlet z Prahy do Soluně, po příletu panoramatická projížďka městem a příjezd na ubytování, nocleh Soluň.

Meteora
ŘECKO

Trikala

2. den – Soluň – Larisa – Trik ala

Snídaně, odjezd na krátkou prohlídku Soluně – Bílá věž,
součást byzantských hradeb, centrum města s malebnými
uličkami a kostelíky, kostel Agios Demetrios, Agia Sofia,
rotunda. Kolem poledne odjezd přes Larissu do Trikaly,
nocleh v oblasti.

Levadie
Atény

3. den – Trik ala – Me teor a –
Thermop yly – Le vadie

Snídaně, odjezd do Kalambaky a pokračování ke klášterům v Meteoře na vrcholcích bizarních slepencových
skal, prohlídka některého z přístupných klášterů. Odjezd
na ubytování v oblasti Levadie, cestou zastávka v Thermopylách u památníku bitvy mezi jednotkami řeckých městských států a perského krále Xerxa I. v r. 480 př. n. l. Ubytování, nocleh Levadie.

4. den – Le vadie – výle t do Delf

Snídaně, odjezd na výlet do Delf na prohlídku významného archeologického areálu s proslulou věštírnou, zapsaného na seznamu světového dědictví UNESCO. Navečer
návrat do hotelu na ubytování, nocleh Levadie.

5. den – Le vadie – Atény

Snídaně, odjezd do Atén, po příjezdu ubytování v hotelu, odpoledne podle zájmu pěší procházka s průvodcem
na náměstí Syntagma s prezidentským palácem nebo
do čtvrti Pláka, nejstarší čtvri řecké metropole u východního úpatí Akropole. V současné době je jedním z nejnavštěvovanějších míst v Athénách, úzké uličky lemované
obchody a tavernami vytvářejí nezapomenutelnou atmosféru. Nocleh Atény.

6. den – Atény, odle t do Pr ahy

Snídaně, dopoledne panoramatická projížďka městem –
Akropole, Olympijský stadion, Chrám Dia Olympského,
Propylaje, Chrám bohyně Atény, Parthenón (výběr podle
časových možností). Odpoledne transfer na letiště a odlet
do Prahy.
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ŠPANĚLSKO
/ BARCELONA
Barcelona

Doporučený termín realizace:

Orientační cena za osobu:

duben – květen

Kč 22.000,- – 25.000,-

září – říjen

Možnos ti odborného progr amu:
¬ návštěva „zemědělského parku“
¬ návštěva tržnice
¬ návštěva vinic, návštěva vinařství a ochutnávka vína

ŠPANĚLSKO

Barcelona

1. den – odle t do Barcelony

Dopoledne odlet z Prahy do Barcelony, po příletu do Barcelony panoramatická projížďka městem a transfer do hotelu, ubytování, nocleh Barcelona.

2. den – Barcelona a okolí – odborný
progr am

Po snídani odjezd na odborný program v Barceloně a okolí. Později odpoledne prohlídka města s průvodcem – historická čtvrť Barrio Gotico, kostel Sagrada Familia architekta Antoni Gaudího, pěší promenáda La Rambla, Poble
Espanyol - model španělské vesnice z r. 1929. Nocleh Barcelona.

3. den – Monserr at – Barcelona

Snídaně, odjezd na celodenní výlet do okolí Barcelony,
k benediktinskému klášteru Monserrat, významnému
poutnímu místu Španělska, s bazilikou s Černou madonou a hrobkami aragonských králů. Pokračování do vinařství v oblasti. Odpoledne návrat do Barcelony, nocleh
Barcelona.

4. den – Barcelona, odle t do Pr ahy

Snídaně, dopoledne volno k individuálnímu programu.
Transfer na letiště, odlet do Prahy.
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Doporučený termín realizace:

Orientační cena za osobu:

duben – květen

Kč 23.000,- – 27.000,-

říjen

Možnosti odborného progr amu:

ŠPANĚLSKO
/ MADRID
Madrid

¬ návštěva velkotržnice - prodej ryb, masa, ovoce,
zeleniny a květin
¬ návštěva družstva s rostlinnou výrobou - krmivo pro
ovce a prasata, pěstování zeleniny
¬ návštěva vinařství a ochutnávka vína

Barcelona

Madrid

ŠPANĚLSKO

1. den – odle t do Madridu

Dopoledne odlet z Prahy do Madridu, po příletu panoramatická projížďka městem – královský plác Palacio Real,
budova Musea del Prado, Plaza de España s pomníkem
Miguela de Cervantese, Plaza Mayor, Puerta del Sol.
Transfer do hotelu, ubytování, nocleh Madrid.

2. den – Madrid a okolí, odborný
progr am

Snídaně, odjezd na odborný program v Madridu a okolí.
Odpoledne návrat do Madridu, nocleh Madrid.

3. den – výle t do Toleda

Po snídani celodenní výlet do bývalého královského města Toleda, zapsaného na seznamu světového dědictví
UNESCO. Prohlídka města s místním průvodcem – středověký hrad San Servando, katedrála, hrad Alcazár, opevnění,
Alcantarský most, brána Puerta del Sol, Mezquita de Cristo
de la Luz. Později odpoledne návrat do Madridu, možnost
večeře s ukázkou tanců Flamenco. Nocleh Madrid.

4. den – Madrid, odle t do Pr ahy

Snídaně, dopoledne pěší prohlídka Madridu s průvodcem, popř. volno k individuálnímu programu, odpoledne
transfer na letiště a odlet do Prahy.
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ŠPANĚLSKO
/ MALAGA A OKOLÍ
Malaga

Doporučený termín realizace:

Orientační cena za osobu:

duben – květen

Kč 26.000,- – 30.000,-

září – říjen

Možnos ti odborného progr amu:
ŠPANĚLSKO

¬ návštěva vinařství, ochutnávka vína
¬ návštěva výrobny sýrů s ochutnávkou
¬ návštěva firmy na zpracování oliv
¬ návštěva firmy s výrobou sušené šunky a uzenin
¬ návštěva tržnice

Malaga

1. den – odle t do Malagy

Odlet z Prahy do Malagy (přes některou evropskou tranzitní destinaci). Po příletu transfer z letiště. Panoramatická
projížďka městem vč. vyjížďky na Gibralfaro s výhledem
na město a přístav. Pokračování prohlídky města - procházka v centru města – městský park, katedrála, arabská
pevnost Alcazaba, Picassův rodný dům, Plaza de la Constitución, Calle Larios, nocleh Malaga.

2. den – oblas t Serr ania de Ronda

Snídaně, odjezd na výlet do vnitrozemí do podhůří Serrania de Ronda. Odpoledne návštěva rezervace s chovem
býků pro býčí zápasy. Navečer návrat do Malagy, nocleh
Malaga.

3. den – oblas t Pizarr a – Marbella

Snídaně. Dopoledne výlet do vnitrozemí do oblasti Pizarra. Odpoledne odjezd na pobřeží, návštěva přístavu
Puerto Banaus u letoviska Marbella – procházka přístavem, podle aktuálních podmínek odjezd na pláž. Navečer
návrat do Malagy, nocleh Malaga.
(možnost večeře vč. ochutnávky vín ve vinotéce i s výkladem o lokálních vínech)

4. den – Malaga, odle t do Pr ahy

Snídaně, možnost návštěvy vinařství Quintapenas, kde
se vyrábí slavné víno Malaga Dulce, seznámení s postupem výroby a ochutnávka. Transfer na letiště a odlet zpět
do Prahy.

možnos t prodloužení progr amu:

Celodenní výlet do Gilbraltaru - výjezd v minibusech
na sklálu, zastávka na Punta de Europa, návštěva jeskyně
sv. Michala, pozorování opic žijících v okolí jeskyně.
Celodenní výlet do Granady. Prohlídka města – palácový
komplex Alhambra, zahrady Generalife, čtvrť Albaicín, katedrála, královská kaple…..
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Doporučený termín realizace:

Orientační cena za osobu:

duben – květen

Kč 16.000,- – 19.000,-

ŠVÉDSKO

říjen

Možnosti odborného progr amu:
¬ závod na zpracování drůbeže
¬ drůbeží velkofarma
¬ závod na zpracování masa

Malmö – Lund – Göteborg –
Linköping – Stockholm
Stockholm
Linköping

1. den – jízda z ČR přes Německo
do Malmö

V ranních hodinách odjezd z Prahy, přejezd z ČR do Německa, večerní trajekt Rostock - Trelleborg.

Göteborg

ŠVÉDSKO

2. den – Malmö – prohlídk a měs ta

V ranních hodinách příjezd do Malmö, prohlídka města
– náměstí Stortorget, renesanční radnice, gotický kostel
sv. Petra, malé náměstí, v poledne pokračování do univerzitního města Lund – prohlídka nejstaršího románského
dómu ve Skandinávii, astronomické hodiny, univerzitní
čtvrť včetně královského domu, nocleh v oblasti Malmö.

3. den – Malmö – Göteborg

Snídaně, cesta do Göteborgu, po příjezdu do Göteborgu
prohlídka města – náměstí se sochou švédského krále, stará a nová radnice, dóm, německý kostel Kristinekyrka …
nocleh v oblasti Göteborgu.

4. den – Göteborg – Linköping

Snídaně, dopoledne odjezd směrem na Stockholm po trase Göteborg – Boras – Jonköping – Linköping, nocleh
v oblasti Linköpingu.

Malmö

Lund

5. den – Linköping – Stockholm

Snídaně, pokračování do Stockholmu přes Norrköping,
po příjezdu do Stockholmu začátek prohlídky města - střídání stráží v královském paláci, královský zámek, parlament, kostel Storkyrkan, Stadshuset s modrou halou, kde
se předává Nobelova cena, navečer odjezd na ubytování,
nocleh Stockholm.

6. den – Stockholm – prohlídk a měs ta,
odjez do ČR

Snídaně, dopoledne dokončení prohlídky města, odpoledne volno na individuální program, možnost projížďky
lodí. Ve večerních hodinách odjezd směrem do ČR, noční
přejezd.

7. den – jízda přes Německo do ČR

Ranní trajekt Trelleborg – Sassnitz, cesta přes Německo
do ČR, v pozdních večerních hodinách příjezd do Prahy.
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ŠVÝCARSKO
/ FRANCIE

Orientační cena za osobu:

duben – květen

Kč 8.000,- – 10.000,-

září – říjen

Winterthur – Curych – Fribourg –
Ženeva – Annemasse – Chambéry
Curych

FRANCIE

Doporučený termín realizace:

Fribourg

Možnosti odborného progr amu:
¬ farmy (chov mléčného skotu)
¬ farmy (chov masného skotu)
¬ ochutnávka vína
¬ návštěva zemědělského institutu
¬ návštěva výrobny sýrů s ochutnávkou
¬ návštěva mlékařského družstva

ŠVÝCARSKO

Ženeva
Annemasse
Chambéry

1. den – odjezd z Pr ahy
do Winterthuru

sportovního střediska na úpatí nejvyšší hory Evropy, východiska k řadě výletů a pěších túr. Cestou na ubytování
zastávka v Albertville, známém sportovním středisku, křižovatce turistických cest a místě konání zimních olympijských her v r. 1992. Nocleh v Chambéry.

5. den – Chambéry – Annecy – odjezd
do ČR

V ranních hodinách příjezd do Švýcarska do oblasti Winterthuru, celodenní program v oblasti, později odpoledne
odjezd do Curychu, nocleh Curych.

Snídaně, prohlídka Chambéry - staré město se Sloní fontánou, zámkem, zámeckým náměstím, výstavnými ulicemi.
Pokračování přes oblíbené lázně Aix-les-Bains - budova
lázní, Kampanův oblouk, Dianin chrám, muzeum Faure,
do Annecy – prohlídka centra s malebnými domy, kostel
sv. Mořice, sv. Františka, most přes řeku Thiou, procházky
podél jezera s výhledem na Alpy. V odpoledních hodinách
odjezd zpět do ČR.

3. den – Curych – Fribourg – Žene va

6. den – příjezd do Pr ahy

Ve večerních hodinách odjezd z Prahy směrem do Švýcarska, jízda přes noc.

2. den – Winter thur – Curych

Snídaně, pokračování přes Bern do Fribourgu a do Ženevy, vždy zastávka na krátkou prohlídku, nocleh v oblasti
Ženevy (francouzská strana).

Předpokládaný příjezd do Prahy v ranních hodinách.

4. den – Žene va – Chamonix –
Chambéry

Snídaně, výlet do Chamonix – Mont-Blanc, známého
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Doporučený termín realizace:

Orientační cena za osobu:

duben – květen

Kč 26.000,- – 30.000,-

září – listopad

Možnos ti odborného progr amu:

TURECKO
/ ISTANBUL
Istanbul

¬ návštěva velkotržnice
¬ setkání se zástupci asociace zemědělských
producentů
¬ ochutnávka vína

Istanbul

1. den – odle t do Is tanbulu

Odlet přímou linkou z Prahy do Istanbulu, po příletu
transfer do hotelu, ubytování. Odpoledne návštěva Velkého bazaru - Kapalı Çarşı, jedné z nejstarších a největších
krytých tržnic na světě. Večer dle zájmu procházka po pěší
zóně s českým průvodcem. Nocleh Istanbul.

TURECKO

2. den – Is tanbul – prohlídk a měs ta

Snídaně, dopoledne 1. část prohlídky města – pěší návštěva paláce Topkapi, bývalé rezidence osmanských sultánů,
včetně harémové části, dále Hagia Sofia, byzantský chrám
v zátoce Zlatý roh, a Hippodrom, sportovní a společenské
středisko staré Konstantinopole. Odpoledne 2. část pěší
prohlídky města – Sultanahmet camii - Modrá mešita,
největší mešita ve městě s 6 minarety, podzemní Basilica
Cistern. Nocleh Istanbul.

3. den - Is tanbul - odborný progr am

Snídaně, odborný program. Později odpoledne přejezd
do čtvrti Taksim v evropské části, považované za srdce
moderního Istanbulu, s četnými obchody, restauracemi,
hotely. Krátká pěší prohlídka čtvrti, možnost nákupů. Přesun na přístaviště a vyhlídková plavba po Bosporu – 1,5
hod. Návrat do hotelu. Nocleh Istanbul.

4. den – Is tanbul, odle t do Pr ahy

Snídaně, dopoledne volno na individuální program.
Po obědě transfer na letiště a odlet přímou linkou do Prahy.
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VELKÁ BRITÁNIE
/ SKOTSKO
Edinburgh – Perth – Aberdeen –
Inverness – jezero Lochness – Glasgow
Inverness
Aberdeen
Loch Ness
VELKÁ BRITÁNIE

Perth
Glasgow

Edinburgh

1. den – odle t do Edinburghu

Let ranní linkou do Londýna, pokračování do Edinburghu.
Po příletu prohlídka města – možnost návštěvy hradu, katedrály St. Giles, ulice Royal Mile. Transfer na ubytování
v hotelu, nocleh Edinburg.

Doporučený termín realizace:

Orientační cena za osobu:

duben – květen

Kč 30.000,- – 35.000,-

září – říjen

Možnosti odborného progr amu:
¬ farmy (chov skotu - Aberdeen Angus)
¬ farmy (chov skotu - Blonde d´Aquitaine, ovce)
¬ návštěva zemědělského centra
¬ účast na aukci dobytka
¬ návštěva mléčné farmy
¬ návštěva rostlinné farmy (ječmen, pšenice, řepka)
¬ návštěva ovčí farmy – prezentace tradičního pasení
s ukázkou práce pasteveckých psů
¬ ukázka tradičního sokolnictví
¬ návštěva palírny whisky s ochutnávkou

6. den – Glasgow – Edinburgh, odle t
do Pr ahy

Snídaně, prohlídka Glasgow – budova univerzity, katedrála sv. Munga, pěší procházka centrem města – George
Square, most přes řeku Clyde, Central Station. Kolem poledne transfer do Edinburghu na letiště, odlet do Londýna
a pokračování do Prahy.

2. den – Edinburgh – Aberdeen

Snídaně, odjezd do Perthu, dřívějšího hlavního města
Skotska, zastávka na krátkou prohlídku – nábřeží řeky Tay,
historické centrum, kostel s. Jana Křtitele, budova divadla. Pokračování do Aberdeenu, cestou možnost zastávky
na návštěvu zámku Scone, místa korunovací skotských králů, obklopeného krásnou zahradou. Pokračování do Aberdeenu, příjezd na ubytování, nocleh v Aberdeenu.

3. den – Aberdeen

Snídaně, prohlídka Aberdeenu, staré město – kaple sv.
Markéty, King´s College, nyní součást univerzity, katedrála sv. Machara. Výstavná Union Street, kostel sv. Mikuláše,
Marischal College. Nocleh v Aberdeenu.

4. den – Aberdeen – Inverness

Po snídani odjezd směrem na Inverness. Cestou zastávka
v Keith na prohlídku palírny whisky Strathisla a na ochutnávku whisky. Pokračování do Inverness, po příjezdu krátká prohlídka města – nábřeží řeky Ness, hrad, budova
radnice, zvonice Tollbooth Steeple, katedrála. Ubytování,
nocleh v Inverness.

5. den – Inverness – Glasgow

Snídaně, odjezd z Invernes k jezeru Lochness, možnost
projížďky lodí. Dále přes nejzajímavější část Skotska, přírodní scenerií do Fort William kolem nejvyšší hory Skotska
Ben Nevis, pokračování do Glasgow, ubytování, nocleh
v Glasgow.
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Doporučený termín realizace:

Orientační cena za osobu:

květen – červen

Kč 45.000,- – 51.000,-

KANADA

září – říjen

Možnosti odborného progr amu:
¬ farmy s chovem mléčného skotu
¬ farmy s rostlinnou výrobou
¬ zelinářské farmy
¬ návštěva vinařského závodu a ochutnávka vína
¬ pěstování ovoce a jeho zpracování
¬ návštěva pivovaru

Montreal – Ottawa – Toronto –
Niagarské vodopády

KANADA

Ottawa
Toronto

Montreal

Niagarské vodopády

4. den – Toronto a okolí

Snídaně, odborný program v oblasti. Nocleh v oblasti Toronta.

5. den – Toronto – Niagar ské
vodopády

Snídaně, ráno prohlídka Toronta – možnost vyhlídky s CN
Tower – telekomunikační a turistické věže, multifunkční
aréna Roger Centre - dříve SkyDome, budova torontské
univerzity. Kolem poledne odjezd k Niagarským vodopádům, cestou zastávka ve vinařském závodu a ochutnávka
vína, po příjezdu k vodopádům podle časových možností
plavba lodí Maid of the Mist až k vodopádům, možnost
vyhlídky se Skylon Tower, nocleh na Niagaře.

6. den – Niagar ské vodopády –
Toronto – odle t do Evrop y
1. den – odle t do Montrealu

Odlet ranní linkou z Prahy přes evropské tranzitní letiště
do Montrealu, po příletu v odpoledních hodinách m. č.
transfer do hotelu, nocleh v Montrealu.

Snídaně, dokončení prohlídky Niagarských vodopádů,
transfer na letiště v Torontu, odlet do Evropy.

7. den – příle t do Pr ahy

Přílet na evropské tranzitní letiště, pokračování do Prahy.

2. den – Montreal – Ottawa

Snídaně, dopoledne prohlídka Montrealu, 2. největšího
kanadského města ležícího na soutoku řeky Ottawa a řeky
Sv. Vavřince - historická část – starý přístav, náměstí Jacques Cartier, budova radnice, bazilika Notre Dame de
Montréal, Olympijská vesnice a stadion. Po poledni odjezd do Ottawy, odpoledne krátká prohlídka města - projížďka diplomatickou čtvrtí, budova parlamentu, sídlo
britského komisaře, nocleh v Ottawě.

3. den – Ottawa – Toronto

Snídaně, odjezd z oblasti Ottawy jižně do rekreační oblasti
Tisíce ostrovů, souostroví na řece Sv. Vavřince, jejichž řetěz
je dlouhý asi 80 km. Zastávka v Rockportu, možnost plavby po řece s výhledy na okolní rekreační oblast a národní
park. Pokračování do Toronta, nocleh v oblasti Toronta.
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KANADA
/ USA

KANADA

Toronto

Orientační cena za osobu:

květen – červen

Kč 58.000,- – 63.000,-

září – říjen

Montreal – Ottawa – Toronto
– Niagarské vodopády
– stát New York – New York City

Ottawa

Doporučený termín realizace:

Montreal

Niagarské vodopády
New York

USA

Možnos ti odborného progr amu:
¬ vysokoprodukční farmy s chovem mléčného skotu
¬ farmy s rostlinnou výrobou
¬ zelinářské farmy
¬ pěstování ovoce a jeho zpracování
¬ návštěva mlékárny
¬ návštěva vinařského závodu a ochutnávka včetně
slámových vín
¬ návštěva pivovaru
¬ bioplynová stanice

5. den – Toronto – Niagarské vodopády

Odlet ranní linkou z Prahy přes evropské tranzitní letiště
do Montrealu, po příletu v odpoledních hodinách m. č.
transfer do hotelu, nocleh v Montrealu.

Snídaně, ráno prohlídka Toronta – možnost vyhlídky s CN
Tower – telekomunikační a turistické věže, multifunkční
aréna Roger Centre - dříve SkyDome, budova torontské
univerzity. Kolem poledne odjezd k Niagarským vodopádům, cestou zastávka ve vinařském závodu a ochutnávka
vína, po příjezdu k vodopádům podle časových možností
plavba lodí Maid of the Mist až k vodopádům, možnost
vyhlídky se Skylon Tower, nocleh na Niagaře.

2. den – Montreal – Ottawa

6. den – Niagarské vodopády – Geneseo

1. den – odle t do Montrealu

Snídaně, dopoledne prohlídka Montrealu, 2. největšího
kanadského města ležícího na soutoku řeky Ottawa a řeky
Sv. Vavřince - historická část – starý přístav, náměstí Jacques Cartier, budova radnice, bazilika Notre Dame de
Montréal, Olympijská vesnice a stadion. Po poledni odjezd do Ottawy, odpoledne krátká prohlídka města - projížďka diplomatickou čtvrtí, budova parlamentu, sídlo
britského komisaře, nocleh v Ottawě.

3. den – Ottawa – Toronto

Snídaně, dokončení prohlídky vodopádů, po poledni přechod hranic do USA, odjezd na ubytování do Geneseo,
nocleh v Geneseo.

7. den – Geneseo

Snídaně, dopoledne odborný program v oblasti, odpoledne návštěva Letchwordského parku, národního parku rozkládajícího se podél řeky Genesee, se 3 vodopády
a příjemnými scenériemi. Nocleh v Geneseo.

Snídaně, odjezd z oblasti Ottawy jižně do rekreační oblasti
Tisíce ostrovů, souostroví na řece Sv. Vavřince, jejichž řetěz
je dlouhý asi 80 km. Zastávka v Rockportu, možnost plavby
po řece s překrásnými výhledy na rekreační oblast a národní park. Pokračování do Toronta, nocleh v oblasti Toronta.

8. den – Geneseo – New York Cit y

4. den – Toronto a okolí

9. den – New York Cit y

Snídaně, odborný program v oblasti. Nocleh v oblasti Toronta.

Snídaně, odjezd do New Yorku, odpoledne příjezd
do NYC, panoramatická projížďka městem, večerní procházka po Manhattanu - budova Rockefeller Center, Times Square, nocleh v New Yorku, oblast Queensu.
Snídaně, celodenní prohlídka New Yorku – projížďka lodí
kolem Sochy svobody, Empire State Building, muzeum válečných lodí Intrepid, Central Park. Večer dle zájmu a programu možnost např. návštěvy muzikálu, hudebního klubu nebo sportovního utkání (NHL), nocleh v New Yorku,
oblast Queensu.

10. den – New York Cit y – odle t
do Evrop y

Snídaně, dokončení prohlídky města nebo volno k individuálnímu programu, odpoledne transfer na letiště JFK,
odlet do Evropy.

11. den – příle t do Pr ahy

Přílet na evropské tranzitní letiště, pokračování do Prahy.
33

Tel.: +420 266 311 543-5 / E-mail: email@prazsky-klub.cz / www.prazsky-klub.cz

Doporučený termín realizace:

Orientační cena za osobu:

únor – březen

Kč 58.000,- – 64.000,-

Možnosti odborného progr amu:
¬ farmy s chovem mléčného a masného skotu
¬ návštěva vinařských závodů a ochutnávku vína
¬ návštěva výrobny sýrů a ochutnávka
¬ ovocnářské farmy
¬ pěstování ořechů
¬ návštěva mlékárny
¬ bioplynová stanice

USA
/ KALIFORNIE
San Francisco – Sacramento – Fresno
– Sequoia NP – Tulare / Visalia – Los
Angeles – Hollywood
Sacramento
San Francisco
Fresno
Tulare

1. den – odle t do San Fr ancisco

Odlet z Prahy přes evropské tranzitní letiště do San Francisca, po příletu transfer do hotelu, případně podle časových možností panoramatická prohlídka města, nocleh
v San Francisco.

2. den – San Fr ancisco

Snídaně, celodenní okružní jízda San Franciscem – Union
Square, klikatá Lombard Street, Twin Peaks - 2 kopce dosahující výšky asi 280 m tyčící se blízko geografického centra města, barvitá čtvrť Castro, most Golden Gate - jedna
z dominant San Francisca, Sausalito u severního konce
mostu. Nocleh San Francisco.

3. den – San Fr ancisco

Snídaně, dopoledne možnost výletu lodí na ostrov Alcatraz
do stejnojmenné věznice (nutno rezervovat předem), odpoledne dokončení prohlídky města - procházka po Pieru
39 a pozorování lachtanů, přístaviště Fisherman´s Wharf,
výstup na rozhlednu Coite Tower, vystavěnou ve stylu art
deco. Nocleh San Francisco.

4. den – San Fr ancisco – Sacr amento

Snídaně, odjezd do Napa Valley, jedné z nejvýznačnějších
vinařských oblastí, kde se vinná réva začala pěstovat ve 2.
polovině 19. století. Návštěva vinařství a ochutnávka vína.
Odjezd na ubytování v oblasti Sacramenta, nocleh v oblasti.

5. den – Sacr amento – Fresno

USA

Visalia
Sequoia NP
Los Angeles

8. den – Los Angeles

Snídaně, dopoledne okružní jízda městem – malebná
čtvrť El Pueblo, Sunset Boulevard, Hollywood Boulevard
s „Chodníkem slávy“ - Walk of Fame, dále odpoledne
na plážích Santa Monica a Venice, nocleh v Los Angeles.

9. den – Los Angeles – odle t
do Evrop y

Snídaně, dopoledne možnost návštěvy Holywoodských
filmových ateliérů – Universal Studios, odpoledne volno
na individuální program, nákupy… Transfer na letiště, odlet do Evropy.

10. den – příle t do Pr ahy

Přílet na evropské tranzitní letiště, pokračování do Prahy.

možnos t prodloužení progr amu:

Výlet do Yosemitského národního parku.
Návštěva Las Vegas, možnost letu malým letadlem nad
Grand Canyon.
Celodenní výlet do Death Valley.

Snídaně, odborný program v oblasti, odjezd na nocleh
v oblasti Fresna.

6. den – Sequoia NP – oblas t Visalie

Snídaně, dopoledne návštěva Sequioa National Park v jižní Sierra Nevadě, založeného již na konci 19. století. Park
proslavily rozsáhlé lesy sekvojovců obrovských. Odpoledne odborný program v oblasti Visalie, nocleh v oblasti
Fresna.

7. den – Tulare – Visalia – Los Angeles

Snídaně, dopolední odborný program v oblasti Visalie
v zemědělské oblasti údolí San Joaquín, oblasti s pěstováním vinné révy, oliv, citrusových plodů, bavlny, s chovem
hospodářských zvířat. Odpoledne odjezd do Los Angeles,
nocleh v Los Angeles.
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USA
/ VÝCHOD

Orientační cena za osobu:

květen – červen

Kč 49.000,- – 53.000,-

září – říjen

New York City – Philadelphie
– Washington D. C. – Gettysburg
– Lancaster – New York City

Lancaster
Gettysburg

Doporučený termín realizace:

New York
Philadelphie

Washington D. C.
USA

Možnos ti odborného progr amu:
¬ návštěva vinařství a ochutnávka vína
¬ vysokoprodukční mléčné farmy
¬ návštěva pivovaru
¬ návštěva čokoládovny
¬ návštěva továrny na výrobu zemědělských strojů
¬ návštěva malé rodinné mléčné farmy s vlastní
výrobou zmrzliny
¬ výroba krmiv a chov drůbeže
¬ přidružená a drobná tradiční výroba - preclíky,
domácí pečivo
¬ organické zemědělství

7. den – Lancas ter a okolí
1. den – odle t do New Yorku

Odlet z Prahy přes některé evropské tranzitní letiště
do New Yorku. Po příletu transfer do hotelu v oblasti
Queensu. Nocleh NYC.

2. den – New York Cit y – prohlídk a
měs ta

Snídaně, celodenní prohlídka New Yorku – projížďka lodí
kolem Sochy svobody, Empire State Building, muzeum válečných lodí Intrepid, Central Park. Večer dle zájmu a programu možnost např. návštěvy muzikálu, hudebního klubu nebo sportovního utkání (NHL). Nocleh NYC.

Snídaně, projížďka oblastí Amishů a prohlídka Lancasteru
- staré město, Penn Square, radnice, historická tržnice, Fultova opera. Navečer návrat do hotelu, nocleh Lancaster.

8. den – Lancaster – New York Cit y / JFK

Po snídani odjezd směrem do New Yorku na letiště JFK,
cestou zastávka v některém nákupním centru, ve večerních hodinách odlet zpět do Evropy.

9. den – příle t do Pr ahy

Přílet na evropské tranzitní letiště, pokračování do Prahy.

3. den – New York Cit y – Philadelphia
– Washington D.C .

Snídaně, odjezd autokarem z New Yorku do Philadelphie,
po příjezdu prohlídka města – Independence National
Historical Park s Liberty Bell. Pokračování do Washingtonu D.C. Příjezd na ubytování, nocleh v oblasti Washingtonu D.C.

4. den – Washington D.C . 

Snídaně, první část prohlídky města – Arlingtonský hřbitov, Kapitol, Bílý dům (pouze zvenčí), Washingtonův, Lincolnův a Jeffersonův památník, Union Station, National
Mall ubytování, nocleh v oblasti Washingtonu D. C.

5. den – Washington D.C. – Gett ysburg

Po snídani dokončení prohlídky města - Museum Space,
Kennedy Centre, po poledni odjezd směrem do oblasti
Gettysburgu, podle časových možností návštěva památníku občanské války, příjezd do hotelu, ubytování, nocleh
v oblasti Gettysburgu.

6. den – Ge tt ysburg – Lancas ter

Snídaně, možnost návštěvy muzea občanské války s audiovizuálním programem, navečer odjezd na ubytování v oblasti Lancasteru, ubytování, nocleh v oblasti Lancasteru.
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Doporučený termín realizace:

Orientační cena za osobu:

květen – červen

Kč 49.000,- – 53.000,-

září – říjen

Možnosti odborného progr amu:
¬ návštěva vysokoprodukčních mléčných farem
¬ návštěva vinařského závodu a ochutnávka vín
¬ návštěva mlékárny
¬ výroba krmiv

1. den – odle t do New Yorku, New
York Cit y – Scr anton

Odlet z Prahy do New Yorku přes Londýn po příletu odjezd autokarem směrem na sever státu New York. Ubytování ve Scrantonu, nocleh Scranton.

2. den – Scr anton – Geneseo

Snídaně, v časných ranních hodinách pokračování autokarem do oblasti Geneseo. Odborný program v oblasti.
Odpoledne pokračování do Geneseo na ubytování, nocleh Geneseo.

3. den – oblas t Geneseo – Batavia

Snídaně, celodenní odborný program v oblasti Geneseo.
Později odpoledne průjezd státním parkem Letchworth
podél řeky Genesee, s vodopády a příjemnými scenériemi, zpět do Geneseo. Nocleh Geneseo.

USA /
SEVEROVÝCHOD
New York City – Scranton – Geneseo
– Niagarské vodopády – Batavia –
Norwich – Scranton – New York City

Batavia
Niagarské vodopády
Norwich
Geneseo
Scranton
New York
USA

4. den – Batavia/Geneseo – Niagar ské
vodopády

Snídaně, odjezd k Niagarským vodopádům. Celodenní
program u Niagarských vodopádů – v nejstarším americkém národním parku, možnost projížďky lodí Maid of
the Mist až k vodopádům, procházky v národním parku
s výhledy na vodopády. Ubytování v Niagara Falls, nocleh
na Niagaře.

5. den – Niagar ské vodopády – se verní
oblas t s tátu New York

Snídaně, celodenní odborný program v severní oblasti
státu New York. Navečer odjezd na ubytování v oblasti Batavia – Geneseo. Nocleh v oblasti.

6. den – Batavia/Geneseo – Norwich –
Scr anton

Snídaně, dopoledne skončení odborného programu
po obědě přesun do Norwiche na prohlídku muzea automobilů, po prohlídce přesun do Scrantonu. Ubytování
ve Scrantonu, nocleh Scranton.

7. den – Scr anton – New York Cit y

Snídaně, přesun do New York City, ubytování v hotelu.
Odpoledne podle zájmu krátká pěší prohlídka v centru –
Time Square, Rockefeller Centre, Broadway. Nocleh New
York City, oblast Queensu.

8. den – New York Cit y, odlet
do Evropy

Snídaně, prohlídka Empire State Building a volno na individuální program, odpoledne transfer na letiště JFK, odlet
noční linkou do Londýna.

9. den – příle t do Pr ahy

Přílet do Londýna, pokračování do Prahy.
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ARGENTINA

Doporučený termín realizace:

Orientační cena za osobu:

duben – květen

Kč 78.000,- – 85.000,-

září – listopad

Buenos Aires – Cordoba – vodopády
Iguaçu – Buenos Aires
vodopády
Iguaçu

ARGENTINA

Cordoba
Buenos Aires

1. den – odle t do Buenos Aires

Odlet z Prahy přes některé evropské tranzitní letiště
do Buenos Aires.

2. den – příle t do Buenos Aires

V ranních hodinách přílet do Buenos Aires, po příletu
transfer do hotelu, ubytování, odpoledne prohlídka Buenos Aires – historická („jižní“) část Buenos Aires - Plaza
de Mayo, „Casa Rosada“, katedrála, Avenida de Mayo,
budova kongresu, průjezd čtvrtí Montserrat, San Nicolás
do bohémské San Telmo s řadou míst s ukázkami tanga,
nocleh Buenos Aires.

3. den – Buenos Aires

Po snídani odjezd na půldenní výlet do severních oblastí
provincie Buenos Aires – Olivos, Martinez, La Lucila, Acassusso a San Isidro, po příjezdu do Tigre plavba katamaránem po řece Paraná. Odpoledne po návratu autobusem
do Buenos Aires návštěva El Zanjón de Granados, unikátního podzemního komplexu tunelů, kanálů a zásobních
místností. Nocleh Buenos Aires.

4. den – Buenos Aires

Možnos ti odborného progr amu:
¬ návštěva dobytčího trhu
¬ rodinné farmy s chovem skotu
¬ návštěva výrobny sýrů
¬ farmy s rostlinnou výrobou
¬ továrna na výrobu zemědělských strojů

7. den – Cordoba, le t k vodopádům
Iguaçu

Snídaně, dopoledne prohlídka města - nejstaršího jezuitského města v Argentině, odpolední let k vodopádům
Iguaçu. Po příletu transfer do hotelu, ubytování. Nocleh
Iguaçu (na argentinské straně).

8. den – vodopády Iguaçu

Snídaně, po snídani program na argentinské straně vodopádů: vstup od národního parku – plavba motorovým člunem až pod vodopády, jízda pralesem, prohlídka vodopádů s chodníků nad vodopády. Odjezd do hotelu, nocleh
Iguaçu.

9. den – vodopády Iguaçu

Snídaně, výlet na brazilskou stranu vodopádů, návštěva
národního parku, možnost návštěvy „ptačího“ parku,
podle časových možností event. krátký výlet do Ciudad
del Este v Paraguayi, nocleh Iguaçu.

10. den – Iguaçu – odle t

Snídaně, transfer na letiště a odlet ranní linkou do Buenos
Aires, odpoledne pokračování do Evropy.

11. den – příle t do Pr ahy

Přílet na evropské tranzitní letiště, pokračování do Prahy.

možnos t prodloužení progr amu:

Od vodopádů odlet do Mendozy, program ve vinařské
oblasti s návštěvami vinic a ochutnávkami vín.

Snídaně, odjezd k Mercado de Linieres a návštěva trhu
s dobytkem. Odpoledne návštěva památného hřbitova
s hrobkou Evy Duarte-Perón. Nocleh Buenos Aires.

5. den – Buenos Aires – Cordoba

Snídaně, transfer na vnitrostátní letiště a odlet do Cordoby. Odpoledne odborný program - návštěva farmy. Odjezd do hotelu, ubytování, nocleh Cordoba.

6. den – Cordoba

Snídaně, celodenní odborný program v oblasti, nocleh
Cordoba.
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Doporučený termín realizace:

Orientační cena za osobu:

březen – duben

Kč 86.000,- – 94.000,-

BRAZÍLIE

listopad – prosinec

Možnosti odborného progr amu:
¬ návštěva odbytového družstva zemědělské produkce
¬ návštěva družstva živočišné výroby – mléko, jehněčí
a vepřové maso
¬ farmy s rostlinnou výrobou
¬ rodinné farmy s chovem skotu
¬ návštěva výrobny sýrů
¬ návštěva trhu se zemědělskými produkty

1. den – odle t do Rio de Janeiro

Odlet z Prahy přes Londýn do Rio de Janeiro, přílet v pozdních večerních hodinách, transfer do hotelu, ubytování,
nocleh Rio de Janeiro.

Rio de Janeiro – Nova Friburgo –
Curitiba – Morretes / Paranaguá
- oblast Ponta Grossa – Cascavel vodopády Iguaçu
Nova Friburgo
Rio de Janeiro
Cascavel
vodopády
Iguaçu

Curitiba

Ponta Morretes / Paranaguá
Grossa
BRAZÍLIE

2. den – Rio de Janeiro

Snídaně, dopoledne prohlídka města - jízda rozsáhlým
lesnatým městským parkem Tijuca na vrchol Corcovado,
jednu dominant města, se sochou Ježíše Krista, výhledy na záliv Guanabara, jižní pláže a lagunu Rodrigo de
Freitas. Odpoledne pokračování prohlídky města – Sambodrom, metropolitní katedrála, náměstí Cinelandia, budova městského divadla, národní knihovny, uměleckého
muzea, jízda lanovkou na Cukrovou homoli, jednu z dominant města, s úchvatnými výhledy na město i okolí.
Nocleh Rio de Janeiro.

6. den – Curitiba – oblas t Ponta
Grossa

Snídaně, návštěva místního trhu se zemědělskými produkty a krátká prohlídka města. Odjezd směrem do oblasti Ponta Grossa. Ubytování, nocleh Ponta Grossa.

7. den – oblas t Ponta Grossa

Snídaně, odborný program v oblasti, nocleh Ponta Grossa.

3. den – Rio de Janeiro – Nova
Friburgo

8. den – Ponta Grossa – Cascavel –
vodopády Iguaçu

4. den – Nova Friburgo – Rio de
Janeiro, odlet do Curitiby

9. den – vodopády Iguaçu

5. den – Curitiba – Morre tes –
Par anaguá – Curitiba

10. den – vodopády Iguaçu, odle t

Snídaně, odjezd do vnitrozemí do oblasti Nova Friburgo,
oblasti osídlené v minulosti imigranty z řady evropských
zemí. Nocleh Nova Friburgo.

Snídaně, návrat do Rio de Janeiro, transfer na letiště a odlet do Curitiby, po příletu transfer do hotelu, ubytování,
nocleh Curitiba.

Snídaně, transfer na nádraží a odjezd vlakem do Morretes, po příjezdu krátká prohlídka a pokračování autokarem
do Paranaguá, přístavu na pobřeží Atlantiku, projížďka
přístavem (možno pondělí – pátek), navečer návrat autokarem do Curitiby, nocleh Curitiba.

Snídaně, po snídani odjezd přes Cascavel - krátká zastávka
na prohlídku města, k vodopádům Iguaçu, příjezd do hotelu, ubytování, nocleh Iguaçu.
Snídaně, odjezd na prohlídku vodopádů na argentinské
straně vč. programu Aventura Nautica - krátká plavba
po řece až pod vodopády, procházka pralesem podél řeky
Iguaçu. Odpoledne návštěva národního parku na brazilské straně vodopádů, nocleh Iguaçu.
Snídaně, dopoledne volno k individuálnímu programu,
možnost návštěvy „Ptačího parku“ na brazilské straně vodopádů. Odpoledne transfer na letiště a odlet do Rio de
Janeiro nebo Sao Paulo, odtud pokračování noční linkou
do Londýna.

11. den – příle t do Pr ahy

Přílet do Londýna, pokračování do Prahy.
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BRAZÍLIE
/ ARGENTINA
Rio de Janeiro – vodopády Iguaçu –
Buenos Aires
Rio de Janeiro
vodopády
Iguaçu
BRAZÍLIE
ARGENTINA

Doporučený termín realizace:

Orientační cena za osobu:

březen – duben

Kč 75.000,- – 82.000,-

listopad – prosinec

Možnos ti odborného progr amu:
¬ návštěva mlékárny
¬ návštěva odbytového družstva zemědělské produkce
¬ farmy s rostlinnou výrobou
¬ návštěva dobytčího trhu
¬ rodinné farmy s chovem skotu
¬ návštěva výrobny sýrů
lu, ubytování, podle zájmu pěší prohlídka centra města
s průvodcem, nocleh Buenos Aires.

7. den – Buenos Aires

Buenos Aires

1. den – odle t do Rio de Janeiro

Odlet z Prahy přes Londýn do Rio de Janeiro, po příletu
transfer do hotelu, ubytování, nocleh Rio de Janeiro.

2. den – Rio de Janeieo

Snídaně, první část prohlídky města - jízda rozsáhlým lesnatým městským parkem Tijuca na vrchol Corcovado, jednu
dominant města, se sochou Ježíše Krista, výhledy na záliv
Guanabara, jižní pláže a lagunu Rodrigo de Freitas. Nocleh
Rio de Janeiro.

3. den – Rio de Janeiro

Snídaně, pokračování prohlídky města - Sambodrom, metropolitní katedrála, náměstí Cinelandia, budova městského divadla, národní knihovny, uměleckého muzea, jízda
lanovkou na Cukrovou homoli, jednu z dominant města, s úchvatnými výhledy na město i okolí. Možnost večeře a návštěvy večerního představení brazilských tanců
a Samby, nocleh Rio de Janeiro.

4. den – Rio de Janeiro – Iguaçu

Snídaně, prohlídka Buenos Aires - historická („jižní“) část
- Plaza de Mayo, „Casa Rosada“, katedrála, Avenida de
Mayo, budova kongresu, průjezd čtvrtí Montserrat, San
Nicolás do bohémské San Telmo s řadou míst s ukázkami
tanga. Nocleh Buenos Aires.

8. den – Buenos Aires

Snídaně, fakultativně:
celodenní výlet do Tigre a delty řeky Paraná, vč. oběda
večeře a Tango Show např.v El Viejo Almacén nebo podobném podniku. Nocleh Buenos Aires.

9. den – Buenos Aires – odlet do Londýna

Snídaně, dopoledne transfer na letiště a odlet do Londýna.

10. den – příle t do Pr ahy

Přílet do Londýna, pokračování do Prahy.

možnos t rozšíření progr amu:

Z Rio de Janeiro let do Manausu a 3denní program v oblasti Amazonie, plavba k soutoku Rio Negro a Rio Solimões
tekoucích dále jako řeka Amazonka, pobyt v přírodních
bungalovech a vycházky do deštného pralesa.

Snídaně, transfer na letiště, odlet dopolední linkou do Iguaçu, k vodopádům na hranicích s Argentinou a Paraguayí, po příletu transfer do hotelu, ubytování, možnost
návštěvy „ptačího parku“ na brazilské straně vodopádů,
nocleh Iguaçu.

5. den – vodopády Iguaçu

Snídaně, prohlídka vodopádů na argentinské straně vč.
programu Aventura Nautica - plavba po řece až pod vodopády, procházka pralesem podél řeky Iguaçu. Odpoledne podle časových možností a momentálních místních
podmínek krátký vstup do Paraguaye. Nocleh Iguaçu.

6. den – Iguaçú – Buenos Aires

Snídaně, návštěva národního parku na brazilské straně
vodopádů, transfer na letiště na argentinské straně vodopádů, odlet do Buenos Aires, po příletu transfer do hote39
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Doporučený termín realizace:

Orientační cena za osobu:

leden – březen

Kč 92.000,- – 103.000,-

CHILE

říjen – listopad

Možnosti odborného progr amu:
¬ návštěva vinařství a ochutnávka vína
¬ ovocnářské farmy
¬ zelinářské farmy
¬ návštěva trhu se zemědělskými produkty
¬ návštěva dobytčího trhu
¬ mléčné farmy
¬ návštěva výrobny sýrů

Santiago de Chile – Valparaíso –
Puerto Montt – Osorno - Santiago
de Chile – Calama – San Pedro de
Atacama – Santiago de Chile
Calama

Valparaíso

San Pedro de Atacama

Santiago de Chile
CHILE

Puerto Montt

Osorno

1. den – odle t do Santiago de Chile

Odlet z Prahy přes některé evropské tranzitní letiště
do Santiago de Chile.

2. den – Santiago de Chile

V dopoledních hodinách přílet do Santiaga de Chile,
transfer do hotelu, odpoledne prohlídka města – vládní
palác „La Moneda“, Plaza de Armas a katedrála, vrcholek
Santa Lucia, kde bylo v roce 1541 Santiago založeno, a kopec San Christobal, odkud je hezký pohled na celé město,
nocleh Santiago de Chile.

3. den – výle t do Vapar aíso

Snídaně, celodenní výlet do Valparaíso postaveného
na svazích nad Pacifikem - náměstí Sotomayor s památníkem hrdinům války za nezávislost, dům Pabla Nerudy, jízda městskou lanovkou……… Navečer návrat do Santiaga
de Chile, nocleh Santiago de Chile.

4. den – oblas t Santiago de Chile

Snídaně, celodenní odborný program v okolí Santiago de
Chile, později odpoledne návrat do Santiago de Chile,
nocleh Santiago de Chile.

5. den – Santiago de Chile – Puer to
Montt

Časná snídaně, transfer na letiště, odlet do Puerto Montt,
po příletu odjezd k peřejím a vodopádům Petrohué u jezera Všech svatých (Todos los Santos) pod sopkou Osorno,
návštěva oblasti u národního parku Vicente Peréz Rosales.
Odpoledne návrat do Puerto Montt, ubytování v hotelu.
Nocleh Puerto Montt.

6. den – Puer to Montt – Futrono –
Osorno

Snídaně, odborný program v oblasti Puerto Montt – Futrono. Navečer odjezd na ubytování v Osorno, nocleh Osorno.
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CHILE

Doporučený termín realizace:

Orientační cena za osobu:

leden – březen

Kč 92.000,- – 103.000,-

říjen – listopad

7. den – Osorno

Snídaně, dopoledne odborný program v oblasti. Odpoledne podle časových možností prohlídka města – Plaza de
Armas, katedrála sv. Matouše, univerzitní kampus. Nocleh
Osorno.

8. den – Osorno – Puer to Montt –
Santiago de Chile

Snídaně, odjezd zpět do Puerto Montt a dle časových
možností krátká prohlídka města – přístav, hlavní náměstí, katedrála, jezuitský kostel. Odpoledne transfer na letiště a odlet do Santiago de Chile, po příletu transfer
do hotelu, ubytování, nocleh Santiago de Chile.

9. den – Santiago de Chile – Calama –
San Pedro de Atacama

Snídaně, transfer na letiště, odlet ranní linkou do Calamy.
Po příletu transfer do San Pedro de Atacama, pěší procházka městečkem a návštěva archeologického muzea
s exponáty předkolumbovských kultur. Nocleh San Pedro
de Atacama.

10. den – výle t do Salar de Atacama

Snídaně, výlet do pouštní oblasti Salar de Atacama k solnému jezeru Chaxa s koloniemi plameňáků. Odpoledne
výlet do Měsíčního údolí (Valle de la Luna) a pozorování
západu slunce. Nocleh San Pedro de Atacama.

11. den – výle t ke gejzírům El Tatio

Ve 4,00 hod. odjezd ke gejzírům El Tatio (4200 m n.
m.). Snídaně. Pozorování geologických aktivit a východu slunce s magickou hrou světel a stínů. Návrat do San
Pedro de Atacama, cestou dle časových možností zastávka na koupání v termálních pramenech Puritama. Odpoledne volno. Nocleh San Pedro de Atacama.

12. den – San Pedro de Atacama –
Calama – Santiago de Chile –
odle t do Evrop y

Snídaně, transfer na letiště do Calamy a odlet zpět do Santiago de Chile, podle časových možností individuální program nebo prohlídka města s průvodcem, transfer na letiště a let do Evropy.

13. den – Příle t do Pr ahy

Přílet na evropské tranzitní letiště, pokračování do Prahy.
41

Tel.: +420 266 311 543-5 / E-mail: email@prazsky-klub.cz / www.prazsky-klub.cz

Doporučený termín realizace:

Orientační cena za osobu:

březen – duben

Kč 109.000,- – 119.000,-

říjen – listopad

Možnosti odborného progr amu:
¬ návštěva vinařství a ochutnávka vína
¬ ovocnářské farmy
¬ zelinářské farmy
¬ návštěva trhu se zemědělskými produkty
¬ návštěva dobytčího trhu
¬ mléčné farmy
¬ návštěva výrobny sýrů
¬ návštěva rodinných farem s pěstováním kukuřice,
brambor a obilí
¬ návštěva malých výroben zpracovávající lokální zemědělskou produkci

CHILE
/ PERU
Santiago de Chile – Valparaíso –
Puerto Montt – Osorno – Santiago
de Chile – Lima – Cuzco – Svaté
údolí – Machu Picchu – Puno – Lima
PERU

Lima

Machu Picchu
Cuzco
Puno

Valparaíso

Santiago de Chile

CHILE

1. den – odle t do Santiago de Chile

Odlet z Prahy přes některé evropské tranzitní letiště
do Santiago de Chile.

Puerto Montt

Osorno

2. den – Santiago de Chile

4. den – Santiago de Chile – Puer to
Montt – Pe trohué – Puer to Monnt

3. den – výle t do Valapar aíso

5. den – Ouer to Monnt – Frutillar –
Osorno

Ráno přílet do Santiaga de Chile, transfer do hotelu, odpoledne prohlídka města – vládní palác „La Moneda“,
Plaza de Armas a katedrála, vrcholek Santa Lucia, kde bylo
v roce 1541 Santiago založeno, a kopec San Christobal,
odkud je hezký pohled na celé město, nocleh Santiago de
Chile.
Snídaně, ve Valparaísu prohlídka historického města a jízda městskou lanovkou, návrat do Santiago de Chile, nocleh Santiago de Chile.

Snídaně, transfer na letiště, odlet do Puerto Montt, po příletu odjezd k vodopádům Petrohué u jezera Všech svatých
(Todos los Santos) pod sopkou Osorno, návštěva oblasti
u národního parku Vicente Peréz Rosales. Odpoledne návrat do Puerto Montt, ubytování v hotelu. Nocleh Puerto
Montt.

Snídaně, odborný program v oblasti. Odjezd na ubytování v Osorno, nocleh Osorno.

6. den – Osorno – Santiago de Chile

Snídaně, dopoledne odborný program. Odpoledne návrat do Puerto Montt na letiště a odlet do Santiago de
Chile, po příletu transfer do hotelu, ubytování, nocleh
Santiago de Chile.

7. den – Santiago de Chile – Lima –
Svaté údolí

Snídaně formou balíčku, časný transfer na letiště, odlet ze
Santiago de Chile do Limy, z Limy pokračování do Cuzco,
po příletu jízda do údolí řeky Urubamba. Následně prohlídka Pisacu, návštěva pevnosti Ollantaytambo s Chrámem slunce tvořeným šesti gigantickými monolity a Terasou deseti výklenků. Nocleh v údolí řeky Urubamby.

8. den – Machu Picchu

Snídaně, ráno odjezd vlakem přes Aguas Calientes na prohlídku Machu Picchu, výstup na svatyně, prohlídka lokality, odpoledne transfer autobusem zpět do Aguas Calientes, ubytování, nocleh Aguas Calientes.

9. den – Ollantaytambo – Cuzco

Snídaně, ranním vlakem do Ollanty. Pokračování přes
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CHILE
/ PERU

Doporučený termín realizace:

Orientační cena za osobu:

březen – duben

Kč 109.000,- – 119.000,-

říjen – listopad

Maras, Moray a Salinas do Cuzco. Po příjezdu ubytování
v hotelu, nocleh Cuzco.

10. den – Cuzco

Snídaně, prohlídka Cuzca - kostel Santo Domingo, katedrála, návštěva blízké zříceniny pevnosti Sacsayhuaman,
ukázky incské vojenské architektury, rituálního místa Kenko, odpoledne akvadukty v Tambomachay. Nocleh Cuzco.

11. den – Cuzco – Puno

Snídaně, dopoledne dokončení prohlídky v Cuzco, po poledni transfer na letiště a odlet do Juliaca, po příletu odjezd
k pohřebišti Sillustani na březích jezera Umayo a návštěva
hrobek incké nobility Chulpas, pokračování autobusem
do Puno, ubytování, nocleh v Puno.

12. den – Puno – výle t k jezeru Titicaca

Snídaně, celodenní výlet k jezeru Titicaca - návštěva plovoucích ostrovů ze slámy Uros, návštěva ostrova Taquile
s obyvateli žijícími podle tradic starých Inků, oběd během
programu. Nocleh v Puno.

13. den – Puno – Lima, odle t

Snídaně, transfer na letiště a ranní let do Limy, po příletu
okružní jízda historickým centrem města – Plaza de Armas, vládní palác, radnice, arcibiskupský palác, katedrála,
Muzeum zlata. Transfer na letiště, ve večerních hodinách
odlet do Evropy.

14. den – příle t do Pr ahy

Přílet na evropské tranzitní letiště, pokračování do Prahy.
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Doporučený termín realizace:

Orientační cena za osobu:

březen – duben

Kč 62.000,- – 68.000,-

KOSTARIKA

listopad – prosinec

Možnosti odborného progr amu:
¬ návštěva masokombinátu
¬ návštěva tropické zahrady a motýlí farmy
¬ mléčné farmy
¬ návštěva zelinářské farmy
¬ návštěva banánové plantáže a třídírny banánů
¬ návštěva citrusové plantáže
¬ návštěva kávové plantáže
¬ farmy s chovem skotu

San José – La Guacima – Cartago –
Turrialba – Tortuguero – Puerto Viejo
– NP Arenal – Tamarindo – San José
Tamarindo

NP Arenal

Tortuguero

La Guacima
San José
Cartago
Turrialba

Puerto Viejo

KOSTARIKA

1. den – odle t do San José

Odlet z Prahy přes některé evropské tranzitní letiště do San
José, přílet do San José, hlavního města Kostariky, transfer
do hotelu, ubytování. Nocleh San José.

2. den – San José – LaGuacima – San José

Snídaně, výlet do oblasti La Guacima v oblasti Alajuela.
Návrat do San José, nocleh San José.

3. den – San José – NP Ir azú Volcano –
Car tago – Turrialba

Snídaně, přesun busem a návštěva Irazú Volcano National
Park s nejvyšší sopkou Kostariky - vulkánem Irazú 3432 m
n. m., procházka ke kráteru (400 – 500 m pěšky) pohled
do hlavního kráteru Diego de la Haya. Za jasného počasí je možno vidět Atlantický oceán i Pacifik. Pokračování
přes Cartago, bývalé hlavní město Kostariky, zde zastávka na návštěvu katedrály Nuestra Señora de los Angeles,
do Turrialba v oblasti plantáží cukrové třtiny. Nocleh
v Turrialba.

4. den – Turrialba – NP Tor tuguero

Snídaně a přejezd autobusem a později lodí do Národního Parku Tortuguero v karibské oblasti. Tuto oblast vyhledávají z důvodu kladení vajec mořské želvy, zároveň
je známa biologickou diverzitou. Cestou - 50 km po kanálech tropickým deštným pralesem - možnost pozorování
různých druhů zvěře. Odpoledne návštěva města Tortuguero a muzea. Nocleh v Jungle Lodge.

5. den – NP Tor tuguero

Velmi brzy ráno projížďka kanoí po kanálech v národním
parku, pozorování fauny a flory. Snídaně, poté odjezd
do Sarapiquí v oblasti Puerto Viejo. Odpoledne procházky v okolních lesích, seznámení se s unikátním systémem
deštných pralesů a jejich faunou a flórou. Nocleh např.
Selva Verde Lodge.

6. den – NP Tor tuguero – NP Arenal

Po snídani přejezd do oblasti NP Arenal, možnost denního a nočního pozorování činnosti blízké sopky Arenal, odpoledne túra rozmanitou flórou k lávové stěně a lávovým
skalám, pozorování spadaných lávových kamenů. Při troše
štěstí je možno vidět rozžhavený popel z kráteru a slyšet
erupce plynů. Večer koupání v teplých minerálních pramenech Tabacón. Nocleh v Arenalu.
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KOSTARIKA

Doporučený termín realizace:

Orientační cena za osobu:

březen – duben

Kč 62.000,- – 68.000,-

listopad – prosinec

7. den – NP Arenal – rezervace Caño
Negro

Snídaně, brzy ráno odjezd směrem do rezervace Caño Negro, do města Los Chiles, odtud pokračování lodí do rezervace Caño Negro, kde je možno vidět tapíry, nosály,
lenochody, papoušky, různé hady a při troše štěstí i jaguára. Večer návrat do hotelu. Nocleh Arenal.

8. den – NP Arenal – Gunacas te –
Tamarindo

Snídaně a přejezd autobusem suchou savanou oblasti
Guanacaste, dále na poloostrov Nicoya do Playa Grande v městečku Tamarindo na pobřeží Pacifiku. Ubytování
v hotelu např. Tamarindo Diria. Nocleh Tamarindo.

9. den – Tamarindo

Snídaně. Volno ke koupání na pláži v Tamarindu. Nocleh
Tamarindo.

10. den – Tamarindo – San José – odle t
do Evrop y

Snídaně, transfer autokarem do San José na letiště a odlet
do Evropy.

11. den – příle t do Pr ahy

Přílet na evropské tranzitní letiště a pokračování do Prahy.
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Doporučený termín realizace:

Orientační cena za osobu:

únor – duben

Kč 74.000,- – 79.000,-

KUBA

listopad

Možnos ti odborného progr amu:
¬ zelinářské farmy s bioprodukcí
¬ návštěva společností zabývající se genetikou skotu
¬ návštěva plantáží cukrové třtiny, ochutnávka třtiny
a třtinové šťávy
¬ návštěva kávových plantáží
¬ návštěva pokusné tabákové stanice
¬ návštěva továrny na zpracování tabáku

Havana – Pinar del Río – Cienfuegos
– Trinidad – Santa Clara – Varadero
– Havana
Havana
Varadero
Pinar del Río
Santa Clara
Cienfuegos
Trinidad
KUBA

1. den – odle t do Havany

Odlet z Prahy přes některé evropské tranzitní letiště
do Havany, po příletu transfer do hotelu, ubytování a nocleh v Havaně.

2. den – Havana – prohlídk a měs ta

Snídaně, celodenní prohlídka města - procházka starým
historickým centrem, zapsaným na seznam kulturního
dědictví UNESCO: Plaza de la Catedral, Plaza de Armas,
slavný bar La Bodeguita del Medio, Oficios, Plaza de San
Francisco, Plaza Vieja, Mercaderes. Návštěva muzea kubánského rumu s možností ochutnávky. Návštěva hotelu
Ambos Mundos, kde během svého pobytu na Kubě žil
Ernst Hemingway. V odpoledních hodinách panoramatická projížďka moderními čtvrtěmi Havany: Muzeum
Revoluce, pevnost Morro-Cabañas, Velké divadlo, Capitolio, Náměstí Revoluce s kanceláří Fidela a Raula Castra,
Parque Central, Malecon. Nocleh v Havaně.

3. den – Havana – Pinar del Río
a Růžové pohoří

Snídaně, odjezd do údolí Viñales v nejzápadnější kubánské provincii Pinar del Río, kde se pěstuje nejlepší tabák
na světě a která nabízí překrásné přírodní scenérie. Návštěva indiánské jeskyně se starými nástěnnými malbami
z předkolumbovské éry Kuby, plavba po podzemní říčce vápencovou jeskyní. Cestou zpět do Havany zastávka
u Los Jazmines s panoramatickými výhledy do údolí Viñales. Navečer návrat do Havany. Nocleh v Havaně.

4. den – Havana – Cienfuegos

Snídaně, odjezd přes Zátoku sviní (Bahia del Cochinos)
do historického městečka Cienfuegos, které je pod patronací UNESCO a opěvují je mnohé tradiční kubánské písně.
Prohlídka pamětihodností – Castilla de Jagua, Park Jose
Martího, Palacio del Valle, impozantní Divadlo Thomase
Terryho, katedrála… Nocleh v Cienfuegos.
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KUBA

Doporučený termín realizace:

Orientační cena za osobu:

únor – duben

Kč 74.000,- – 79.000,-

listopad

5. den – Cienfuegos – Trinidad

Snídaně, odjezd do města Trinidad zapsaného na seznam kulturního dědictví UNESCO. Po příjezdu prohlídka historického centra města - katedrála Parroquial de la
Santísima, Plaza Mayor, Palazio Brunet. Odpoledne pěší
prohlídka města s průvodcem nebo volno na individuální
program. Nocleh Trinidad.

6. den – Trinidad – výle t do NP
Guanayar a

Snídaně, výjezd horskými nákladními vozy do Topes de
Collantes, centra pohoří Sierra del Escambray, návštěva národního parku Guanayara s lagunami a vodopády
v džungli, pěší túra k nádhernému vodopádu El Rocio.
Navečer návrat do Trinidadu. Nocleh Trinidad.

7. den – Trinidad – Santa Clar a

Snídaně, odjezd do Santa Clara, prohlídka příjemného
univerzitního městečka, které mělo velký význam v moderní historii Kuby. Procházka uličkami v koloniálním stylu, Park Vidal, Teatro de la Caridad, Palacio del Gobierno Provincial, památník vykolejení obrněného vlaku Tren
Blindado, Plaza de la Revolución, katedrála… Návštěva
památníku a mauzolea revolucionáře a národního hrdiny
Che Guevary. Nocleh Santa Clara.

8. den – Santa Clar a – Var adero

Snídaně, po snídani odjezd od letoviska Varadero, ubytování v hotelu, stravování formou all inclusive, nocleh
ve Varadero.

9. den – Var adero

Pobyt v letovisku, možnosti individuálních aktivit:
výběr vodních sportů - potápění, surfování, vodní lyže, katamarany, golfové hřiště.
Stravování formou all inclusive, nocleh ve Varadero.

10. den – Var adero – odle t

Dopoledne volný program, odpoledne transfer na letiště
do Havany a noční let do Evropy.

11. den – příle t do Pr ahy

Přílet do evropské tranzitní destinace, pokračování
do Prahy.
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Doporučený termín realizace:

Orientační cena za osobu:

únor – březen

Kč 82.000,- – 90.000,-

listopad

Možnosti odborného progr amu:
¬ návštěva distribučního podniku s mléčnými výrobky
¬ setkání s profesními zemědělskými organizacemi
¬ návštěva největšího guatemalského trhu, distribuce
ovoce a zeleniny
¬ farmy s pěstováním kukuřice na náhorní plošině
¬ farmy s chovem skotu
¬ návštěva podniku s chovem koní a provozem agroturistiky

1. den – odle t do Me xico Cit y

Odlet z Prahy do Londýna, pokračování do Mexico City,
po příletu transfer do hotelu, nocleh Mexico City.

2. den – Me xico Cit y, Cholula a Puebla
Snídaně, celodenní výlet do lokalit Cholula a Puebla.
Cholula známá pyramidou z předkolumbovského období, na jejímž vrcholu byl postaven kostel, řada sakrálních
staveb, výhled na sopku Popocatepetl. Puebla – centrum
se stavbami ze španělské koloniální éry, množství bohatě
zdobených kostelů. Nocleh Mexico City.

3. den – Me xico Cit y, Teotihuacán

Snídaně, návštěva hlavního poutního místa Mexika –
Chrámu Panny Marie Guadalupské. Pokračování k nejznámější mexické archeologické lokalitě – Teotihuacánu,
prohlídka pyramidy Slunce, pyramidy Měsíce, zbytků původních paláců, Třídy Mrtvých a původní pevnosti. Nocleh Mexico City.

4. den – Me xico Ciy – Guatemala Cit y
– Guatemala Antigua

Snídaně, dopoledne návštěva antropologického muzea
a po prohlídce transfer na letiště a odlet do Guatemala
City, po příletu transfer do Guatemala Antigua, příjezd
na ubytování, nocleh Guatemala Antigua.

MEXIKO
/ GUATEMALA
Mexico City – Guatemala Antigua
– Panajachel – Chichicastenango –
Flores – NP Tikal – Mexico City
Mexico City
NP Tikal
MEXIKO

Flores

Chichicastenango

GUATEMALA

Panajachel
Guatemala Antigua

5. den – oblas t Guatemala Antigua

Snídaně, dopoledne výlet na sopku Pacaya (2560 m n.
m.), busem a 2 - 3 hodinový trek po úbočí sopky (pouze
za dobrého počasí a v případě že činnost vulkánu není příliš silná), návrat do Guatemala Antigua, odpoledne pěší
prohlídka města s místním průvodcem, nocleh Guatemala Antigua.

6. den – Guatemala Antigua – jezero
Atitlán – Panajachel

Snídaně, odjezd do Panajachelu na jezeře Atitlán, projížďka lodí s návštěvou dalších osad u jezera a s výhledy
na sopku Tolimán (3114 m n. m.), možnost nákupu rukodělných výrobků od místního obyvatelstva, odpoledne
návrat lodí do Panajachelu. Nocleh v Panajachelu.

7. den – Panajachel –
Chichicas tenango

Po snídani odjezd do Chichicastenango, Odpoledne prohlídka města. Nocleh Chichicastenango.

8. den – Chichicas tenango –
Guatemala Cit y – Flores

Snídaně, odjezd do Guatemala City na letiště a let do Flores, po příletu návštěva archeologických nalezišť na laguně Yaxha a v osadě Topochte, nocleh ve Flores.

9. den – Flores – NP Tik al

Snídaně, ráno odjezd do Národního parku Tikal - návštěva
zřícenin mayského města v Tikalu, nocleh Jungle lodge.

10. den – Flores – odle t do Me xico
Cit y, pokr ačování do Londýna

Snídaně, transfer na letiště ve Flores, odlet do Mexico City,
pokračování do Londýna a následně do Prahy.

11. den – příle t do Pr ahy

Přílet do Londýna a pokračování do Prahy.
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PERU

Doporučený termín realizace:

Orientační cena za osobu:

květen – červen

Kč 79.000,- – 87.000,-

září – říjen

Lima – Cuzco – Svaté údolí – Machu
Picchu - Puno – jezero Titicaca Lima

Lima
Machu Picchu
Cuzco
PERU

Puno

jezero Titicaca

1. den – odle t do Limy

Odlet z Prahy přes některé evropské tranzitní letiště do Limy,
po příletu transfer do hotelu, ubytování, nocleh Lima.

2. den – Lima – Cuzco – Svaté údolí

Možnos ti odborného progr amu:
¬ rodinné farmy s pěstováním kukuřice, brambor
a obilí
¬ návštěva malých výroben zpracovávajících lokální
zemědělskou produkci
¬ návštěva družstevní výrobny tkanin
¬ návštěva družstevního podniku - tradiční získávání
soli odpařováním
¬ návštěva farmy - tradiční ochrana rostlin proti pomrznutí

voucích ostrovů ze slámy Uros, návštěva ostrova Taquile
s obyvateli žijícími podle tradic starých Inků, oběd během
programu. Nocleh v Puno.

8. den – Puno – odle t do Limy

Snídaně, dopoledne návštěva pohřebiště v Sillustani
na březích jezera Umayo a prohlídka hrobek incké nobility Chulpas. Transfer na letiště a odlet do Limy. Po příletu
transfer do hotelu, nocleh v Limě.

Snídaně, transfer na letiště, odlet ranní linkou do Cuzco,
po příletu jízda do údolí řeky Urubamba. Následně prohlídka Pisacu, návštěva pevnosti Ollantaytambo s Chrámem slunce tvořeným šesti gigantickými monolity a Terasou deseti výklenků. Nocleh v údolí řeky Urubamby.

9. den – Lima – odle t

3. den – Svaté údolí – Machu Picchu –
Aguas Calientes

10.

Snídaně a odjezd autobusem do Ollanty na vlak, vlakem údolím řeky Urubamba do Aguas Calientes, výjezd
na prohlídku Machu Picchu, výstup na svatyně a prohlídka lokality, odpoledne návrat do údolí, transfer do hotelu,
nocleh v Aguas Calientes.

Snídaně, prohlídka města - Plaza de Armas, vládní palác,
radnice, arcibiskupský palác, katedrála, odpoledne návštěva Muzea zlata. Transfer na letiště a odlet večerní linkou do Evropy.

den – příle t do Pr ahy

Přílet na evropské tranzitní letiště,
pokračování do Prahy.

4. den – Aguas Calientes –
Ollantaytambo – Cuzco

Snídaně, jízda ranním vlakem do Ollanty. Pokračování přes
Maras, Moray a Salinas do Cuzco, cestou zastávka v Chinchero. Po příjezdu do Cuzco ubytování, nocleh Cuzco.

5. den – Cuzco

Snídaně. Prohlídka Cuzca - kostel Santo Domingo, katedrála, návštěva blízké zříceniny pevnosti Sacsayhuaman,
ukázky incské vojenské architektury, rituálního místa Kenko, odpoledne akvadukty v Tambomachay. Nocleh Cuzco.

6. den – Cuzco – Puno

Snídaně, odjezd autobusem do Puno přes Andahuaylilla,
La Raya (4200 m n. m.), zastávka v Sicuani. Večer příjezd
do Puno, ubytování v hotelu. Nocleh Puno.

7. den – výle t k jezeru Titicaca

Snídaně, celodenní výlet k jezeru Titicaca - návštěva plo49
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Doporučený termín realizace:

Orientační cena za osobu:

duben – květen

Kč 75.000,- – 83.000,-

ČÍNA

září – říjen

Možnosti odborného progr amu:
¬ ovocnářské farmy zaměřené na pěstování broskví
¬ farmy s chovem skotu
¬ návštěva výzkumného rostlinářského ústavu
¬ ovocnářské a zelinářské farmy
¬ návštěva rýžových teras
¬ mléčné farmy

1. den – odle t do Pekingu

Odlet z Prahy přes některé tranzitní letiště do Pekingu.

2. den – Peking

Peking – Xian (Si-an) – Guilin
(Kuej-Lin) – Šanghaj
Peking

ČÍNA

Xian
Lhasa

Tři Soutěsky

Guilin
Hong Kong

V odopledních hodinách přílet do Pekingu, transfer do hotelu, ubytování v hotelu. Nocleh v Pekingu.

3. den – Peking

Snídaně, výlet do Badalingu ležícího asi 70 km od Pekingu
na Velkou čínskou zeď. Odpoledne prohlídka hrobky člena dynastie Ming v podhůří Tchien-šou a Císařské cesty
duchů. Návrat do Pekingu, jízda kolem Olympijského stadionu a „vodní kostky“, nocleh v Pekingu.

4. den – Peking

Snídaně a prohlídka Pekingu. Dopoledne prohídka chrámu Nebes - Tiantan, místa konání nejvýznamnějších slavností a rituálů v dobách čínských císařů. Odpoledne další
část prohlídky města - Zakázané město, palác čínských císařů, areál historických budov po 500 let nepřístupných
obyčejným smrtelníkům, a náměstí Nebeského klidu, největší náměstí světa. Nocleh v Pekingu.

Šanghaj

5. den – Peking – Xian (Si-an)

Snídaně, dopoledne - návštěva Letního paláce – letního
sídla čínských císařů. Transfer na letiště a odlet do Xianu,
po příletu transfer do hotelu, ubytování, nocleh v Xianu.

6. den – Xian (Si-an)

Snídaně, prohlídka původně hlavního města čínského
císařství – návštěva Mauzolea prvního císaře dynastie
Čching - tzv. terakotové armády - největšího archeologického objevu 20. století, hliněných soch v životní velikosti,
zobrazujících vojáky a jejich koně, nocleh v Xianu.

7. den – Xian – Guilin (Kuej-Lin)

Snídaně, pokračování prohlídky města – pozůstatky strážních věží, bran a hradeb, pagoda Divoké husy. Odpoledne transfer na letiště a odlet do Guilinu, po příletu transfer
do hotelu, ubytování, nocleh v Guilinu.
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ČÍNA

Doporučený termín realizace:

Orientační cena za osobu:

duben – květen

Kč 75.000,- – 83.000,-

září – říjen

8. den – Guilin (Kuej-Lin)

Snídaně, romantická plavba po řece Li - typickou čínskou
krajinou s přírodními scenériemi do Yangshuo, obklopeného vápencovými útvary a jeskyněmi, návštěva Měsíčního vrchu. Oběd během programu. Návrat do Guilinu,
nocleh Guilin.

9. den – Guilin (Kuej-Lin)

Snídaně, výlet do Longshengu ležícího severozápadně
od Guilinu, se směsicí staveb různých kultur, prohlídka
města, návrat do Guilinu, nocleh Guilin.

10. den – Guilin (Kuej Lin) – Šanghaj

Snídaně, návštěva čajových plantáží s možností nákupu
čaje. Transfer na letiště a odlet do Šanghaje. Po příletu
transfer do hotelu, ubytování, nocleh v Šanghaji

11. den – Šanghaj

Snídaně, odjezd na výlet do Su-čou do bývalých císařských
zahrad, návštěva Zahrady mistra rybářských sítí a projížďku lodí po Velkém kanálu. Odpoledne návrat do Šanghaje, prohlídka města – projížďka lodí po řece Huangpu.
Nocleh v Šanghaji.

12. den – Šanghaj

Snídaně, pokračování prohlídky města - chrám Jadeitového Buddhy s dvoumetrovou sochou Buddhy přivezenou
z Barmy, proslulá mandarinská zahrada Yuyuan a Bazar
a tržnice v City God Temple, procházka po Nanjinské třídě
a Bundu, nocleh v Šanghaji.

13. den – Šanghaj, odle t

Snídaně, dopoledne volno na individuální program, v poledne uvonění pokojů v hotelu, odpoledne ve čtvrti Tianzifang a bývalé francouzské koncesi, pěší prohlídka s průvodcem, možnost nákupů, večer transfer na letiště. Odlet
noční linkou do Evropy.

14. den – příle t do Pr ahy

další možnos ti progr amů do Číny :

Z Šanghaje do Chonquinu, dále plavba lodí po Žluté řece
přes Tři soutěsky, Peking.
Z Pekingu do Lhasy – vlakem na střechu světa,
Tibet x Čína.
Z Guilinu do Hong Kongu na prohlídku města i na koupání.

Přílet na tranzitní letiště, pokračování do Prahy.
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Doporučený termín realizace:

Orientační cena za osobu:

únor – duben

Kč 52.000,- – 59.000,-

Možnosti odborného progr amu:
¬ návštěva rýžových polí
¬ návštěva plantáží cukrové třtiny
¬ potravinářský zpracovatelský podnik
¬ tržnice se zemědělskými produkty
¬ výroba piva

FILIPÍNY
Manila - Angeles / sopka Mt. Pinatubo - Banaue / rýžové terasy - Angeles
- Puerto Gallera - Manila
Banaue

Mt. Pinatubo

FILIPÍNY

Angeles

Manila

Puerto Galera

1. den – odle t do Manily

Odlet z Prahy v odpoledních hodinách přes Dubaj
do Manily.

2. den – příle t do Manily

V odpoledních hodinách přílet do Manily, transfer do hotelu. Ubytování, volno na aklimatizaci, nocleh v Manile.

3. den – Manila – Angeles

Snídaně v hotelu, prohlídka města – centrální část se starými hradbami na levém břehu řeky Pasig, univerzita Santo Tomas, katedrála, pevnost Santiago, muzeum. Finanční
a obchodní centrum Makati - nejmodernější část města,
čtvrť San Miguel na pravém břehu řeky s palácem Malacanian, sídlem prezidenta. Odpoledne přejezd do Angeles.
Nocleh v Angeles.

4. den – Mt. Pinatubo – Angeles

Snídaně, celodenní výlet k sopce Mt. Pinatubo, túra
s trekingovými holemi a vyjížďka terénním vozem. Večer
individuální program v zábavním centru Angeles. Nocleh
v Angeles.
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FILIPÍNY

Doporučený termín realizace:

Orientační cena za osobu:

únor – duben

Kč 52.000,- – 59.000,-

5. den – Angeles – Banaue

Snídaně, v ranních hodinách odjezd do Banaue přes
Nueva Ecija a Nueva Vizcaya. Zastávka v Bacoloru, městečku zdevastovaném výbuchem sopky Mt. Pinatubo
v roce 1992. Krátká zastávka v San José, dále přes Dalton
Pass a Bagabag do Banaue. Nocleh v Banaue.

6. den – Banaue

Snídaně, výlet místními „jeepny“ na prohlídku jedinečných rýžových teras starých přes 2000 let, které jsou považované za 8. div světa. Návštěva vesničky Banga-an,
odkud je nádherný panoramatický výhled na celé údolí
s terasami. Dále nenáročná procházka po oblasti Ifugao
s návštěvou tradiční vesničky. Cestou zpět návštěva místního muzea. Nocleh v Banaue.

7. den – Banaue – Angeles

Snídaně, přesun vnitrozemím do Angeles přes Nueva Vizcaya a Pampanga. Večer individuální program v Angeles.
Nocleh v Angeles.

8. den – Angeles – Batangas Pier –
Puer to Galer a

Snídaně, transfer do přístavu Batangas a přesun trajektem
do Puerto Galera. Ubytování v resortu. Volné odpoledne
pro relaxaci u moře. Nocleh v Puerto Galera.

9. den – Puer to Galer a

Snídaně, individuální program – koupání, vodní sporty,
odpočinek … Nocleh v Puerto Galera.

10. den – Puer to Galer a – Manila

Snídaně, dopoledne volno na individuální program.
V podvečerních hodinách transfer na letiště do Manily.

11. den – příle t do Pr ahy

Krátce po půlnoci odlet do Dubaje, v ranních hodinách
odlet z Dubaje do Prahy.
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Doporučený termín realizace:

Orientační cena za osobu:

květen – červenec

Kč 35.000,- – 39.000,-

GRUZIE

září – listopad

Možnos ti odborného progr amu:
¬ návštěva vinařství a ochutnávky
¬ vinařské muzeum
¬ farmy s chovem koní
¬ tradiční výroba a zpracováním hedvábí
¬ návštěva pivovaru a výrobny ovocných limonád
s ochutnávkou
¬ návštěva mléčné farmy a drůbežárny
¬ pěstování lískových oříšků a mandarinek
¬ čajové plantáže
¬ návštěva včelařství a výroba tradičního medu
¬ seznámení s tradiční gruzínskou a adžarskou kuchyní

Tbilisi – Sighnaghi – Imereti - Batumi

GRUZIE

Imereti
Batumi

Tbilisi
Sighnaghi

1. den – odle t do Tbilisi

Odlet z Prahy přes některé z evropských tranzitních letišť
do Tbilisi.

2. den – Tbilisi, výle t do Mtskhe ta

Po příletu transfer do hotelu a ubytování a relaxace po cestě. Dle časových možností odjezd od nedalekého městečka Mtskheta, jednoho z nejstarších měst na území Gruzie.
Prohlídka města – historické centrum, katedrála Svetiskhoveli, klášter Jvari, chrám Matky Boží. Návrat do Tbilisi,
nocleh Tbilisi.

3. den – Tnilisi – K akhe ti – Sighnaghi

Po snídani odjezd z Tbilisi na východ do regionu Kakheti.
Návštěva kláštera Bodbe. Pokračování do městečka Sighnaghi, centra vinařské oblasti - odborný program. Odtud
odjezd do staré zemědělské vesničky Magaro, kde dosud
přetrvávají tradiční způsoby výroby a zpracování hedvábí.
Návrat do Sighnaghi, nocleh Sighnaghi.

4. den – Sighnaghi – Gremi –
Nafareuli – Tbilisi

Snídaně, pokračování odborného programu ve vinařském
regionu. Návštěva městečka Gremi s možností prohlídky
historického kláštera. Odpoledne pokračování do vinařské
oblasti Nafareuli a posléze návrat do Tbilisi. Nocleh Tbilisi.

5. den – Tbilisi – Nataxtari – Tbilisi

Po snídani odjezd do Nataxtari, centra potravinářské výroby v oblasti. Celodenní odborný program. Odpoledne
návrat do Tbilisi, nocleh Tbilisi.

6. den – Tbilisi

Snídaně a celodenní program v Tbilisi, hlavním městě
Gruzie. Prohlídka starověkého historického centra města,
návštěva náměstí Svobody, promenáda Leselidze, sirné
lázně Abanotubani, chrám Metekhi, katadrála Nejsvětější
Trojice. Nocleh Tbilisi.
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GRUZIE

Doporučený termín realizace:

Orientační cena za osobu:

květen – červenec

Kč 35.000,- – 39.000,-

září – listopad

7. den – Tbilisi – Gori – Cchaltubo –
Imere ti

Snídaně, odjezd do Gori, „metropole“ západního regionu Shida Kartli. Pokračování odborného programu. Odtud dále na západ do lázeňského městečka Cchaltubo,
jehož specialitou je speleoterapie jako prevence a léčba
respiračních onemocnění. Návštěva jeskyně Prometheus
– v případě příznivého stavu vody s plavbou podzemím.
Ubytování v oblasti Imereti, nocleh v oblasti.

8. den – Imere ti – Zugdidi – Batumi

Po snídani odjezd do Zugdidi, příhraničního města u Abcházie a Černého moře. Dopoledne odborný program,
odpoledne prohlídka historického paláce Dadiani, kde
sídlí Gruzínské národní muzeum. Pokračování do Batumi,
ubytování, nocleh Batumi.

9. den – Batumi

Snídaně, dopoledne odborný program v oblasti Batumi,
odpoledne prohlídka přístavního města s bohatou historií sahající až do dob kolonií starověkého Řecka. Možnost
návštěvy místní botanické zahrady s odborným výkladem.
Nocleh v Batumi.

10. den – Batumi

Po snídani odjezd do přímořské oblasti Gruzie, dopoledne
odborný program, odpoledne návrat do Batumi na prohlídku města a jeho pamětihodností – náměstí, kostel sv.
Mikuláše, Medea, přístav, Abecední věž, fontána s vinnou
pálenkou… Nocleh v Batumi.

11. den – příle t do Pr ahy

Snídaně, transfer na letiště a odlet do Prahy přes některé
evropské tranzitní letiště.
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Doporučený termín realizace:

Orientační cena za osobu:

únor – březen

Kč 61.000,- – 73.000,-

INDIE

listopad

Možnosti odborného progr amu:
¬ farmy s chovem skotu
¬ farmy s chovem koz
¬ návštěva plantáží cukrové třtiny a zpracovatelského
podniku
¬ obilnářské farmy
¬ zelinářské farmy
¬ návštěva tržnice se zemědělskými produkty

Dillí – Jaipůr – Agra – Khajuraho –
Varánásí

Dilí
Jaipůr

1. den – odle t do Dillí

Odlet z Prahy přes některé evropské tranzitní letiště
do Dillí.

Agra
Varánásí

Khajuraho
INDIE

2. den – příle t do Dillí

Ráno přílet do Dillí, transfer do hotelu, ubytování. Prohlídka Dillí – červená pevnost Red Ford, největší muslimská
mešita v Indii Jama Masjid, Humájjúnova hrobka, India
Gate – brána k uctění památky Indů padlých v první světové válce, lotosový chrám Bahájské víry, nocleh Dillí.

3. den – Dillí

Snídaně, pokračování v prohlídce města - dopoledne návštěva páteční mešity ve starém Dillí, odpoledne návštěva komplexu archeologického parku Mehraule, bývalého
historického města z 18. století s mešitou Kutub Minár,
nocleh Dillí.

4. den – Dillí – Jaipůr

Po snídani odjezd do hlavního města státu Rádžasthán
Jajpůru - růžové město. Po poledni příjezd do města, prohlídka středověké observatoře Jantal Mantar s největšími
slunečními hodinami na světě, prohlídka místních bazarů
a dílen brusičů diamantů, ubytování a nocleh Jaipůr.

5. den – Jaipůr – Amber

Po časné snídani odjezd k rádžpútské pevnosti Amber
(cca 10 km od Jaipuru na skalnatém hřebeni). Palácový komplex sestává z řady významných staveb a architektonických klenotů - hlavní nádvoří s chrámem Šrí Sila
Déví se svatyní bohyně války Sily, Lví brána, vznešený sál
soukromých i veřejných audiencí, Zrcadlový sál, zahrada
s fontánami, Palác Mansingha I. Možnost návštěvy muzea
turbanů. Návrat do Jaipuru, později odpoledne dokončení prohlídky města – městský palácový komplex, starý minaret, Chanda Mahal – královský palác (pouze exteriéry),
Hawa Mahal (palác větrů), nocleh Amber.
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INDIE

Doporučený termín realizace:

Orientační cena za osobu:

únor – březen

Kč 61.000,- – 73.000,-

listopad

6. den – Jaipůr – Fatehpur Sikrí – Agr a

Po snídani odjezd do Agry. Cestou návštěva bývalého sídelního města Fatehpur Sikri (město vítězství). Prohlídka
královského paláce – síň veřejného slyšení, síň soukromých audiencí, pokladnice, Panch Mahal, palác žen, páteční mešita Jama Masjid, královský harém. Po prohlídce
pokračování jízdy do Agry (30 km), po příjezdu prohlídka
mauzolea Taj Mahal, ubytování a nocleh Agra.

11. den – Var ánásí – Dillí

Snídaně, dopoledne volný program, možnost odpočinku,
nebo individuálních prohlídek. Odpoledne odjezd na letiště a přelet do Dillí.

12. den – příle t do Pr ahy

V časných ranních hodinách odlet zpět do Evropy, z tranzitního letiště pokračování do Prahy.

7. den – Agr a

Snídaně, prohlídka Agry – Agra Fort z červeného pískovce,
součástí komplexu je Perlová mešita, místa pro udělování
veřejných a soukromých audiencí, Jahāngīr‘s Palace, Khās
Mahal, Zrcadlový palác a Musamman Burj, nocleh Agra.

8. den – Agr a – Jhansi – Khajur aho

Po časné snídani odjezd na nádraží a odjezd vlakem
do Jhansi (jízda 2,5 hodiny), po příjezdu krátká přestávka a pokračování v jízdě autokarem do Khajuraho. Cestou zastávka ve městě Orcha, návštěva chrámových komplexů a paláce Jehanjir Mahal. Po prohlídce pokračování
do Khajuraho, po příjezdu ubytování a nocleh Khajurago.

9. den – Khajur aho – Var ánásí

V dopoledních hodinách návštěva slavných chrámů s erotickými skulpturami Lakshmana a Kandariya Mahadeva,
po prohlídce odjezd na letiště a odlet do Varánásí (let 1
hodina), jednoho z nejstarších osídlených měst světa
a jednoho z nejposvátnějších míst hinduismu. Po příletu
návštěva místa Sarnáth, jednoho ze 4 hlavních míst buddhismu, kde Buddha poprvé vyložil své učení, po prohlídce
ubytování ve Varánásí, večerní prohlídka chrámů. Nocleh
Varánísí.

10. den – Var ánásí

Brzy ráno výlet lodí po svaté řece Ganga a prohlídka ghátů. Po prohlídce návrat do hotelu na snídani. Po snídani
dokončení prohlídky města (chrámy Bharat Mata s velkou
mapou Indie a Durga), nocleh Varánásí.
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Doporučený termín realizace:

Orientační cena za osobu:

květen – říjen

Kč 63.000,- – 68.000,-

Možnosti odborného progr amu:
¬ návštěva rýžových plantáží včetně strojního vybavení
¬ zeleninové plantáže, zelí, cibule, mrkev, paprika
¬ pěstování rajčat
¬ bramborářské farmy
¬ návštěva tržnice se zemědělskými produkty

INDONÉSIE
/ JÁVA / BALI
Bali - Jáva / Yogyakarta – Borobudur,
Dieng Plateau, Prambanan – Bali,
Candi Dasa, Pura Besakih, Ubud,
Kintamani, Sanur Beach
Bali Pura Besakih

INDONESIE

1. den – odle t do Denpasaru

Ve večerních hodinách odlet z Prahy přímou linkou Korean Air do Soulu.

2. den – příle t na Bali

V poledne m. č. přílet do Soulu, večer pokračování
do Denpasaru na ostrově Bali, přílet do Denpasaru kolem
půlnoci m. č., transfer do hotelu v oblasti Legian beach,
ubytování, nocleh.

3. den – Bali – Jáva / Yogyak ar ta

Snídaně. Dopoledne volno na individuální program.
Transfer na letiště a let do Yogyakarty na střední Jávě.
Po příletu transfer do hotelu na ubytování. Nocleh Yogjakarta. Yogjakarta je hlavní město zvláštní oblasti Yogyakarta na Jávě, kde je vláda formálně ponechána sultánovi. Yogyakarta je střediskem tradiční javánské kultury
a řemesel jako je ruční batik, stříbrotepectví a výroba stříbrných filigránů.

Dieng Plateau

Jáva

Borobudur

Ubud
Candi
Denpasar
Dasa
Sanur Beach

Yogyakarta Prambanan

Bali

4. den – Yogyak ar ta – Borobudur –
Wonosobo

Snídaně, dopoledne návštěva kratonu – sultánského paláce, dílen s výrobou batiku a dílen stříbrotepců, odpoledne
odjezd na prohlídku Borobuduru - údajně největší buddhistické svatyně na světě. Pokračování směrem na Dieng Plateau do Wonosobo s vyhlídkou na sopky Merapi
a Sumbing. Nocleh ve Wonosobo.

5. den – Wonosobo – Dieng Plateau –
Yogjak ar ta

Snídaně, pokračování jízdy zemědělskou krajinou s neobvyklými výhledy na strmé svahy zemědělských teras až
na náhorní plošinu Dieng Plateau (2.200 m n. m.) s pozůstatky 8 nejstarších hinduistických chrámů. Procházka
v oblasti - bahenní jezero s vulkanickou činností a sladkovodní jezero. Později odpoledne návrat do Yogjakarty,
nocleh Yogjakarta.

6. den – Yogjak ar ta – Pr ambanan –
Bali / Candi Dasa

Snídaně, odjezd na návštěvu Prambananu, hinduistickému chrámovému komplexu z 9. století, dle zájmu návštěvu řemeslné dílny na výrobu batiku. Později odpoledne
transfer na letiště a odlet do Denpasaru na Bali, transfer
do hotelu v Candi Dasa, ubytování. Nocleh Candi Dasa.

7. den – Bali / Candi Dasa

Snídaně, celodenní volno na odpočinek a individuální
program, nocleh Candi Dasa.
Candi Dasa je klidné přímořské středisko v zálivu Amuk.
Pláže s vulkanickým pískem nabízejí možnosti koupání.
Možnost uskutečnění výletu na přilehlé ostrůvky Batu
Dalem, Batu Maimpang. Pro potápěče výlet na Nusa
Penida.
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INDONÉSIE
/ JÁVA / BALI

Doporučený termín realizace:

Orientační cena za osobu:

květen – říjen

Kč 63.000,- – 68.000,-

8. den – Bali – okruh – Sanur Beach

Snídaně, výlet po ostrově - návštěva vodního paláce a zahrad Tirtaganga. Dále pokračování do hlavního chrámového komplexu ostrova Bali - Pura Besakih na úpatí sopky
Gunung Agung. Dle časových možností návštěva vesnice Singaraja s nedalekým chrámem Pura Beja. Navečer
příjezd na ubytování v oblasti Sanur Beach, nocleh Sanur
Beach.

9. den – Bali / Sanur Beach

Snídaně, celodenní volno na odpočinek a individuální
program, nocleh Sanur Beach.
Sanur Beach je klidná plážová oblast na východní straně ostrova Bali. Přímořská promenáda má několik kilometrů a zve k procházkám nebo vyjížďkám na kole.
Večer se nabízí nespočet místních restaurací s místní
i mezinárodní kuchyní.

10. den – Bali / Sanur Beach

Snídaně, celodenní výlet do centrální části ostrova Bali
s návštěvou chrámů a přírodních krás - cestou do Kintamani zastávka v Ubudu na místním tržišti, návštěva chrámového komplexu Gunung Kawi, návštěva rýžových polí.
Později odpoledne návrat do hotelu. Nocleh Sanur Beach.

11. den – Bali / Sanur Beach, odle t

Snídaně, volno na odpočinek a individuální program,
později večer transfer na letiště do Denpasaru.

12. den – příle t do Pr ahy

Ve velmi časných ranních hodinách odlet z Denpasaru
do Soulu, kolem poledne m. č. pokračování přímou linkou do Prahy.
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Doporučený termín realizace:

Orientační cena za osobu:

květen – říjen

Kč 64.000,- – 69.000,-

Možnosti odborného progr amu:
¬ návštěva rýžových plantáží včetně strojního
vybavení
¬ návštěva tržnice se zemědělskými produkty
¬ organizace výkupu zemědělských plodin

INDONÉSIE/JÁVA/
KALIMANTAN/BALI
Jáva / Jakarta – Kalimantan
(Borneo) – Bali / Denpasar,
Sanur Beach, Candi Dasa
Kumai
Pangkalan Bun

Kalimantan
(Borneo)

Camp Leakey
Pondok Tangguy

1. den – odle t do Jak ar t y

Odlet z Prahy přes Soul (Korejská republika) do Jakarty
na ostrově Jáva.

2. den – příle t do Jak ar t y

Přílet do Soulu, pokračování do Jakarty, po příletu transfer
do hotelu, ubytování, nocleh Jakarta.

INDONESIE

Jakarta
Jáva

Surabaya

Bali

Denpasar

Candi Dasa

3. den – Jak ar ta – Pankgk alan Bun –
Kumai

Po snídani transfer na letiště a odlet na ostrov Kalimantan
(Borneo) do Pangkalan Bun. Po příletu setkání s průvodcem a transfer do Kumai. Nalodění na hausbót a plavba
po řece Kumai a dále po řece Seikonyer (asi 2 hodiny)
do národního parku. Oběd na lodi. Později odpoledne
výprava za pozorováním úzkonosého primáta z čeledi
kočkodanovitých jménem kahau nosatý (Nasalis larvatus). Večeře a nocleh na lodi.

4. den – K alimantan / plavba do Camp
Leakey

Po snídani pokračování plavby proti proudu řeky do oblasti Camp Leakey, výstup na pevninu za pozorováním zvířat v jejich přírodním prostředí – možnost vidět orangutany, gibbony, divoká prasata, různé druhy ptáků. Návrat
na loď na oběd. Odpoledne pokračování programu – krmení orangutanů banány na „krmícím“ stanovišti. Návrat
na loď na večeři a nocleh.

5. den – K alimantan / plavba
do Pondok Tangguy – treking
do džungle s noclehem ve s tanu

Ráno pokračování plavby po proudu řeky k další stanici
- Pondok Tangguy na krmení orangutanů. Návrat k lodi
a příprava na trekking - pěšky do džungle (cca 4 hodiny),
přenocování v jednoduchém stanu v džungli, možnost
pozorování dalších zvířat v divoké přírodě.

6. den – Treking džunglí – Pasalat
Refores tation

Po snídani sbalení stanů, cesta zpět k hausbótu za pozorování místní fauny a flóry. Dále plavba do Camp Pasalat,
kde každá osoba zasadí strom jako příspěvek k zmírňování
změn klimatu. Po této akci návrat na loď, večeře, nocleh
na lodi.
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INDONÉSIE/JÁVA/
KALIMANTAN/BALI

Doporučený termín realizace:

Orientační cena za osobu:

květen – říjen

Kč 64.000,- – 69.000,-

7. den – Houseboat – Kumai – le tiš tě –
Sur abaya – Denpasar / Bali – Sanur
Beach

Po snídani plavba zpět do Kumai, transfer na letiště Pangkalan Bun, odlet na Bali s přestupem v Surabaya. Po příletu do Denpasaru transfer do hotelu v oblasti Sanur Beach, ubytování, nocleh Sanur Beach.

8. den – Sanur Beach

Snídaně, volno na individuální program, nocleh Sanur
Beach.

9. den – Sanur – Candi Dasa

Po snídani přejezd do oblasti Candi Dasa, ubytování v hotelu, nocleh Candi Dasa.

10. den – Bali - okruh - Candi Dasa

Snídaně, celodenní výlet do centrální části ostrova Bali
s návštěvou chrámů a přírodních krás - cestou do Kintamani zastávka v Ubudu na místním tržišti, návštěva chrámového komplexu Gunung Kawi, návštěva rýžových polí.
Později odpoledne návrat do hotelu. Nocleh Candi Dasa.

11. den – odle t do Pr ahy

Snídaně, volno na odpočinek a individuální program,
později večer transfer na letiště do Denpasaru.

12. den – příle t do Pr ahy

Ve velmi časných ranních hodinách odlet z Denpasaru
do Soulu, kolem poledne m. č. pokračování přímou linkou do Prahy.

možnosti rozšíření programů do Indonésie:

Východní Jáva – z Yogjakarty do Solo a Tosari, výstup
ke kráteru spoky Bromo.
Bali – přelet na Lombok a transfer lodí na ostrůvek Gili Air,
koupání a šnorchlování, katamaranem k ostrůvkům Gili
Trevangan a Gili Meno.
Jáva – Jakarta, botanická zahrada Bogor, Bandung, vlakem do Yogjakarty.
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Doporučený termín realizace:

Orientační cena za osobu:

březen – duben

Kč 95.000,- – 109.000,-

JAPONSKO

listopad

Možnosti odborného progr amu:

Tokio – Hirošima – Kjótó – Ósaka

¬ návštěva tržnice se zemědělskými produkty
¬ farmy s chovem mléčného skotu
¬ farmy s pěstování citrusových plodů
¬ farmy s rostlinnou výrobou - brambory, cukrovka,
sója
¬ pěstování rýže

JAPONSKO

Tokio

Kjótó
Hirošima

Ósaka

1. den – odle t do Tokia

Odlet z Prahy přes Londýn do Tokia.

2. den – příle t do Tokia

Přílet do Tokia na letiště Narita, transfer do hotelu, ubytování, podle časových možností krátká pěší prohlídka
s průvodcem, nocleh Tokio.

3. den – Tokio

Snídaně, celodenní prohlídka města - svatyně Meidži
Džingu, zasvěcena císaři Meidži, zahrady císařského paláce, Duhový most, Ódaiba, „elektronické město“ Akihabara. Tokijská věž. Obchodní centrum na Ginze – módní obchody ve dne a noční kluby v noci. Nocleh Tokio.

4. den – Tokio – výle t do Nikkó

Snídaně, celodenní výlet do Nikkó. Návštěva komplexu
chrámových budov, v prostředí národního parku. Tóšógú
– svatyně a mauzoleum zakladatele dynastie Tokugawa,
Brána slunečního jasu Jómeimon, mohutné cedrové aleje,
vodopád Kegon, jezero Čúzendži na úpatí sopečné hory
Nantai. Navečer návrat do hotelu, nocleh Tokio.

5. den – Tokio – výle t do K amakury,
Hakone a Jokohamy

Snídaně, celodenní výlet do okolí Tokia - do Kamakury,
bývalého hlavního města Japonska, návštěva šintoistické
svatyně Hačimangú. Pokračování za přírodními scenériemi do Hakone, vyhlídka na Fudži, návštěva vulkanického
údolí Ówakudani. Při zpáteční cestě do Tokia zastávka
na plážích v oblasti Jokohamy. Nocleh Tokio.

6. den – Tokio – Hirošima

Snídaně, transfer na nádraží a odjezd rychlovlakem „šinkansen“ do Hirošimy. Transfer do hotelu na ubytování.
Odpoledne prohlídka města - Mírový park, Muzeum atomové bomby, Hirošimský hrad, zahrada Šukkei-en. Nocleh Hirošima.

7. den – Hirošima

Snídaně, odjezd do Mijadžimaguči a odtud lodí na ostrov Mijasdžima - krásný ostrov s mnoha chrámy. Svatyně
Icukušima s červenou „plovoucí“ branou (na seznamu
světového dědictví UNESCO). Navečer návrat zpět do Hirošimy. Nocleh Hirošima.
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JAPONSKO

Doporučený termín realizace:

Orientační cena za osobu:

březen – duben

Kč 95.000,- – 109.000,-

listopad

8. den – Hirošima – Kjótó

Snídaně, přejezd do Kjóta, bývalého císařského města,
nyní kulturního a náboženského centra země.
Po příjezdu transfer do hotelu, ubytování. Odpoledne
prohlídka města - starý císařský palác a jeho zahrady, návštěva Zlatého pavilonu Kinkakudži, svatyně Kijomizu-dera s výhledem na Kjótó. Návrat do hotelu, nocleh Kjótó.

9. den – Kjótó

Snídaně, pokračování prohlídky města - zenová zahrada
v chrámu Rjóandži z 15. století, svatyně Heian, dokonalá
replika prvního císařského paláce, hrad Nidžó. Večer podle zájmu - Pontočó, tradiční místo kjótského nočního života. Nocleh Kjótó.

10. den – Kjótó – výle t do Nary

Snídaně, fakultativně - výlet do Nary, bývalého hlavního
města Japonska. Prohlídka města – návštěva chrámu Tódaidži se sochou Buddhy, parku s posvátnými jeleny, svatyně Kasuga s kamennými a bronzovými lucernami. Návrat do Kjóta. Nocleh Kjóto.

11. den – Kjótó – Ósak a

Snídaně, transfer na nádraží a odjezd rychlovlakem
do Ósaky. Po příjezdu do Ósaky transfer do hotelu, ubytování. Odpoledne prohlídka Ósaky - Ósacký hrad, chrám
Šitennodži, svatyně Sumijoši, čtvrť Kita-ku a Minami-ku,
plovoucí zahradní observatoř. Nocleh Ósaka.

12. den – Ósak a – odle t

Snídaně, dopoledne volno na individuální program – prohlídky, nákupy. Odpoledne transfer na letiště a odlet zpět
do Evropy.

13. den – příle t do Pr ahy

Přílet do Londýna, pokračování do Prahy.
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Doporučený termín realizace:

Orientační cena za osobu:

únor – duben

Kč 52.000,- – 58.000,-

KAMBODŽA

listopad

Možnosti odborného progr amu:
¬ návštěva velkotržnice se zemědělskými produkty
¬ návštěva lokálních zemědělských trhů
¬ farmy s pěstováním ovoce (banány, pomeranče,
mango, papája, chlebovník)
¬ návštěva rýžových polí
¬ farmy s chovem skotu

1. den – odle t do Siem Reap

Odlet z Prahy přes některé evropské tranzitní letiště a Bangkok do Siem Reap.

2. den – Siem Reap – přílet – ubytování

V pozdních odpoledních hodinách přílet do Siem Reap.
Po příletu vstupní formality - vyřízení vstupního víza, setkání s místním průvodcem a transfer do hotelu, ubytování, nocleh Siem Reap.

3. den – Siem Reap

Siem Reap – Phnom Penh –
Sihanoukville
Siem Reap
Angkor Wat
KAMBODŽA

Phnom Penh
Sihanoukville

8. den – Sihanoukville

Snídaně, volno k individuálnímu programu – koupání,
odpočinek apod., nocleh Sihanukville.

Snídaně, transfer na dopolední prohlídku Angor Wat.
Odpoledne dokončení prohlídky chrámového komplexu
Angkor Wat, případně pozorování západu slunce z hory
Phnom Bakheng. Možnost večeře a programu s ukázkou
tradičních khmérských tanců. Nocleh Siem Reap.

9. den – Sihanoukville

4. den – Siem Reap – Banteay Srey –
South Gate

Snídaně. Transfer do Phnom Penhu na letiště a odlet
do Bangkoku, odtud pokračování noční linkou do Evropy.

Časná snídaně, odjezd na návštěvu starého trhu a dále
pokračování na prohlídku chrámů Banteay Srey, Pre Rup,
Sras Srong. Odpoledne návštěva Ta Phrom a Bayon, místa
ceremoniálů Sloní Terasy, návrat do hotelu, nocleh Siem
Reap.

Snídaně, volno k individuálnímu programu – koupání,
odpočinek apod., nocleh Sihanukville.

10. den – Sihanoukville – Phnom Penh
– odle t

11. den – příle t do Pr ahy

Přílet na evropské tranzitní letiště, pokračování do Prahy.

5. den – Siem Reap – Phnom Penh

Snídaně, po snídani transfer autokarem do Phnom Penhu.
Cestou zastávka na trhu Skun Market, pokračování jízdy
Phnom Penhu, po příjezdu transfer do hotelu, ubytování,
nocleh Phnom Penh.

6. den – Phnom Penh

Snídaně, setkání s místním průvodcem a odjezd na okružní jízdu městem - návštěva Královského paláce, Stříbrné
pagody, Národního muzea a Památníku nezávislosti.
Odpoledne pokračování prohlídky města - muzeum Tuol
Sleng (Muzeum genocidy) a „smrtící pole“ Choeung Ek,
návrat do hotelu, nocleh Phnom Penh.

7. den – Phnom Penh – Sihanoukville

Snídaně, po snídani transfer autokarem do Sihanoukville.
Po příjezdu transfer do hotelu, ubytování, volno k individuálnímu programu – koupání, odpočinek apod., nocleh
Sihanukville.
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MALAJSIE

Doporučený termín realizace:

Orientační cena za osobu:

leden – březen

Kč 69.000,- – 75.000,-

duben

Kuala Lumpur – Malacca – Cameron
Highlands – Penang – Langkawi –
Kuala Lumpur
Langkawi
Penang

MALAJSIE

Možnos ti odborného progr amu:
¬ návštěva lokálních zemědělských trhů
¬ farmy s pěstováním ovoce (banány, ananas,
rambutan, kokosová palma)
¬ návštěva rýžových polí
¬ návštěva kakaových plantáží
¬ plantáže s palmou olejnou

Cameron Highlands

Kuala Lumpur
Malacca

1. den – odle t do Kuala Lumpuru

Odlet z Prahy na některé evropské tranzitní letiště, pokračování do Bangkoku.

2. den – příle t do Kuala Lumpuru

6. den – Penang / George Town –
ostrov Langk awi

Snídaně. Dopoledne prohlídka města George Town Penang vč. projížďky rikšou - pevnost Fort Cornwallis, přístavní hráz Seh Cheb Keo, čtvrť Little India, čínská Khoo
Kong Si. Kolem poledne návrat na pevninu a jízda do Perlisu na trajekt na ostrov Langkawi. Po příjezdu na Langkawi transfer do hotelu, ubytování, nocleh Langkawi.

7. den – os trov Langk awi

Snídaně. Volný den k individuálnímu programu – koupání, vodní sporty, procházky. Nocleh Langkawi.

Přílet do Bangkoku, pokračování do Kuala Lumpuru,
po příletu ve večerních hodinách transfer do hotelu, ubytování, nocleh Kuala Lumpur.

8. den – os trov Langk awi

3. den – výle t Malacca

9. den – os trov Langk awi – odle t
do Kuala Lumpur

Snídaně. Celodenní výlet do historického města Malacca,
prohlídka města, kde začala historie Malajsie - radnice Stadthuys, kostel sv. Pavla, čínský chrám Cheng Hong Teng,
mešita King Kling, uličky se stavbami ze sultánského, portugalského, holandského a britského období. Odpoledne
návrat do Kuala Lumpuru, možnost večerního programu
- večerní panoramatická projížďka městem, návštěva večerního trhu, nocleh Kuala Lumpur.

4. den – Kuala Lumpur – Cameron
Highlands

Snídaně. Odjezd do oblasti Cameon Highlands severovýchodně od Kuala Lumpuru s nadmořskou výškou kolem 1500 m, cestou zastávka u vápencových jeskyní Batu
s hinduistickým chrámem, u vodopádů Lata Iskandar.
Krátká zastávka ve vesnici původních obyvatel Orang
Asli. Příjezd na ubytování. Nocleh v oblasti Cameron Highlands.

Snídaně. Volný den k individuálnímu programu – koupání, vodní sporty, procházky. Nocleh Langkawi.

Snídaně. Transfer na letiště a odlet do Kuala Lumpuru,
po příletu transfer do hotelu, ubytování.
Odpoledne prohlídka města – mešita Masjid Jamek, procházka starým městem – čtvrť Little India, Náměstí nezávislosti, palác Sultana Abdula Samada. Park Lake Garden se
zahradou orchidejí. Národní mešita Masjid Negara, historická budova železniční stanice, zastávka u dvojice mrakodrapů ropné firmy Petronas. Nocleh Kuala Lumpur.

10. den – Kuala Lumpur – odle t

Časná snídaně (dle možností hotelu), transfer na letiště
a odlet do Bangkoku, pokračování do Evropy, z evropského tranzitního letiště pokračování do Prahy.

11. den – příle t do Pr ahy

5. den – Cameron Highlands – os trov
Penang

Snídaně. Odjezd na ostrov Penang, cestou návštěva vápencových jeskyní Gua Tempurung, usedlosti Kellie´s
Castle. Pokračování přes Penangský most, nejdelší v Asii
a pátý nejdelší na světě, na ostrov Penang. Po příjezdu
transfer do hotelu, ubytování, nocleh Penang.
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Doporučený termín realizace:

Orientační cena za osobu:

leden – březen

Kč 69.000,- – 76.000,-

listopad

Možnosti odborného progr amu:
¬ návštěva lokálních zemědělských trhů
¬ farmy s rostlinnou výrobou
¬ plovoucí zelinářské zahrady – okurky, rajčata, papriky
¬ návštěva rýžových polí
¬ návštěva vinařství a ochutnávka vína
¬ bourec morušový a výroba hedvábí

MYANMAR
(BARMA)
Yangon (Rangún) – Mandalay –
Amarapura – Inwa – Bagan –
Heho – jezero Inle - Yangon
Mandalay
Amarapura, Inwa
Bagan
Heho
MYANMAR
jezero Inle
(BARMA)

Bankok

Yangon

1. den – odle t do Yangonu
Vpodvečer odlet z Prahy do Soulu.

2. den – příle t do Yangonu

Přílet do Soulu, pokračování do Yangonu (Rangúnu),
po příletu setkání s průvodcem na letišti, transfer do hotelu, ubytování, nocleh Yangon.

3. den – Yangon

Snídaně, prohlídka Yangonu – centrum, pagoda Sule, socha ležícího Buddhy v Chaukhtatgyi. Poté transfer k jezeru Kandawgyi ke Karaweik Hall, kopii starobylé královské
lodi v podobě dvou mýtických ptáků Karaweik nesoucích
na zádech palác, a pagodě Shwedagon, jedné z nejvýznamnějších náboženských staveb celé Maynmy a symbolu Yangonu. Nocleh v Yangonu.

4. den – Yangon – Mandalay

Časná snídaně (snídaňový balíček). Transfer na letiště
a přelet do Mandalay. Po příletu návštěva Pagody Mahamuni, dřevěného kláštera Shwenandaw, Pagody Kuthodaw, přezdívané „největší kniha světa“ díky 729 kamenným deskám, do kterých je vytesán text všech 15 knih
Tripitaky (budhistický kánon). Večer návštěva hory Mandalay Hill s krásným výhledem na město a řeku Ayeyarwaddy. Nocleh Mandalay.

5. den – Mandalay – Amar apur a – Inwa
Snídaně, odjezd na výlet do Amarapury, bývalého hlavního královského města. Po příjezdu okružní jízda – klášter
Mahagandayon, most U Bein, nejstarší a nejdelší dřevěný most na světě. Odpoledne návštěva starobylého královského města Inwa, prohlídka šikmé věže Ava, kláštera
Maha Aungmye Bonzan a kláštera Bagaya Kyaung z teakového dřeva. Nocleh v Mandalay.
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MYANMAR
(BARMA)

Doporučený termín realizace:

Orientační cena za osobu:

leden – březen

Kč 69.000,- – 76.000,-

listopad

6. den – Mandalay – Bagan

Časná snídaně (snídaňový balíček), transfer na letiště
a přelet do Baganu. Po příletu na letiště Nyaung U návštěva místního trhu a transfer do hotelu. Celodenní výlet
po Baganu s prohlídkou Pagody Shwezigon, prototypu
pozdějších stúp (pohřebních pagod) Barmy, jeskynního
chrámu ze 13. století Wetkyi In Gubyaukgyi a chrámu Htilominlo. Dále chrám Ananda a Ananda Ok Kyaung, jeden
z mála zachovaných cihlových klášterů z raného období
Baganu. Odpoledne pokračování přes tradiční vesnici
Myinkabar k chrámu Dhammayangyi a nejvyššímu baganskému chrámu Thatbyinnyu. Nocleh v Baganu.

7. den – Bagan

Snídaně, odjezd na celodenní výlet v oblasti Baganu. Návštěva jednoho z nejatraktivnějších baganských chrámů
Sulamani a chrámu Lemyet Hna, k propojeným svatyním
Phaya Thon Zu a chrámu Nan Da Man Nya z poloviny 13.
století. Krátká procházka tradiční vesnicí Min Nan Thu.
Odpoledne návštěva chrámu Abeyadana s freskami hinduistických bohů. Nocleh v Baganu.
(V Baganu se nachází přes 2000 chrámů a stúp, není tedy
možné v omezeném časovém horizontu navštívit všechny. V nabízeném itineráři jsou zahrnuty ty nejvýznamnější
a nejzajímavější stavby.)

8. den – Bagan – Heho – jezero Inle

Po časné snídani (snídaňový balíček) transfer na letiště a přelet do Heho, pokračování do přístaviště Nyuang
Shwe u unikátního jezera Inle, ležícího cca 900 m nad hladinou moře a dlouhého 22 km. Okružní plavba po jezeře Pagoda Phaung Daw Oo, nejposvátnější budhistické místo v jižní části státu Shan s pěti zlatými soškami Buddhy.
Návštěva vesničky Inphekhon a její kovářské dílny specializované na výrobu nožů, kláštera NgaPheChaung, známého díky svým obratným kočičím obyvatelkám také jako
„Chrám skákajících koček“. Nocleh v Inle.

9. den – Indein – Heho – Yangon

Po snídani pokračování v plavbě po jezeře Inle, k jeho
západnímu konci - dlouhým kanálem lemovaným bambusovým pralesem ke skryté vesničce Shwe Indein, komplexu starobylých stúp. V odpoledních hodinách transfer
do Heho a přelet do Yangonu. Po příletu transfer na mezinárodní letiště k odletu do Soulu.

10. den – příle t do Pr ahy

Ve velmi časných ranních hodinách
do Soulu a pokračování do Prahy.
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Doporučený termín realizace:

Orientační cena za osobu:

leden – duben

Kč 52.000,- – 58.000,-

SRÍ LANKA

listopad

Možnosti odborného progr amu:
¬ návštěva čajových plantáží
¬ návštěva zpracovatelské firmy produkující čaje
¬ návštěva plantáží koření
¬ návštěva výroben směsí koření
¬ návštěva tržnice se zemědělskými produkty
¬ chov skotu

1. den – odle t do Colomba
Odlet z Prahy přes Dubaj do Colomba.

2. den – příle t do Colomba, Pinnawela
– Dambulla

V ranních hodinách přílet do Colomba, setkání s místním průvodcem a odjezd do Pinnawela na návštěvu
sloního útulku. Pokračování do Dambully, nocleh Dambulla/Sigiriya.

3. den – Dambulla – Anur adhapur a –
Dambulla

Snídaně, odjezd do Adhuradhapury která je součástí světového dědictví UNESCO, prvního hlavního města ostrova. Prohlídka starobylých stup, pozůstatků chrámů a rituálních lázní. Pokračování k vrcholku Mihintale, kolébce
buddhismu na Srí Lance. Odpoledne návrat do Dambully,
nocleh Dambulla/Sigiriya.

Colombo – Pinnawela – Dambulla
– Anuradhapura – Sigiria – Polonaruwa – Kandy – Nuwara Eliya –
Kaluthra – Colombo
Anuradhapura
Dambulla
Pinnawela

Sigiriya
Polonaruwa
Kandy

Colombo

Nuwara Eliya
Kaluthra
SRÍ LANKA

5. den – Dambulla – K andy

Snídaně, prohlídka jeskynního chrámu z 1. století př. n. l.
se 150 sochami Buddhy a nástěnnými malbami v Dambulle, odjezd do Kandy, cestou návštěva zahrady s kořením v Matale, vpodvečer prohlídka města - městský bazar,
centrum umění a řemesel. Večer návštěva chrámu s relikvií Buddhova zubu následovaná tradičním tanečním
představením. Ubytování, nocleh Kandy.

6. den – K andy – Per adeniya – Nuwar a
Eliya

Snídaně. Odjezd do Peradenyia na návštěvu královské
botanické zahrady. Pokračování do Nuwara Eliya (známé jako „malá Anglie“), cestou návštěva čajové plantáže
s ochutnávkou tradičního cejlonského čaje. Nocleh Nuwara Eliya.

7. den – Nuwar a Eliya – K aluthr a

Snídaně, odjezd směrem na západní pobřeží překrásnou
krajinou kolem nejširších vodopádů Srí Lanky „St. Clair“,
návštěva Kitulgaly, kde se natáčel oskarový snímek „Most
přes řeku Kwai“. Příjezd na ubytování v oblasti Kaluthra, letovisku na jihozápadním pobřeží ostrova, nocleh v oblasti.

8. den – K aluthr a

Snídaně, volno k individuálnímu programu, nocleh Kaluthra.

4. den – Dambulla – Sigiria –
Polonnaruwa – Dambulla

Snídaně, odjezd na prohlídku skalní pevnosti Sigiryia
z 5. století, zapsané na seznamu UNESCO, pokračování
do druhého hlavního města Srí Lanky Polonnaruwa, zapsaného na seznamu UNESCO, prohlídka zřícenin královského paláce, sochy Buddhy vytesané ve skále, jezero
krále Parakrambahu. Návrat do hotelu, nocleh Dambulla/Sigiriya.

9. den – K aluthr a – Colombo / le tiš tě

Snídaně, volno k individuálnímu programu, transfer na letiště v Colombo.

10. den – odlet do Dubaje, přílet
do Prahy

Ve velmi časných ranních hodinách odlet do Dubaje, pokračování do Prahy.
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THAJSKO

Doporučený termín realizace:

Orientační cena za osobu:

únor – březen

Kč 59.000,- – 67.000,-

říjen – listopad

Bangkok - Ratchaburi – Kanchanaburi / řeka Kwai - Suphanburi – Saraburi – Pathum Thani – Bangkok
– Pattaya
THAJSKO

řeka Kwai
Suphanburi
Ratchaburi

Saraburi
Pathum Thani
Bangkok
Pattaya

Možnos ti odborného progr amu:
¬ pěstování ovoce a zeleniny
¬ biofarmy
¬ návštěva “buvolí vesnice” dokumentující tradiční
život místních zemědělců
¬ návštěva Centra kultur pěstovaných na alternativním
podloží
¬ farmy zaměřené na pěstování rýže
¬ mléčné a masné farmy, chovy drůbeže
¬ chov ryb
¬ návštěva pivovaru

7. den – Suphanburi – Sar aburi

Snídaně. Návštěva skanzenu - tradiční thajská obydlí
z různých oblastí a různé tradiční zemědělské nářadí. Odpoledne odjezd do Saraburi. Nocleh Saraburi.

1. den – odle t do Bangkoku

Odlet z Prahy přes některé evropské tranzitní letiště
do Bangkoku.

2. den – příle t do Bagkoku

Přílet do Bangkoku, vstupní formality, setkání s místním
průvodcem, transfer do hotelu, ubytování, volný čas
na aklimatizaci, nocleh Bangkok.

3. den – Bangkok

Snídaně, celodenní prohlídka města – areál Královského
paláce s Trůnovým sálem, korunovačním sálem, chrám
Smaragdového Buddhy. Odpoledne projížďka člunem
po řece Praya do čtvrti Thonburi, návštěva Chrámu boha
červánků. Nocleh Bangkok.

4. den – Bangkok – Ratchaburi –
K anchanaburi / řek a Kwai

Snídaně, odjezd z Bangkoku. V Nakorn Pathom možnost
návštěvy nejvyšší buddhistické pagody v jihovýchodní Asii
Phra Patom Chedi. Odjezd z Ratchaburi do Kanchanaburi
na ubytování v romantickém hotelu na raftech na řece (bez
elektrické energie, sprchy k dispozici). Večeře a nocleh.

5. den – řek a Kwai – Suphanburi

Snídaně na raftech, návštěva památníku Hell Fire Pass,
válečného muzea a mostu přes řeku Kwai. Odpoledne
možnost návštěvy sloní vesnice a jízdy na slonech. Pokračování do Suphanburi, příjezd na ubytování. Nocleh
Suphanburi.

8. den – Sar aburi – Pathum Thani –
Bangkok

Snídaně, odjezd do Pathum Thani, program v oblasti. Odpoledne odjezd od Bangkoku, příjezd do hotelu na ubytování. Volno na individuální program, nocleh Bangkok.

9. den – Bangkok – Pattaya

Snídaně, transfer autokarem do přímořského letoviska
Pattaya, po příjezdu ubytování v plážovém hotelu, volno
na koupání a individuální program, nocleh Pattaya.

10. den – Pattaya

Snídaně, volno na koupání a individuální program. Nocleh Pattaya.
Fakultativně: návštěva tropické zahrady Nong Nooch.

11. den – Pattaya

Snídaně, volno na koupání a individuální program. Nocleh Pattaya.

12. den – Pattaya – Bangkok – odle t
do Pr ahy

Snídaně, dopoledne volno na nákupy a individuální program, odpoledne transfer na letiště v Bangkoku, večerní
let do Evropy.

13. den – příle t do Pr ahy

Přílet na evropské tranzitní letiště, pokračování do Prahy.

6. den – Suphanburi

Snídaně, návštěva lokálního trhu se stoletou tradicí, který
nabízí množství lokálních produktů.
(tento program může být realizován jen v sobotu a v neděli). Nocleh Suphanburi.
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Doporučený termín realizace:

Orientační cena za osobu:

březen – duben

Kč 63.000,- – 69.000,-

VIETNAM

říjen – listopad

Možnosti odborného progr amu:
¬ setkání se zástupci Ministerstva zemědělství
¬ chov ryb a chov krevet a následné zpracování
¬ návštěva závodu s produkcí krmiva pro dobytek
¬ chovu skotu a prasat
¬ mléčné farmy
¬ návštěva místní společnosti pro podporu a rozvoj
zemědělství
¬ návštěva potravinářské firmy, zpracování masa
a drůbeže

Hanoj – Halong – Hue – Danang –
Saigon (Ho Či Minovo město)
Hanoj

Halong

Hue

Danang
VIETNAM

Saigon

1. den – odle t do Hanoje

Odlet z Prahy do Hanoje (s přestupem v některé evropské
nebo asijské destinaci).

2. den – příle t do Hanoje

Odpoledne přílet do Hanoje, transfer do hotelu, ubytování, možnost krátké cyklistické projížďky, návštěva představení vodních loutek - tradičního vietnamského umění,
nocleh v Hanoji.

3. den – Hanoj – odborný progr am

Snídaně. Odborný program v Hanoji a okolí. Nocleh
v Hanoji.

4. den – Hanoj – Halong

Po snídani odjezd do Halongu, prohlídka „Dračí zátoky“
- jednoho z přírodních divů světa – 3.000 vápencových
ostrůvků vystupujících ze smaragdových vod Tonkinského zálivu, výlet lodí k jeskyním Thien Cung a Dau Go.
Oběd během plavby. Návštěva plovoucích vesnic. Po připlutí do Halongu transfer do hotelu, ubytování a nocleh
v Halongu.

5. den – Halong – Hanoj – le t do Hue

Po snídani návrat do Hanoje, podle časových možností
prohlídka města – např. náměstí Ba Dinh, Ho Či Minovo
mauzoleum a rezidence, Mot Cot (Pagoda jednoho sloupu), chrám Quan Than Chu. Navečer transfer na letiště
a odlet do Hue, po příletu transfer do hotelu, ubytování,
nocleh v Hue.

6. den – Hue

Snídaně, dopoledne účast na krátkém kurzu vaření a oběd
– konzumace vlastnoručně uvařeného jídla. Odpoledne
projížďka člunem po řece Huong kolem plovoucí vesnice,
trhu Dong Ba k pagodě Thien Mu. Návštěva hrobky Minh
Mang a zřícenin císařské rezidence v Císařské citadele.
Nocleh v Hue.
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VIETNAM

Doporučený termín realizace:

Orientační cena za osobu:

březen – duben

Kč 63.000,- – 69.000,-

říjen – listopad

7. den – Hue – Hoi An

Snídaně, odjezd do Hoi An přes průsmyk Hai Van (mořských mraků) cestou kolem vesnic s ovocnými sady. Odpoledne prohlídka Hoi An – návštěva místního trhu, plavba
člunem po řece Thu Bon na návštěvu vesnic s rukodělnou
výrobou (dřevořezba, hrnčířství, košíkářství, pletařství).
Návrat do Hoi An, ubytování a nocleh v Hoi An .

8. den – Hoi An – Danang – Saigon
(Ho Či Minovo měs to)

13. den – Saigon – odle t do Evrop y

Snídaně. Individuální program - možnost návštěvy Muzea
válečných zločinů, možnost cyklistické projížďky ve staré
čtvrti a nákupu na trhu. Transfer na letiště a odlet do Evropy.

14. den – příle t do Pr ahy

Přílet na evropské tranzitní letiště, pokračování do Prahy.

Po snídani prohlídka města – historického přístavu významného v 16. – 18. století, staré kupecké domy, japonský krytý most, pagoda Chua Ong. Odpoledne transfer
na letiště v Danangu a odlet do Saigonu, po příletu transfer do hotelu na ubytování. Nocleh v Saigonu.

9. den – Saigon – odborný progr am

Snídaně. Odborný program v Saigonu a okolí, nocleh
v Saigonu.

10. den – Saigon

Snídaně. Prohlídka města - čínská čtvrť Cho Lon, centrum
s katedrálou Notre Dame, radnice, městské divadlo, palác Thong Chat. Odpoledne výlet do Cu Chi na návštěvu
podzemních tunelů Vietkongu. Návrat do Saigonu, nocleh v Saigonu.

11. den – Saigon – Can Tho (delta
Mekongu)

Po snídani odjezd autokarem do Can Tho, největšího města v deltě Mekongu. Transfer do hotelu na ubytování. Odpoledne prohlídka města – historická čtvrť Xuan Khanh,
centrální třída Mau Than, pagody Quang Duc a Buu Tri,
plovoucí trhy. Nocleh v Can Tho.

12. den – Can Tho – Saigon

Po snídani lodní výlet do Cai Rang, k plovoucímu trhu, cestou pozorování každodenního života obyvatel delty Mekongu. Návrat autokarem do Saigonu. Nocleh v Saigonu.
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Doporučený termín realizace:

Orientační cena za osobu:

listopad – prosinec

Kč 94.000,- – 105.000,-

únor – březen

Možnosti odborného progr amu:
¬ seznámení s problematikou novozélandského zemědělství, ošetřování pastvin
¬ marketing a odbyt mléka a mléčných výrobků
na světových trzích
¬ mléčné farmy s holštýnskou a jerseyskou genetikou
¬ návštěva závodu na výrobu vína
¬ návštěva velkotržnice
¬ návštěva rybí tržnice vč. prohlídky distribučního
centra
¬ farmy s chovem masného skotu
¬ ovčí farmy

NOVÝ ZÉLAND
/ AUSTRÁLIE
Auckland – Hamilton - Rotorua –
Auckland – Melbourne – Echuca –
Canberra – Sydney
AUSTRÁLIE

Sydney

Echuca

Auckland
Hamilton

Canbera
Melbourne

Rotorua

NOVÝ ZÉLAND

1. den – odle t do Aucklandu
2. den – pokračování letu do Aucklandu
3. den – Auckland

Dopoledne přílet do Aucklandu, po příletu transfer do hotelu, ubytování. Navečer možnost krátké pěší prohlídky,
nocleh v Aucklandu.

4. den – Auckland – Hamilton –
Rotorua

Snídaně, pokračování směrem na jih zemědělskou krajinou okolo pastvin do oblasti Hamiltonu. Pokračování
do Rotorua - střediska vulkanické aktivity. Večerní koupele
v tradičních Polynéských lázních v koupalištích rozličné
teploty. Nocleh Rotorua.

5. den – Rotorua

Snídaně, přejezd do termální oblasti Wai O Taopu, sledování gejzíru Lady Knox a poté pěší prohlídka sulfatických
termálních pozoruhodností - Šampaňské jezero, Ďáblovo
oko a kalamář atd. Přesun busem a pěší túra údolím Waimangu, které bylo vytvořeno výbuchem sopky Tarrawera.
Pozorování skalicového chladného jezera a termálního jezera s vodou teplou cca 65° C. Cestou podél termálního
potoka pozorování vývěrů horké vody a páry. Návrat zpět
terénním busem. Nocleh Rotorua.
Večer – možnost seznámení s kulturou kmene Maori – pobyt v autentické vesnici vč. bufetové večeře a představení
- tradiční uvítací obřad, válečné písně a tance.

6. den – Rotorua – Auckland, let do
Melbourne

Snídaně, ráno odjezd do Aucklandu, dokončení prohlídky města, odpoledne odlet do Melbourne (Austrálie),
po příletu transfer do hotelu, nocleh v Melbourne.
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NOVÝ ZÉLAND
/ AUSTRÁLIE
7. den – Melbourne

Snídaně, prohlídka města, centrum s ulicemi Collins, Bourke, Swanston, Elisabeth s historickým nádražím Flinders,
katedrálou St. Paul. Možnost návštěvy starého Melbournského vězení a výhledů na město s vyhlídkové věže Eureka.
Návštěva válečného památníku a poté odjezd na St Kildu
k melbournským plážím. Pokračování na ostrov Philip Island, za sledováním pochodu tučňáků při západu slunce,
cestou zastávka v Koala Conservation Centre. Pozdě večer
návrat do hotelu, nocleh v Melbourne.

8. den – Melbourne – Apollo Bay

Doporučený termín realizace:

Orientační cena za osobu:

listopad – prosinec

Kč 94.000,- – 105.000,-

únor – březen

15. den – Sydney

Snídaně, dopoledne prohlídka města - Olympijská vesnice, historická čtvrť Rocks, budova Opery, městské centrum s Martin Place, radnicí a kostelem St.Andrew, nocleh
v Sydney.

16. den – Sydney, odle t

Snídaně, pokračování prohlídky města Sydney - možnost
návštěvy Sydneyského akvária, elegantní východní předměstí, pláže, později odpoledne transfer na letiště a odlet
ze Sydney.

Snídaně, brzy ráno odjezd do Jižní Victorie, na prohlídku oblasti 12 Apoštolů a Apollo Bay, v případě vhodných
podmínek možnost koupání v moři, nocleh v oblasti.

17. den – příle t do Pr ahy

9. den – Apollo Bay – Ballar at

Nocleh na farmách v oblasti Holbrooku, seznámení s rodinami farmářů a s životem rodinných farem.
Ze Sydney přelet do Cairns, výlet za šnorchlováním
na Great Barrier Reef a do Cape Tribulation.

Snídaně, odborný program v oblasti, navečer pokračování
směrem na zlatokopeckou obec Ballarat, nocleh Ballarat.

10. den – Ballar at – Echuca

Přílet na tranzitní letiště, pokračování do Prahy.

Možnos ti Doplnění Progr amu:

Snídaně, dopoledne prohlídka zlatokopecké obce, pokračování do Bendigo a do Echuca, kde je historický říční přístav na řece Murray River, nocleh Echuca.

11. den – Echuca – Rutherglen –
Albury/Wodonga

Snídaně, ráno možnost vyjížďky kolesovou lodí po řece
Murray (závisí na stavu vody), poté odjezd do vinařské
oblasti v okolí Rutherglenu, pokračování do dvojměstí
Albury - Wodonga na hranicích mezi Novým Jižním Walesem a Victoria, nocleh Albury.

12. den – Albury/Wodonga – Canberr a

Snídaně, odborný program v oblasti, potom pokračování
cesty do Canberry, dojezd do Canberry – panoramatická
projížďka městem, odjezd na ubytování, nocleh Canberra.

13. den – Canberr a – Sydney

Snídaně, dopoledne prohlídka Canberry - parlament, válečný památník, panoramatická vyhlídka s hory Mount
Ainslie. Dojezd do Sydney, ubytování, nocleh v Sydney.

14. den – Sydney

Snídaně, celodenní výlet s prohlídkou Modrých hor - zahájení u skalnatého útvaru Tři sestry a pěší výprava podél
přírodních skalních útvarů s vyhlídkami na eukalyptové lesy a skalní stěny v Modrých horách. Jízda lanovkou
do údolí, a pokračování po úpatí skalisek. Později odpoledne návrat do Sydney, cestou podle časových možností
návštěva parku Featherdale s australskou faunou - k vidění klokani, wallabies, koaly, wobmati a ďábel tasmánský.
Nocleh v Sydney.
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Doporučený termín realizace:

Orientační cena za osobu:

září – duben

Kč 98.000,- – 110.000,-

Možnosti odborného progr amu:
¬ velkokapacitní mléčné farmy a návštěva mlékárny
¬ návštěva společnosti zabývající se genetikou a inseminací
¬ farmy s chovnými býky mléčných plemen
¬ ovčí farmy včetně plemene Merino
¬ prezentace práce ovčáckých psů
¬ jelení a dančí farma
¬ farmy s masným skotem a masná výroba
¬ návštěva zemědělské univerzity a univerzitní mléčné
farmy
¬ vinice a vinařství s ochutnávkou
¬ návštěva pivovaru s ochutnávkou
¬ rybí farmy

1. den – odle t do Aucklandu

Odlet z Prahy přes některé z evropských tranzitních letišť
do Aucklandu.

2. den – příle t do Aucklandu

Po příletu transfer do hotelu a ubytování a relaxace po cestě. Dle časových možností okružní prohlídka Aucklandu
vč. přístavů a vyhlášených pláží. Nocleh v Aucklandu.

3. den – Auckland – oblas t Waik ato –
Hamilton

Snídaně, odborný program v zemědělské oblasti Waikato – zaměření na chov mléčného skotu a produkci mléka,
nocleh v Hamiltonu.

4. den – oblas t Waik ato – Hamilton

Snídaně, pokračování odborného programu v oblasti
Waikato v severozápadní části Severního ostrova. Návrat
do Hamiltonu, nocleh v Hamiltonu

NOVÝ ZÉLAND /
Severní a Jižní ostrov
Auckland – Hamilton – Rotorua
– Palmerston – Wellington
– Christchurch – Mackenzie
– Queenstown – Auckland
Auckland

Hamilton
Rotorua
Palmerston
Wellington

NOVÝ ZÉLAND

Christchurch
Mackenzie
Queenstown

5. den – Hamilton – Rotorua

Po snídani přesun do Rotoruy na jihovýchodě ostrova, odborný program. Odpoledne seznámení s přírodními zajímavostmi regionu – jezera, sekvojový prales. V případě
zájmu možnost rybaření na jezeře. Vpodvečer návštěva
geotermální oblasti plné horkých bahenních jezírek a gejzírů. Seznámení s místním maorským kmenem a jeho
tradicemi, možnost ochutnávky tradičně připravovaných
pokrmů. Návrat do Rotoruy, nocleh Rotorua.

6. den – oblas t Rotorua

Snídaně, odborný program v oblasti Rotoruy. Návštěva Rainbow Springs s možností seznámení s novozélandskou faunou a flórou vč. endemických druhů (př.
nelétavý pták kiwi). Pokračování odborného programu
v Taupo. Nocleh Rotorua.

7. den – Rotorua – oblas t Manawatu –
Palmer s ton

Snídaně, pokračování odborného programu v okolí jezera Taupo s možností rybaření – pstruzi. Odpoledne přesun k vulkanickým pláním, pozorování přírodních scenérií se třemi dosud aktivními sopkami. Odborný program
v oblasti Manawatu. Odjezd do Palmerstonu, nocleh
Palmerston.

8. den – Palmer s ton – Wellington –
Blenheim

Po snídani návštěva místní univerzity, jedné z nejdůležitějších zemědělských výzkumných institucí na Novém Zélandu. Poté pokračování po pobřeží Kapiti do Wellingtonu, panoramatický okruh městem – parlament, muzeum
Te Papa a malebné nábřeží. Odpoledne přesun trajektem
(cca 3hod.) na Jižní ostrov, vylodění v Pictonu a pokračování do Blenheimu ve vinařské oblasti Marlborough. Nocleh v oblasti.
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NOVÝ ZÉLAND /
Severní a Jižní ostrov

Doporučený termín realizace:

Orientační cena za osobu:

září – duben

Kč 98.000,- – 110.000,-

9. den – Blenheim – K aikour a –
Chris tchurch

Snídaně, odborný program ve vinařské oblasti Marlborough, pokračování do malebného městečka Kaikoura,
které se nachází na úpatí Canterburského pohoří a pobřeží Pacifiku. Odpolední odborný program v severní
oblasti Canterbury a přesun do Christchurch. Nocleh
Christchurch.

10. den – Chris tchurch

Po snídani pokračování odborného programu v centru
mléčné výroby na Jižním ostrově. Odpoledne prohlídka
města Christchurch, přezdívaného „Zahradní město“ díky
četným veřejným i soukromým zahradám. Krásná vyhlídka z Port Hills, možnost návštěvy místní botanické zahrady. Nocleh Christchurch.

11. den – Christchurch – oblast
Canterbury – oblas t Mackenzie

Snídaně, přesun přes rozsáhlé zemědělsky využívané pláně regionu Canterbury se zastávkami na odborný program. Odpoledne příjezd od regionu Mackenzie, oblasti
tyrkysových ledovcových jezer a Jižních Alp s nejvyšší horou Nového Zélandu (Mt. Cook – 3754 m n. m.). Nocleh
v oblasti.

12. den – oblast Mackenzie –
Queenstown

Snídaně, odborný program v regionu Mackenzie, seznámení se specifiky hospodaření v extrémních přírodních
podmínkách s vysokými teplotními rozdíly v průběhu
roku. Procházka krásnou přírodou kolem jezera Hawea.
Odpoledne pokračování do Queenstownu, dle zájmu
a časových možností plavba historickým parníkem po jezeře Wakatipu, nocleh Queenstown.

13. den – Queens town – fjord Milford
Sound

Po snídani odjezd na celodenní výlet k fjordu Milford
Sound, který již R. Kipling označil jako „osmý div světa“.
Plavba fjordem s malebnými výhledy na vrcholky hor,
strmé útesy a vodopády. Večer návrat do Queenstownu,
nocleh Queenstown.

14. den – Queens town, odle t

Snídaně a odjezd na prohlídku romantické zlatokopecké
vesničky Arrowtown. Návrat do Queenstownu přes most
Kawerau. Transfer na letiště a přelet do Aucklandu. Pokračování mezinárodním letem s přestupem na některém
z tranzitních letišť.

15. den – příle t do Pr ahy

Přílet na tranzitní letiště, pokračování do Prahy.
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Doporučený termín realizace:

Orientační cena za osobu:

září – duben

Kč 98.000,- – 114.000,-

Možnosti odborného progr amu:
¬ návštěvy vinic, vinařství a ochutnávky vína
¬ prezentace novozélandské vinařské tradice
¬ exportní strategie novozélandského vinařství
¬ výzkumné středisko se zaměřením na specifika
pěstování vinné révy
¬ bio-farma zabývající se pěstováním ovoce kiwi

NOVÝ ZÉLAND
/ Severní a Jižní ostrov
s vinařskou tématikou

Auckland – Rotorua – Hawkes Bay
– Wellington – Blenheim – Nelson
– Christchurch – Queenstown
– Auckland
Auckland
Rotorua
Hawkes Bay
Nelson

1. den – odle t do Aucklandu

Odlet z Prahy přes některé z evropských tranzitních letišť
do Aucklandu.

Christchurch

2. den – příle t do Aucklandu

Po příletu transfer do hotelu, ubytování a relaxace po cestě. Dle časových možností okružní prohlídka Aucklandu
vč. přístavů a vyhlášených pláží. Nocleh Auckland.

3. den – Auckland – os trov Waiheke –
Auckland

Wellington
Blenheim

Queenstown
oblast Marlborough do Blenheimu, nocleh Blenheim.

Snídaně, plavba trajektem na nedaleký ostrov Waiheke,
příjemně kombinující dlouhé pláže, olivové háje, vinice,
zemědělskou půdu a lesy. Návštěva dvou vinic s úvodní
prezentací novozélandské vinařské tradice – ochutnávka.
Vpodvečer návrat do Aucklandu, nocleh Auckland.

8. den – Marlborough

4. den – Auckland – Rotorua

9. den – Blenheim – Nelson

Snídaně, odjezd přes zemědělský region Waikato do Rotoruy na jihovýchodě ostrova. Cestou zastávka na bio-farmě
zabývající se pěstováním ovoce kiwi. Odpoledne návštěva
termální oblasti Whakarewarewa s horkými bahenními
jezírky a gejzíry. Setkání s domorodým maorským obyvatelstvem a seznámení s jejich tradicemi. Nocleh Rotorua.

5. den – Rotorua – Taupo – Hawkes
Bay

Po snídani odjezd k jezeru Taupo, největšímu jezeru na Novém Zélandu. Cestou zastávka na jelení farmě. Prohlídka
vodopádů Huka na řece Waikato a pokračování do Hawkes Bay, vinařského regionu na jihu ostrova. Seznámení
s místní produkcí vín. Nocleh Hawkes Bay.

Snídaně, celodenní program ve vinařské oblasti Marlborough. Prohlídka několika vinařství s možností ochutnávky
a návštěva vinařského výzkumného centra. Nocleh Blenheim.
Snídaně, odjezd do západního regionu Nelson. Návštěva
zakladatele vinařství v tomto regionu a jeho vinice. Návštěva místního pivovaru a chmelnice. V případě zájmu
možnost návštěvy ovocných farem. Nocleh v oblasti.

10. den – Nelson

Po snídani odjezd na pláž Kateriteri a pokračování člunem
do národního parku Abel Tasman a na jeho Zlatou pláž.
Vpodvečer návrat do Nelsonu. Nocleh v oblasti.

6. den – Hawkes bay – Mar tinborough

Snídaně, ráno prohlídka místních vinic. Odpoledne možnost návštěvy zahradnického výzkumného střediska se zaměřením na specifika pěstování vinné révy v této oblasti.
Pokračování do Martinborough s návštěvou vinařství specializujících se na Pinot Noir. Nocleh v oblasti.

7. den – Mar tinborough – Wellington
– Blenheim

Snídaně, odjezd do novozélandského hlavního města
Wellingtonu. Okružní prohlídka města vč. parlamentních
budov a nábřeží. Plavba trajektem přes Cookovu úžinu
na Jižní ostrov. Pokračování přes proslavenou vinařskou
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NOVÝ ZÉLAND
/ Severní a Jižní ostrov
s vinařskou tématikou

Doporučený termín realizace:

Orientační cena za osobu:

září – duben

Kč 98.000,- – 114.000,-

11. den – Nelson – Chris tchurch

Snídaně, přes plantáže Golden Downs, Buller Gorge
a Lewis Pass do zemědělské oblasti Canterbury. Návštěva
vinice s ochutnávkou místních vín, na kterých se podepisují unikátní geografické podmínky tohoto regionu. Pokračování do Chritschurch. Nocleh Christchurch.

12. den – Chris tchurch – Mackenzie
Country

Snídaně, odborný program v regionu Mackenzie, seznámení se specifiky hospodaření v extrémních přírodních
podmínkách s vysokými teplotními rozdíly v průběhu
roku. Procházka krásnou přírodou kolem jezera Hawea.
Odpoledne pokračování do Queenstownu, dle zájmu
a časových možností plavba historickým parníkem po jezeře Wakatipu, nocleh Christchurch.

13. den – Mackenzie Country –
Queens town

Po snídani návštěva rybí farmy – chov lososů. Odjezd přes
Omaramu, Lindis Pass a Otago, oblast dříve známou nálezy zlata, dnes s bohatou vinařskou a ovocnou produkcí. Návštěva ovčí farmy s ovcemi Merino u jezera Hawea.
Pokračování kolem údolí řeky Kawarau do Gibstonu. Návštěva vinice a ochutnávka místní produkce. Pokračování
do Queenstownu, regionu s desítkami úchvatných jezer.
Nocleh Queenstown.

14. den – Queenstown – Auckland, odlet

Snídaně a odjezd na prohlídku romantické zlatokopecké
vesničky Arrowtown. Návrat do Queenstownu přes most
Kawerau. Transfer na letiště a přelet do Aucklandu. Pokračování mezinárodním letem s přestupem na některém
z tranzitních letišť do Prahy.

15. den – příle t do Pr ahy

Přílet na tranzitní letiště, pokračování do Prahy.

77

Tel.: +420 266 311 543-5 / E-mail: email@prazsky-klub.cz / www.prazsky-klub.cz

Doporučený termín realizace:

Orientační cena za osobu:

březen – květen

Kč 69.000,- – 75.000,-

září – listopad

Možnosti odborného progr amu:
¬ dobytčí farmy – masný skot
¬ pštrosí farma s ochutnávkou masa
¬ farma s chovem ústřic
¬ mléčné farmy s výrobou sýra
¬ vinné sklepy a vinice
¬ ochutnávky vín
¬ pěstování ovoce
¬ návštěva velkotržnice – potraviny, ovoce a zelenina

JIHOAFRICKÁ
REPUBLIKA
Johannesburg – Pretoria - NP Pilanesberg – Rustenburg – Port Elisabeth – Plettenberg Bay – Knysna – Mossel Bay – Swellendam
– Stellenbosch – Kapské město
NP Pilanesberg
Pretoria
Rustenburg
Johannesburg
JIHOAFRICKÁ
REPUBLIKA

1. den – odle t do Johannesburgu
Odlet z Prahy přes Londýn do Johannesburgu.

2. den – Johannesburg – Pre torie

V ranních hodinách přílet do Johannesburgu, transfer
do Pretorie na ubytování, okružní jízda městem známým
jako „zahradní město“, památník Voortrekkerů, Krugerův
dům, vládní budovy. Nocleh v Pretorii.

3. den – Pre torie – NP Pilanesberg –
Rus tenburg

Po časné snídani odjezd do Národního parku Pilanesberg - 55 000 hektarů africké buše, domov Velké pětky:
gepard, levhart, slon, buvol, nosorožec. Po příjezdu první část projížďky Národním parkem Pilanesberg s pozorováním zvěře, oběd formou pikniku, druhá část projížďky parkem, po skončení návštěvy parku odjezd přes Sun
City, podle časových možností krátká zastávka a prohlídka, pokračování na ubytování do oblasti Rustenburgu,
nocleh v oblasti.

Kapské
město

Stellenbosch
Swellendam
Knysna
Port Elisabeth
Plettenberg Bay
Mossel Bay

4. den – Rus tenburg – Johannesburg –
le t do Por t Elisabe th

Po snídani odjezd přes oblast Rustenburgu do Johannesburgu na letiště, odlet do Port Elizabeth, po příletu transfer na ubytování do hotelu, nocleh Port Elisabeth.

5. den – NP Addo – Ple ttenberg Bay –
Knysna

Po snídani odjezd do národního parku Addo na projížďku s pozorováním zvěře - sloni, nosorožci, antilopy. Později odpoledne odjezd přes Plettenberg Bay - zastávka
na krátkou prohlídku - do města Knysna, nocleh Knysna.

6. den – George – Oudtshoornu –
Mossel Bay

Po snídani odjezd přes George do Oudtshoornu, možnost
návštěvy vápencových jeskyní Cango. Odjezd na ubytování do Mossel Bay, nocleh v Mossel Bay.

7. den – Mossel Bay – Swellendam –
Stellenbosch

Po snídani krátká prohlídka Mossel Bay, možnost návštěvy muzea mořeplavce Bartoloměje Diaze a „poštovního“
stromu, dále pokračování do oblasti Swellendamu, 3. nejstaršího evropského města v Jižní Africe. Navečer odjezd
na ubytování, nocleh v oblasti Stellenbosch.

8. den – Stellenbosch – K apské měs to

Po snídani pokračování směrem na Kapské město, cestou
přes vinařskou oblast Robertsonu, Worcester a průsmyk
Du Toit Kloof, zastávka na ochutnávku vína. Po příjezdu
do Kapského města podle časových možností panoramatická projížďka, ubytování v hotelu. Nocleh v Kapském
městě.
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JIHOAFRICKÁ
REPUBLIKA

Doporučený termín realizace:

Orientační cena za osobu:

březen – květen

Kč 69.000,- – 75.000,-

září – listopad

9. den – K apské měs to – Mys dobré
naděje

Po snídani výlet lanovkou na Stolovou horu (pouze za příznivého počasí), poté návštěva botanické zahrady Kirstenbosch na východním úpatí Stolové hory - kromě oblíbeného rekreačního areálu je zde důležité centrum studia
a propagace jihoafrické domorodé flory, zahrada patří
k nejkrásnějším na světě. Odpoledne výlet na Mys dobré
naděje. Nocleh v Kapském městě.

10. den – K apské měs to – odle t
do Londýna

Snídaně, návštěva Victoria&Alfred Waterfront – přístavní
promenády s obchody a restauracemi všech stylů, odpoledne volno k individuálnímu programu, v podvečer
transfer na letiště, odlet do Londýna.

11. den – příle t do Pr ahy

Ráno přílet do Londýna, pokračování do Prahy.
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Doporučený termín realizace:

Orientační cena za osobu:

duben – květen

Kč 30.000,- – 33.000,-

MAROKO

září – říjen

Možnosti odborného progr amu:
¬ návštěva mlékárny
¬ farmy s živočišnou i rostlinnou výrobou
¬ návštěva drůbežích jatek
¬ vinné sklepy a vinice
¬ ochutnávky vína
¬ návštěva závodu na výrobu rybích konzerv
¬ pěstování plodin ve sklenících

Casablanca – Rabat – Meknes
– Fes – Marrakech – Essaouira – Safi
Fes
Rabat
Casablanca
Meknes
Safi
MAROKO
Essaouira
Marrakech

1. den – odle t do Casablanky

Dopoledne odlet z Prahy přes evropské tranzitní letiště
do Casablanky, po příletu transfer do hotelu, ubytování,
nocleh Casablanca.

2. den – Casablanca – Rabat

Snídaně, prohlídka města Casablanca - třída l´Armée
Royale, bulvár Mohameda El Hansali, náměstí Mohameda
V., třída Hassana II, náměstí Spojených národů, labyrint
uliček staré médiny, mešita Hassana II. Odpoledne odjezd
do Rabatu, hlavního města království. Prohlídka města hradby, podél nich třída Hassana II. vedoucí k Hassanově
věži – dominantě města. Nocleh Rabat.

3. den – Rabat – Meknes – Fes

Snídaně, po snídani odjezd do Meknesu, prohlídka města - médina plná života a barev, náměstí el Kdim, Bab Al
Mansour, staré královské město, sultánovy zahrady. Odpoledne odjezd do Fesu, cestou prohlídka Volubilis - nejvýznamnějších římských zřícenin v Maroku – muzeum
pod širým nebem. Nocleh Fes.

4. den – Fes

Snídaně, dopoledne prohlídka města Fes - zahrady Boujloud, muzeum Dar el Batha, palác Dar el Beida, Medresa
Al Bouhanania, náměstí Seffarine, odpoledne volno k individuálnímu programu, nocleh Fes.

5. den – Fes – Marr akech

Snídaně, po snídani odjezd směrem na Marrakech, cestou zastávka v Béni Mellal, navečer příjezd do Marrakeše.
Nocleh Marrakech.

6. den – Marr akech

Snídaně, celodenní prohlídka města Marrakeše - náměstí
Jemaa el Fna, minaret la Koutoubia, zříceniny Ksar El Hajjar, palác Bahia se zahradami, hrobka rodu Saadien, Medersa Ben Youssef, zahrady l´Agdal, Ménara, odpoledne
návštěva krytého trhu „souku“ s marockými řemeslnickými výrobky, nocleh Marrakech.

7. den – Marr akech – Essaouir a

Snídaně, odjezd do Essaouira, oblíbeného přímořského
města, po příjezdu prohlídka města – pozůstatky opevnění, přístav, kostel sv. Anny, pláže…, ubytování, nocleh
Essaouira.

8. den – Essaouir a – Safi

Snídaně, po snídani odjezd do Safi, centra průmyslu a rybolovu na pobřeží Atlantiku – krátká prohlídka města pevnost Quasr al-Bahar, médina, trh s keramikou. Ubytování, nocleh Safi.

9. den – Safi – Casablanca, odlet
do Prahy

Snídaně, transfer na letiště v Casablance, odlet zpět
do Prahy přes evropské tranzitní letiště.

Tel.: +420
tel.:
+420 266
266 311
311 543-5
543-5 // e-mail:
E-mail: info@prazsky-klub.cz
email@prazsky-klub.cz
/ www.prazsky-klub.cz
/ www.prazsky-klub.cz
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NAMÍBIE

Doporučený termín realizace:

Orientační cena za osobu:

květen

Kč 73.000,- – 81.000,-

září – říjen

Windhoek – NP Etosha – Opuwo –
Hobatere – Omaruru – Waterberg
Plateau –Windhoek
Opuwo

Omaruru

NP Etosha
Hobatere
Waterberg Plateau

Možnos ti odborného progr amu:
¬ výkup zemědělských produktů
¬ farmy zaměřené na chov masného skotu
¬ prohlídka kraalu a tradiční pastevecký odchov skotu
¬ návštěva mléčné farmy
¬ návštěva mlékárenského závodu

8. den – Hobatere – Waterberg plateau
Windhoek
NAMÍBIE

Snídaně, ranní safari a pokračování do oblasti Waterberg
plateu – v oblasti hospodaří němečtí, holandští i angličtí farmáři. Ubytování v koncesi a večerní safari. Nocleh
v oblasti.

9 den – Waterberg plateu – Windhoek
1. den – odle t do Windhoeku

Odlet z Prahy přes některé evropské tranzitní letiště
do Windhoeku.

2. den – Windhoek

Přílet do Windhoeku, ubytování, krátký odpočinek. Podle
časových možností prohlídka města, nocleh Windhoek.

3. den – Windhoek – Otjiwarongo

Po snídani odjezd na sever směrem k NP Etosha. Průjezd
farmářským krajem, nocleh v kempu nebo v lodgi v oblasti
Otjiwarongo.

Snídaně, dokončení programu v oblasti a pokračování
do Windhoeku, příjezd v odpoledních hodinách, možnost
pěší prohlídky s průvodcem, nocleh Windhoek.

10. den – Windhoek

Snídaně, dopoledne dokončení prohlídky města a nákupy, odpoledne transfer na letiště a odlet do Evropy.

11. den – příle t do Pr ahy

Přílet do Prahy přes některé evropské tranzitní letiště.

4. den – NP Etosha

Ráno návštěva Cheetah Conservation Fund - nadace pro
ochranu a udržení gepardů ve volné přírodě – problematika vybíjení gepardů farmáři, řešení pomocí organizovaného odchytu péčí o mláďata a navracení do volné přírody. Pokračování do národního parku Etosha, večerní safari
k napajedlům s možností pozorování slonů, zeber, pakoňů,
antilop a drobných šelem. Nocleh v oblasti NP.

5. den – NP Etosha

Snídaně, celodenní průjezd parkem, dopolední a odpolední safari, možnost pozorování a fotografování žiraf, nosorožců a pštrosů. Nocleh v parku.

6. den – NP Etosha – Opuwo – Kaokoveld

Snídaně, výjezd z parku a pokračování na sever do Opuwo, vstupního místa do Kaokoveldu, území, kde žijí pastevecké kmeny Himba. Návštěva trhu s kořením. Nocleh
v kempu nebo lodgi.

7. den – K aokoveld – Hobatere

Snídaně, průjezd územím kmene Himba, návštěva jejich
tradiční vesnice. Pro návštěvu vesnice je třeba zakoupit
věcné dary ve formě základních potravin jako je kukuřičná mouka, olej, cukr a sůl. Nocleh v kempu nebo v lodgi
v oblasti Hobatere, dle časových možností večerní safari.
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Odpočinek, lázně,
sport, zážitky
Na čas volna a odpočinku pro Vás i Vaši společnost
připravíme na míru také pobytové,
relaxační a zážitkové programy.

¬ Relaxační pobyty v termálních lázních
¬ Lázeňské koupele, kůry, bahenní zábaly
a perličkové lázně
¬ Zdravotní a sportovní masáže, rehabilitace
¬ Dietní strava, výživové poradenství
¬ Kosmetika, kadeřnictví, péče o nohy

Lázně a wellness
Maďarsko – Bükfürdő – Hajdúszoboszló.
Polsko - Kudowa Zdrój.
Slovensko – Piešťany.
Rakousko – Bad Ischl.
Německo – Johanessbad – Bad Füssing.
Thajsko – chrámové masáže ve Wat Pho.
Sri Lanka – ayurvedická léčba.

Pobyty u moře
¬ All Inclusive resorty ve středomoří
¬ Tropické pláže jihovýchodní Asie
¬ Šnorchlování v ostrovních zátokách Karibiku
¬ Aktivní pobyty s tenisem nebo golfem
¬ Plavání s delfíny
¬ Jízda na kánoích do mořských jeskyní
¬ Podmořský život z ponorky

Řecké ostrovy Kréta – Kefalonia –
Santorini – Korfu.
Turecké pláže Antalya – Belek – Alanya.
Kuba – Varadero.
Mexico – Riviera Maya.
Filipíny – Puerto Galera.
Thajsko – Phuket – Phi Phi – Krabi.

Hory a lyžování
¬ Komfortní welness hotely v Rakousku
¬ návštěva mlékárny
¬ Horské chaty ve Francii a pohodová italská
¬ farmy s živočišnou i rostlinnou výrobou
střediska
¬ návštěva drůbežích jatek
¬ Instruktáže lyžování, carvingu a snowboar¬ vinné
dingusklepy a vinice
¬ Noční lyžování, sáňkování na dráze a skiboby
¬ Aprés - Ski v hospodách a barech v údolí
¬ Vysokohorská turistika s horským průvodcem
¬ Alpská cyklistika na elektrokolech

Alpská střediska v Rakousku – Zillertal –
Hintertux – Grossglockner – Stubaital.
Italské prosluněné svahy ve Val Gardena –
Marmolada – Kronplatz.
Francouzské sjezdovky ve 3000m v Trois
Vallées.
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Zážitkové programy
Čechy – Jižní Morava – Rakousko – Slovensko
Itálie – Francie – Německo – Španělsko
Jižní Afrika – Austrálie – Nový Zéland

¬ Vinařské stezky v Rakousku a sklípky v okolí
Mikulova
¬ Plavby pražským Vodouchem, sklepení
a věže staré Prahy
¬ Raftování v Českém Krumlově, Rakousku
i na Slovensku
¬ Pivní slavnosti v Mnichově
¬ Domácí paštiky a calvados v Normandii
i Alsasku
¬ Whisky a její pálení na Skotské vysočině
a třikrát destilovaná irská whiskey
¬ Sýrové hody v Savojsku a Švýcarech
¬ Kulinářské zážitky s parmskou šunkou, olivami a parmezánem z Toskánska, prosciutto
crudo
¬ Španělské šunky Serrano a Jamon Iberico
z černých prasat, mořské plody v Barceloně
¬ Degustace a poznávání vín ve světě

Sportovní a kulturní akce
Londýn – Paříž – Francorchamps – Milano –
Verona – Maranello.
Mnichov – Barcelona.
New York – Buffalo – Montreal – Toronto.

¬ Hokejová utkání v NHL v USA a Kanadě
¬ Fotbalová evropská liga mistrů
a britská Premier League
¬ Závody F1 v Belgii a Maďarsku
¬ Jizda ve Ferrari v Maranello
¬ Tenis na Rolland Garros a ve Wimbledonu
¬ Operní představení v historické aréně italské Verony
¬ Rockové koncerty v Německu

Vše pro nezávislé
a individuální
cestovatele

Jste nezávislí,
máte vlastní představu
a příprava cesty
Vás baví?

Vyberte si z pestré nabídky cestovních služeb a nakombinujte
si svou cestu on-line podle individuálních požadavků na
našem cestovatelském webu www.zajezdyonline.com
Individuální letenky – pronájem auta či minivanu – přímá rezervace
hotelů – pronájem domů – cestovní pojištění.
On-line služby doplňuje kompletní přehled letní i zimní
dovolené a zájezdy od domácích a zahraničních tour operátorů.

AFRIKA
ASIE
AUSTRÁLIE
EVROPA
SEVERNÍ AMERIKA
STŘEDNÍ A JIŽNÍ AMERIKA

PRAŽSKÝ KLUB TOUR OPERATOR
Drahobejlova 6, 190 00 Praha 9
tel.: +420 266 311 543-5
fax: +420 266 313 166
e-mail: email@prazsky-klub.cz
www.prazsky-klub.cz

