ŠPANĚLSKO

ZAJÍMAVÉ SLEVY PRO VÁS

LLORET DE MAR

SLEVA ZA VČASNÝ NÁKUP
Při rezervaci a zaplacení zálohy do 15. 3. 2022
Výše slevy je speciálně stanovená pro každý zájezd
a najdete ji přímo u každé tabulky s cenou.

HOTEL HAWAI/MONTEVISTA***

PROGRAM ZÁJEZDU:

SPECIÁLNÍ SLEVA PRO DĚTI A MLÁDEŽ
DO 18 LET NA VŠECHNY POZNÁVACÍ ZÁJEZDY V ROCE 2022
150 Kč - sleva se sčítá se všemi výše uvedenými slevami

SLEVY PRO KOLEKTIVY LZE DOHODNOUT INDIVIDUÁLNĚ.
Veškeré tyto slevy platí pro zájezdy organizované CK VOMA a mají platnost i
pro klienty, kteří si zakoupí zájezd v jiné CK, která prodává z tohoto katalogu
VOMA 2022. Slevy se uplatňují ze základní ceny zájezdu, nelze je uplatnit pro
osoby platící sníženou cenu u pobytových zájezdů. Slevy se odčítají při doplatku.
POJIŠTĚNÍ ZÁJEZDŮ – zájezdy CK VOMA jsou pojištěny
na léčebné výlohy. Bonus navíc pro rok 2022: pojištění
pro případ zrušení zájezdu, pojištění odpovědnosti za škody
- info: strana 23. Platí pouze na zájezdy organizované CK
VOMA.
ZAVAZADLA - z důvodu přepravní bezpečnosti a častého
vážení vozidel v rámci EU Vás prosíme, aby Vaše zavazadla
byla úsporná což je do 20 kg váhy na cestě tam i zpět. Děkujeme Vám!
GARANCE VÁMI POŽADOVANÉHO SEDADLA V AUTOBUSE! Za příplatek 350 Kč/1 místo nebo za 500 Kč/
2 místa vám budeme garantovat Vámi určená sedadla.
I když se jedná o ZÁJEZD DO HOR - je na chůzi
NENÁROČNÝ!

STRUČNÝ OBSAH KATALOGU
POBYTOVÉ ZÁJEZDY

pobytový
zájezd!

• 1. den: Nástupní místa - Brno - Hotel Montevista
Velké Meziříčí - Jihlava - Praha Plzeň. Přesné místo a čas odjezdu budou upřesněny v pokynech na cestu. Jízda nonstop
(cca 20 hodin).
• 2. den: Příjezd do letoviska
v dopoledních hodinách.
Ubytování po 13 hodině
po předložení voucheru.
Zahájení rekreace.
• 3-9. den: Pobyt v Lloret de Mar - možnost individuálního doplnění o fakultativní programy. V sobotu v podvečer odjezd domů.
• 10. den: Návrat domů v neděli ve večerních hodinách.

U B Y T O VÁ N Í :
Je zabezpečeno v tříhvězdičkovém hotelu HAWAI nebo MONTEVISTA společnosti Blue Sea. Jedná se o moderní hotely nacházející se v klidné části letoviska cca
4-5 minut chůze od pláže. Dvoulůžkové pokoje s vlastním příslušenstvím, telefonem,
TV a balkónem je možno rozšířit o jednu přistýlku (hotel nemá 4-lůžkové pokoje).
Součástí hotelu je: kavárna, bar s hudbou, diskotéka, venkovní bazén.
VOMATIP! - Výborné reference našich
klientů na služby a péči o ně v minulých sezonách. POTĚŠÍ: zdarma klimatizace na
pokoji.
Polopenze (snídaně, večeře) v hotelové klimatizované restauraci
formou švédských stolů s bohatým výběrem.

S T R AV O VÁ N Í :

ŠPANĚLSKO - Katalánsko ..................................................

2

CHORVATSKO - Istrie - Crikvenice - Dalmácie ......................

4-7

POBYTOVĚ-POZNÁVACÍ ZÁJEZDY
CHORVATSKO - Sveti Filip - VOMA DOPORUČUJE! .............

3

CHORVATSKO - SLOVINSKO ..........................................

8

CHORVATSKO - DALMÁCIE

..........................................

8

ITÁLIE: Řím, Dolomity ..........................................................

9
10

Jednolůžkový pokoj příplatek bude vypočítán individuálně dle termínu. Slevu získáte při úplné úhradě
celé částky do 31.3.2022.

Dospělí
cena

SLEVA
PŘI PLNÉ ÚHRADĚ
DO 31.3.

ESP-01 17.06.-26.06.

7690

1000

4890

5990

ESP-02 24.06.-03.07.

8590

1000

5290

6890

ESP-03 01.07.-10.07.

9490

1500

5490

7290

ESP-04 08.07.-17.07.

9990

1500

5790

7990

FRANCIE: Paříž, Fr. Riviéra a Provence ..................................... 14 - 15

ESP-05 15.07.-24.07.

10490

1500

5990

8290

SLOVENSKO, MAĎARSKO ............................................. 16 - 17

ESP-06 22.07.-31.07.

10490

1500

5990

8290

RAKOUSKO ..................................................................... 18 - 19

ESP-07 29.07.-07.08.

10490

1500

5990

8290

NĚMECKO - Berlín, Orlí Hnízdo, ZOO Norimberk .................

20

ESP-08 05.08.-14.08.

10490

1500

5990

8290

POLSKO ...........................................................................

21

ESP-09 12.08.-21.08.

10490

1500

5990

8290

ESP-10 19.08.-28.08.

10490

1500

5990

8290

ESP-11 26.08.-04.09.

9890

1000

4990

6590

ESP-12 02.09.-11.09.

7990

1000

4790

6390

ESP-13 09.09.-18.09.

7690

1000

3990

4990

POZNÁVACÍ ZÁJEZDY
PORTUGALSKO, ŠPANĚLSKO

.......................................

HOLANDSKO, BELGIE - Floriáde ...................................... 10 - 11
ALPY: Švýcarsko, Francie, Itálie ................................................. 12 - 13

ČESKÁ REPUBLIKA .......................................................... 21 - 22
SKANDINÁVIE - SKOTSKO - na vyžádání v CK

LYŽAŘSKÉ ZÁJEZDY
Itálie - Dolomity ........................................................................

23

Záj. čís. Termín
pá-ne

Hotelová přistýlka
Dítě
do 12 let
3. osoba

KATALOGY LETECKÝCH ZÁJEZDŮ V CK!
SPECIÁLNÍ KATALOG ŠKOLNÍCH ZÁJEZDŮ
A NABÍDKU POUTNÍCH CEST ŽÁDEJTE V CK!

TRASY A NÁSTUPNÍ MÍSTA
TŘEBÍČ - Sucheniova, pod Úřadem práce
BRNO - bude upřesněno (250 Kč)
VELKÉ MEZIŘÍČÍ - BILLA/AN
JIHLAVA - BILLA
HUMPOLEC - BP Vystrkov
PRAHA - nádraží Zličín (metro)
NA TRASE - po dohodě (autobus nebude vybočovat z trasy)
Pro kolektiv přistavíme autobus po dohodě kamkoliv!
V případě malého počtu přihlášených v daném místě si CK vyhrazuje právo ke změně místa nástupu.

CENA OBSAHUJE:
7x ubytování v uvedených hotelech, 7x polopenzi (snídaně + večeře) formou švédského stolování, pojištění dle str. 23 katalogu a pojištění na úpadek CK VOMA,
„Voucher” - doklad na čerpání uvedených služeb.
PŘÍPLATKY: Doprava klimatizovaným autobusem 2990 Kč (Brno, Velké
Meziříčí, Jihlava, Humpolec, Praha, Plzeň). Součástí příplatku je také služba
delegáta na místě pobytu.
Možno objednat plnou penzi nebo All Inclusive - cena na vyžádání!

LE T E CK É Z Á JE Z D Y D O Š PA N Ě L S K A
VČE T N Ě OS T R OVŮ Ž Á D E JT E V C K !

Doporučujeme s vlastní
zkušeností!
POBYTOVÝ ZÁJEZD DO KLIDNÉHO LETOVISKA, KTERÉ USPOKOJÍ VŠECHNY VAŠE PŘÁNÍ.
DO HOTELU SE ŠVÉDSKÝM STOLOVÁNÍM A S NAŠÍ AUTOBUSOVOU DOPRAVOU.
A TO VŠE ZA VÝHODNOU CENU! PRODLUŽME SI LÉTO.

SVETI FILIP I JAKOV HOTEL ALBA ***
Hotel Alba

S autobusovou dopravou v ceně!

TYTO INFORMACE JSOU NAPSÁNY Z VLASTNÍ DOVOLENÉ
V ROCE 2021, PROTO ZÁJEZD DOPORUČUJEME.

PROGRAM ZÁJEZDU:
1.den: Odjezd z Jihlavy, Velkého Meziříčí, Třebíče, Náměště nad Oslavou,
Brna, Mikulova ve večerních hodinách. Tranzit do Chorvatska.
2.den: Příjezd do hotelu v dopoledních hodinách. Odpoledne ubytování.
Večeře.
3.den - 7.den: Rekreační pobyt u moře s krásnými procházkami.
Polopenze.
8.den: Po snídani naložení zavazadel. Odjezd v čase po vzájemné dohodě.
Cesta domů trvá cca 12 hodin.
9.den: Příjezd do nástupních míst v dopoledních hodinách.

V Ý L E T Y:
Hotel Alba: Hotel se nachází ve velké zahradě
v těsné blízkosti moře a ve výborné dostupnosti
restaurací a několika obchodů. Chodník a zároveň
cesta kolem moře Vám umožní „nekonečné“
procházky v obou směrech k Vaší spokojenosti
a posílení tělesné schránky.

V pokynech na cestu Vám nabídneme výlety, které na místě samém pro Vás
bude organizovat náš průvodce. Možnost autobusu na místě nás k tomu přímo
vybízí.

Záj. číslo
SFJ-01

U B Y T O VÁ N Í :

Termín

Cena

16.09.-24.09.

7550

Osoba na 3. lůžku: 6650 Kč.

Samotné ubytování je ve velmi prostorných pokojích s balkonem bez určení strany. Koupelna je
samozřejmostí a malá lednička milou pozorností.
Vzduch občerstvuje stropní ventilátor, což je dostačující. Hotelové prostory včetně recepce a jídelny
jsou velmi pohodlné.

CENA OBSAHUJE:
Autobusovou dopravu, 6x ubytování v hotelu, 6x
polopenzi švédský stůl, průvodce, komplexní pojištění dle
katalogu str. 23.

S T R AV O VÁ N Í :

Příplatek: Za odjezd z Jihlavy 200 Kč při počtu 10
osob.

Stravování je formou švédských stolů (snídaně i večeře) s velmi chutným jídlem.

SVETI FILIP I JAKOV HOTEL ALBA ***
Hotel Alba***

s vlastní dopravou na celou sezonu

Cena za osobu
na týden (so - so)

25.06.-02.07.
27.08.- 10.09.

02.07.-23.07.
20.08.-27.08.

23.07.-20.08.

DOSPĚLÍ

7790

9390

9790

3. LŮŽKO 7-12 LET

4390

5190

5390

3. LŮŽKO NAD 12 LET

5990

7490

7790

Děti do 7 let cestují zdarma, pouze za pojištění 350 Kč.

CENA OBSAHUJE:
7x ubytování, 7x polopenzi švédský stůl, pobytovou taxu, informační servis.
PŘÍPLATEK: Za autobusovou dopravu 2490 Kč/osoba
+ příplatek za vybraná nástupní místa. Pojištění léčebných
výloh a storna zájezdu za 350 Kč/osoba/pobyt.

Popis letoviska, hotelu, stravování, prostředí viz. výše
uvedený autobusový zájezd.

Příplatek za balkon na moře 500 Kč/osoba/pobyt.

Cestovní kancelář VOMA s.r.o. • Havlíčkovo nábřeží 1 • tel.: 568 821 115 • fax: 568 821 877 • www.ckvoma.cz
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Vyzkoušené pobyty
u „našeho“ moře!

POREČ - HOTEL DELFIN

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

UBYTOVÁNÍ
A STRAVOVÁNÍ:
Hotel je v borovém lese a má:
2 restaurace, terasu určenou
i pro tanec, bazén s mořskou
vodou, úschovnu kol, parkoviště za poplatek. Pokoje jsou rekonstruované, všechny s příslušenstvím (sprcha a WC). Dvoulůžkové pokoje jsou bez balkonu. Dvoulůžkové pokoje
s třetím lůžkem, které je přistýlkou jsou s balkonem, orientace park. Rodinné pokoje
jsou čtyřlůžkové - pevná lůžka, mají balkon a mají orientaci na park.
STRAVOVÁNÍ je formou polopenze – švédských stolů.

K O U PÁ N Í A S P O R T O V N Í V Y Ž I T Í :
Pláž je přírodní kamenitá, oblázková, betonová plata. Travnaté plochy na
slunění. Tenisové kurty, minigolf, plážový volejbal, tobogán na pláži.
V sezoně animační program.

BAŠKA - HOTEL CORINTHIA
Stravování ALL INCLUSIVE!

Až 2 děti do 12 let zdarma!

www.lagunaporec.com

U B Y T O VÁ N Í :

POLOHA: Hotel se nachází 50 m od nádherné,
2 km dlouhé, oblázkové pláže. Promenádou, vedoucí
podél moře, se procházkou
dostanete do centra Bašky.
U kempu Bunculuka vzdáleného cca 1 km se nachází
nudistická pláž.
VYBAVENÍ CORINTHIA: Klimatizované 2-lůžkové pokoje, některé s možností
až 2 přistýlek, hyg. zařízením, SAT TV a balkonem. Hotelovým hostům je k dispozici
vnitřní a venkovní bazén se sladkou vodou pro děti i dospělé.

S T R AV O VÁ N Í ( v ě n u j t e p o z o r n o s t )
PLNÁ PENZE - snídaně švédský stůl od 7.00 do 13.00 hod., kterou je možné opakovaně
navštívit! Lehký oběd s výběrem čerstvě připravených jídel vč. polévky a salátů. Točené
nealkoholické nápoje od 7.00 do 13.00 hod. Večeře šv. stůl bez nápojů do 21.00 hod.
MOŽNOSTI KOUPÁNÍ A VÝLETŮ: Sportovní centrum s tenisovými kurty, vodní
sporty, značené turistické stezky po okolí Bašky, v místě škola potápění.

Termíny na týden
(so-so)

Dospělý
1/2 pokoj

Děti 12-14
let, 3. lůžko

Osoby od 14
let, 3. lůžko

do 18.06.

7650

4390

5990

10890

18.06.-25.06.

8990

5290

7490

13190

ZDARMA

25.06.-02.07.

9390

5490

7690

13890

ZDARMA

02.07.-13.08.

9990

5690

7990

14950

ZDARMA

13.08.-20.08.

9490

5490

7690

13990

ZDARMA

20.08.-27.08.

8990

5290

7290

13190

ZDARMA

27.08.-03.09.

7650

4390

5990

10890

ZDARMA

od 03.09.

6990

3990

5690

9790

ZDARMA

U B Y T O VÁ N Í :
Je zajištěno v hotelových pavilonech turistické třídy. Jednoduché dvoulůžkové pokoje je možno rozšířit o jednu
hotelovou přistýlku. Každý pokoj má WC + sprchu.

S T R AV O VÁ N Í :
Snídaně a večeře tvoří bohatý švédský stůl, který uspokojí i náročné klienty.
NOVINKA: nealkoholické nápoje z automatu zdarma součástí večeří!
MOŽNOSTI KOUPÁNÍ A SPORTOVNÍHO VYŽITÍ: Moře je na dosah. Přímo
pod hotelem je pobřeží upravené pro slunění na betonových deskách. Kolmo na tuto
pláž navazuje pobřeží s uměle nasypanými kamínky.

ZDARMA

Děti do 12 let na 3.,4. lůžku v pokoji - ZDARMA! Dospělý ve 3lůžk. pokoji +350 Kč/pobyt.

CENA OBSAHUJE:
7x ubytování s polopenzí (švédský stůl), pobytovou taxu, pojištění dle katalogu
str. 23, infoservis.
SLEVY: jeden dospělý + 1. a 2. děti cenu získáte v CK. Děti do 12 let platí pojištění 300 Kč.
PŘÍPLATEK: za autob. dopravu 2190 Kč + příplatek za vybraná nástupní místa.

První i druhá přistýlka bez rozdílu věku zdarma!
TIPY NA VÝLETY: Njivice, Krk, Mali Lošinj, Vrbnik, jeskyně Biserujka.
AUTEM

POKOJ
BEZ PŘISTÝLKY

Termíny na týden
(so-so)

Dospělý

Pokoj s přistýlkou

Rodinný pokoj - 2 lůžka, 2 přist.

Dospělý

Dospělý
na přistýlce

Dospělý

Dospělý
na přistýlce

04.06.-11.06.

11990

13990

ZDARMA

15990

ZDARMA

11.06.-18.06. a 03.09.-10.09.

13990

15990

ZDARMA

16990

ZDARMA

18.06.-25.06. a 27.08.-03.09.

14990

17590

ZDARMA

18990

ZDARMA

25.06.-02.07. a 20.08.-27.08.

15990

17990

ZDARMA

19990

ZDARMA

02.07.-20.08.

16590

18990

ZDARMA

20990

ZDARMA

Až 2 přistýlky ZDARMA bez rozdílu věku!

CENA OBSAHUJE:
7x ubytování s plnou penzí, služby delegáta, pobytovou taxu, pojištění dle katalogu str. 23.
PŘÍPLATEK: za autob. dopravu 2290 Kč + příplatek za vybraná
nástupní místa. Parkování auta 2 EUR/den.
Možnost dokoupení cestovního pojištění včetně pojištění storna zájezdu:
45 Kč/osoba/den, děti do 15 let 30 Kč/osoba/den.

KRALJEVICE - komplex Uvala Scott
POLOHA - komplex je rozložen v těsné blízkosti od
Kraljevice v zátoce zvané
Dubno 20 km pod Rijekou. Je oblíben především
pro svoji kuchyni. Klienti
s vlastní dopravou oceňují
také malou vzdálenost do
UVALA SCOTT
okolních letovisek.
VYBAVENÍ HOTELU - Hlavní budova komplexu nabízí kavárnu s terasou, směnárnu
a obchod, disko - club.

Rodinný pokoj (pro 4 osoby)
dospělý
děti do 12 let, 3. a 4. lůžko

VÝRAZNÉ SLEVY PRO DĚTI!

Již tradiční nabídka CK VOMA za výbornou cenu.
Cena za osobu
na týden (so - so)

11.06.-25.06.
27.08.-17.09.

25.06.-09.07.
20.08.-27.08.

09.07.-20.08.

Dospělý

6390

6790

7250

3 lůžko 2 - 12 let

3290

3590

3890

3 lůžko nad 12 let

3990

4590

4890

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

CENA OBSAHUJE:
7x ubytování, 7x polopenzi formou švédského stolu, pobytovou
taxu, info servis, pojištění léčebných výloh dle str. 23 katalogu.
Za příplatek 950 Kč/osoba/týden - TV, klimatizace,
lednice.
Pozn.: děti do 2 let v doprovodu rodičů zdarma • příplatek
za jednolůžkový pokoj 2200 Kč • rovněž možno psa za příplatek: 1200 Kč
Doprava autobusem za příplatek: za autob. dopravu 2190 Kč + příplatek za vybraná nástupní místa.

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

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

CRIKVENICA - apartmány Sanja
Sanja

POLOHA - Crikvenica je velmi
známé letovisko v evropské lázeňské turistice. K jejím přednostem patří dlouhé pozvolné
oblázkové pláže.

U B Y T O VÁ N Í :
Apartmány 2+1, 2+2, 4+2
v krásném rodinném domě, vybavené kuchyní a sociálním
zařízením. Dům je po nové
rekonstrukci. Parkování u domu, který je v blízkosti hotelu Mediteran. Připojení WI-FI zdarma!

Cena za AP
na týden (so-so)
Studio 1/2
Studio 2+1 (k dispozici 2x)
Apartmán 2+1 terasa, klima*
Studio 2+2
Apartmán 2+2 terasa, klima*
Apartmán 4+2 klima*

Záruka nejnižší ceny!

S T R AV O VÁ N Í :
Vlastní vaření v plně vybavené kuchyni (linka, sporák, lednice, nádobí).
MOŽNOSTI KOUPÁNÍ A SPORTOVNÍHO VYŽITÍ: Oblázkopísčitá pláž a betonové molo jsou vzdáleny cca 5-7 minut chůze (cca 200 m). Minigolf, tenis.

TOP TIP Z KATALOGU!
do 25.06.
od 27.08.

25.06.-09.07.
20.08.-27.08.

5850
6950
8850
9350
11350
15350

6350
7850
10250
10750
12550
16490

09.07.-20.08.
7250
8350
11150
11350
13350
17490

CENA OBSAHUJE:
7x ubytování, spotřebu energií, ložní prádlo, pobytovou taxu,
info servis, závěrečný úklid, používání kuchyně.
Doprava autobusem za příplatek: za autob. dopravu
2190 Kč + příplatek za vybraná nástupní místa.
*Příplatek za klimatizaci 1000 Kč/pobyt/AP, stejně tak za psa.
Pojištění léčebných výloh za příplatek 350 Kč/os./týden dle katalogu str. 23.

NOVI VINODOLSKI - AP Fanika

VOMATIP!
Cena za AP FANIKA
na týden (so - so)

Novi Vinodolski

U B Y T O VÁ N Í :
Každý apartmán je vybaven kuchyňským koutem, koupelnou a WC, SAT TV, WI-FI. Má
balkon nebo terasu a parkování. STRAVOVÁNÍ VLASTNÍ.

od 20.08.

25.06.-09.07. 09.07.-20.08.

AP 1/2 s terasou
příplatek za 3. lůžko

7890
1500

8890
1500

9890
1500

AP 1/4 s balkonem
příplatek za 5. lůžko

11190
1500

12990
1500

14890
1990

APARTMÁN FANIKA
2 apartmány: 2+1, 4+1
POLOHA: Apartmánový dům se nachází cca 200 m od moře, v pěkné zahradě
s venkovním grilem. Parkování auta je zdarma!

do 25.06.

CENA OBSAHUJE:
7x ubytování, spotřebu energií, ložní prádlo, pobytovou taxu, info servis, závěrečný
úklid, používání kuchyně.
Doprava autobusem za příplatek: za autob. dopravu 2190 Kč + příplatek za vybraná nástupní místa.
PŘÍPLATEK: *klimatizace: 1000 Kč/AP. Pojištění léčebných výloh za příplatek 350 Kč/os./týden dle katalogu str. 23.

AP BUTKOVIČ - CENÍK ZÍSKÁTE V CK.

VODICE - HOTEL ORION***
Doporučujeme z vlastní zkušenosti!

NOVINKA!
STRAVOVÁNÍ: Snídaně formou bufetu. Večeře servírovaná o třech
chodech výběrem ze dvou menu.
PLÁŽE, VÝLETY: Rozmanité a rozsáhlé pláže u průzračného moře nabízí
výběr pro každého od dětí po seniory. Výlety do Šibeniku, na vodopády
řeky Krka, lodí na souostroví Kornati jsou na dosah.

Cena za osobu
na týden (so - so)

POLOHA: Hotel se nachází v klidné části letoviska Vodice ve střední Dalmácii.
Místo je známé velkým rozsahem pláží ve všech směrech, kam dohlédnete.
Večerní procházky kamenným centrem města s mnoha obchody a restauracemi jsou velmi příjemné.

U B Y T O VÁ N Í A S T R AV O VÁ N Í :
Hotel Orion je rodinného typu s velmi pěknými pokoji (2+1 klimatizované)
rozložený do tří budov, které jsou v těsné blízkosti bazénu s lehátky.
Parkování u hotelu je zdarma. Wifi.

23.05.-20.06.
29.08.-12.09.

20.06.-27.06. 27.06-18.07.
22.08.-29.08. 15.08.-22.08. 18.07.-15.08.

DOSPĚLÍ

9990

10290

10990

11790

3. lůžko 5-13 let

5490

5690

5990

6290

Děti do 5 let jsou zdarma, platí pouze pojištění 350 Kč/pobyt

CENA OBSAHUJE:
7x ubytování, 7x polopenzi, pobytovou taxu, informační servis.
PŘÍPLATEK: doprava autobusem 2 490 Kč + příplatek za vybraná
nástupní místa.
Cestovní pojištění včetně storna zájezdu za 350 Kč/týden.
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BAŠKA VODA - privátní pokoje No Name s polopenzí
POLOHA: Pokoje v soukromých vilách jsou vzdáleny
max. 100-600 m od moře.

Privátní pokoje no name s polopenzí

Příklad ubytování
Termíny na týden
(so-so)

U B Y T O VÁ N Í :
2-lůžkové pokoje s možností
přistýlky, hygyenickým zařízení, bez kuchyně, většina
s balkonem nebo s terasou.
Rodinné pokoje - 2 pokoje vedle sebe (1 hyg. zařízení).
POZOR - u rodinných pokojů se musí obsadit 4 lůžka a pak až přistýlky.

DOPORUČUJEME!

Dospělý

Dospělý
Dítě 3-12 let Dítě 3-12 let
na přistýlce
na lůžku
na přistýlce

10.09.-24.09.

4720

4270

3790

3590

28.05.-18.06. a 27.08.-10.09.

5150

4650

4150

3890

18.06.-02.07. a 20.08.-27.08.

5990

5450

4790

4550

02.07.-09.07. a 13.08.-20.08.

6650

5990

5290

4990

09.07.-13.08.

7490

6790

5990

3690

S T R AV O VÁ N Í :

CENA OBSAHUJE:

Snídaně a večeře
formou švédského
stolu (k večeři je
v ceně jeden nápoj).

7x ubytování s polopenzí, delegáta, pobytovou taxu.
CENA NEZAHRNUJE: Možnost dokoupení cestovního
pojištění včetně pojištění storna zájezdu: 45 Kč/osoba/ den,
děti do 15 let 30 Kč/osoba/den. PŘÍPLATEK za autobusovou dopravu: 2490 Kč + příplatky za vyžádaná nástupní místa...
TIPY NA VÝLETY: Split, kaňon řeky Cetiny, Makarska, pohoří Biokovo, Brač.

ZAOSTROG - Resort Dalmacija

Klimatizace, mořská strana. SUPER CENA!
SLUŽBY: Parkování v objektu 3 EUR/den. Pes 5 Euro/den.
Termíny na týden
(so-so)

POLOHA: Resort doporučujeme klientům, kteří vyhledávají čistou
přírodu, borovicový háj a koupání v čistém moři. Pavilony se
nachází 150 od centra města.
UBYTOVÁNÍ A STRAVOVÁNÍ:
Ubytování je zabezpečeno v pavilonech. Ve dvoulůžkových pokojích, některé z nich mají možností až dvou přistýlek (palanda). Všechny pokoje jsou orientovány na moře, se soc.
zařízením, SAT/TV, klima. Snídaně formou bufetu, večeře výběr
z menu a salátový bufet, jeden nápoj.
KOUPÁNÍ: oblázková pláž s pozvolným vstupem do moře vzdálená
200 m. Animace, denní i noční hudební večery, různé soutěžní hry.

Dospělý

3.lůžko
6-13 let

4.lůžko
2-13 let

3.,4. lůžko
13-18 let

18.06.-25.06. a 03.09.-11.09.

6590

3790

3690

4590

25.06.-02.07. a 27.08.-03.09.

7290

3990

3890

5190

02.07.-09.07.

7590

4290

4190

5290

09.07.-16.07. a 20.08.-27.08.

7990

4490

4390

5490

16.07.-23.07.

8390

4690

4590

5690

23.07.-30.07. a 13.08.-20.08.

8890

4890

4790

5990

30.07.-13.08.

9220

4990

4890

6390

Děti do 6 let ZDARMA ve 3-lůžk. pokoji - platí pouze pojištění
350 Kč. 3. a 4. lůžko nad 18 let - cena v CK.
Příplatek za pokoj s balkonem: 1000
Kč/pobyt
CENA OBSAHUJE:
7x ubytování s polopenzí, pobytovou taxu.
PŘÍPLATEK za autobusovou dopravu: 2490 Kč + příplatky za
vyžádaná nástupní místa...
Pojištění včetně storna zájezdu za 350 Kč/ osoba/týden.

MAĎARSKO - TERMÁLNÍ LÁZNĚ MOSONMAGYÁROVÁR
Hotel THERMAL***: Délka pobytu záleží pouze na Vašem určení! Aktuální cena za
1 den činí 1890 Kč v pokoji bez balkonu a 1990 Kč s balkonem. Cena obsahuje:
polopenzi švédský stůl, neomezený vstup do nově vybudovaného termálu (36°C/38°C),
sauna, solární jeskyně, župan, parkování vašeho auta, WI-FI, pobytová taxa.
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PODGORA - Hotel Aurora
POLOHA: Hotel pavilónového typu leží přímo u moře, cca 200 m od centra města.
MOŽNOSTI KOUPÁNÍ: Pláž je oblázková ve vzdálenosti cca 10 m
a vede na ni hotelový výtah. Pláž je vhodná pro rodiny s dětmi.

NOVINKA!
TIPY NA VÝLETY: Makarska, řeka Cetina, pohoří Biokovo, Brač.
Termíny na týden
(so-so)

Dospělý

Dospělý
2.dítě do 6 let
na přistýlce na spol. přistýlce

Dítě 6-12 let
na přistýlce

Dítě 12-16 let
na přistýlce

10.09.-17.09.

10790

9990

4990

5990

7590

18.06.-25.06. a 03.09.-10.09.

10990

10590

5590

5990

7990

25.06.-02.07. a 27.08.-03.09.

11590

10790

5990

6590

7990

02.07.-27.08.

12590

10990

5990

6590

8590

1. dítě do 6 let na přistýlce ZDARMA. Slevy do 16 let na přistýlce.

CENA OBSAHUJE:
7x ubytování s polopenzí, delegáta, pobytovou taxu.
Možnost dokoupení cestovního pojištění včetně
pojištění storna zájezdu 45 Kč/os./den, děti do 15 let 30 Kč/

osoba/den.

U B Y T O VÁ N Í :
Renovované klimatizované 2lůžkové pokoje
s možností přistýlky, hyg. zařízení, SAT TV
a balkon. Pokoje jsou orientované na stranu
moře, výhled na moře nezaručen.
Hotel dále nabízí restauraci, aperitiv bar,
snack bar a wi-fi internet v recepci zdarma. Hotel má vnitřní bazén se sladkou
vodou (vnitřní bazén je v době hlavní sezony tj. 1.7.-1.9. uzavřen)
a venkovní bazén s terasou, kde je možnost posezení.

PŘÍPLATKY: za autobusovou dopravu: 2490 Kč + příplatky za
vyžádaná nástupní místa...
Dětská postýlka 5 Eur/den. Parkoviště cca 8 Eur/den (centrální
parkoviště), parkoviště 15 Eur/den (u recepce hotelu)

S T R AV O VÁ N Í :
Polopenze formou švédských stolů, u večeře 1 nápoj zdarma.
SPORT: Tenisové kurty, půjčovna jízdních kol, vodní sporty, venkovní
bazén.

DRVENIK - Hotel Krasna Srečko/Maslina
POLOHA: Oba hotely leží v části Drveniku Gornja Vala (v této části není
trajektová doprava) a jsou od krásné oblázkové pláže vzdáleny cca 50 m.
Pláž nabízí i místa ve stínu borovic. Komplex hotelů má parkoviště, Wi-Fi
internet.
Hotel Krasna Srečko

VÝHODNÁ CENA!
Dospělý
Dítě do 12 let Dítě 12-15 let
na
na 1. přistýlce na 1. přistýlce 2. přistýlce

Týden/osoba
(so-so) AUTEM

Dospělý

Dospělý na
1. přistýlce

11.06.-18.06.

9590

6990

5590

6590

6590

4590

5590

18.06.-25.06.
03.09.-10.09.

9990

7590

5590

6590

6590

4590

5990

25.06.-02.07.
27.08.-03.09.

10590

7990

5990

6990

6990

4990

6590

02.07.-27.08.

10990

8590

6590

7290

7790

5790

6790

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

Dítě do 3 let bez lůžka ZDARMA!

CENA OBSAHUJE:
7x ubytování s polopenzí, delegáta, pobytovou taxu.
Možnost dokoupení cestovního pojištění včetně pojištění storna zájezdu:
45 Kč/osoba/den, děti do 15 let 30 Kč/osoba/den.

U B Y T O VÁ N Í A S T R AV O VÁ N Í :
Klimatizované 2lůžkové pokoje s možností až 2 přistýlek,
hygienické zařízení, lednička, rychlovarná konvice, SAT TV
a balkon.
Polopenze snídaně formou švédského stolu, večeře výběr
ze 3 menu, salát bufet (k večeři je v ceně nápoj).

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

PŘÍPLATKY: za autobusovou dopravu: 2490 Kč + příplatky za
vyžádaná nástupní místa...

Jízdenky na RegioJet
pro uvedené jednotlivé
pobytové zájezdy do Chorvatska
získáte pohodlně u nás v kanceláři!
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JULSKÉ ALPY • BLEDSKÉ JEZERO
POSTOJNA JAMA • PULA • OPATIJA
OSTROV KRK • PLITVICKÁ JEZERA
V PROGRAMU JE PROSTOR NA KOUPÁNÍ
PROGRAM ZÁJEZDU:
• 1.den: Odjezd z Jihlavy od Billy ve 21.30 hod., z Třebíče zastávka pod Úřadem práce ve 22.30 hodin. (Odjezd z Brna, Velkého Meziříčí bude upřesněn).
Jízda k Jadranu mimo páteční provoz.
• 2.den: Julské Alpy - Triglavský národní park. Návštěva skokanských
můstků v Planici (můstek s kritickým bodem K-180). Zastavení v Kranjské
Goře v horském středisku mezi Karavankami a Julskými Alpami. Bled
hojně navštěvované lázně ve Slovinsku. Okouzlí nás malebné Bledské jezero
s teplou vodou a s ostrůvkem, na němž je poutní kostel P. Marie. Následuje přejezd do Postojny na prohlídku mimořádných krápníkových jeskyní - Postojna
Jama. Dojezd k chorvatskému pobřeží na ubytování v pavilonech Uvala Scott.
Večeře. Nocleh.

Plitvické vodopády

DALMÁCIE: VODICE • NP KRKA
NP KORNATI • BIOGRAD NA MORU
PROGRAM ZÁJEZDU:
• 1.den: Odjezd z Jihlavy od Billy v 19.00 hod., z Třebíče od Úřadu práce
v 19.45 hod., z Brna od Janáčkova divadla v 21.00 hod. (nástup ve velkém
Meziříčí nebo Náměšti, v Mikulově bude upřesněn). Tranzit Rakouskem, Slovinskem a Chorvatskou dálnicí.
• 2.den: V dopoledních hodinách příjezd do jednoho z nejvybavenějších středisek v Dalmácii, kterým jsou Vodice. Dříve než se ubytujeme, představíme Vám
malebné město křivolakých uliček, kamenných domů s restauracemi, cukrárnami… Tato část města včetně Maríny jachet je nazývána St. Tropez Jadranu.
V druhé části vám představíme dlouhé a široké oblázkové pláže pohodlné pro
každého s průzračně čistým mořem… ano to jsou Vodice. V podvečer ubytování
ve velice pěkném hotelu Orion s bazénem. Hotel se nachází cca 5 minut chůze
od moře pohodlnou a přímou cestou kolem velkého supermarketu. Servírovaná
večeře (tři chody). Nocleh.
• 3.den: Snídaně formou chutného švédského stolu. Dopoledne uskutečníme výlet
do NP Krka, který kaskádovitou soustavou vodopádů zaujme všechny a to
nejen příznivce filmu Vinnetou. K samotnému vodopádu se přiblížíme výletní lodí a poté se projdeme po dřevěných lávkách v ojedinělé přírodě rostlin a
kaskád, vodopádů. Také věnujeme čas na koupání pod vodopádem, což je velkou atrakcí. Stejnou lodí se vrátíme zpět k autobusu. Poté se vrátíme na pláže
v pobytovém místě Vodice. Servírovaná večeře, nocleh.

NP Kornati

• 3. den: Snídaně. Celodenní rekreace u moře. Večeře. Nocleh.
• 4.den: Snídaně. Dopolední návštěva Puly - mohutný římský amfiteátr (Koloseum)... Odpoledne prohlídka Opatije, která je po Dubrovníku nejnavštěvovanějším místem na Jadranu. Opatia vyniká středomořskou květenou.
Návrat do hotelu, večeře a nocleh.
• 5.den: Snídaně. Návštěva Crikvenice - nejvýznamnější centrum na Kvarnerském pobřeží. Promenáda s palmami a lázeňské domy, návštěva mořského akvária. Výlet lodí na ostrov Krk do Vrbniku, krásné středověké
městečko na skalním útesu (možnost ochutnání místního vína). Baška - koupání u krásné pláže. Návrat do hotelu přes Punat a most, který spojuje ostrov
s pevninou. Večeře a nocleh.
• 6. den: Snídaně. Celodenní rekreace u moře. Večeře a nocleh.
• 7.den: Snídaně. Odjezd do vnitrozemí oblasti Liky. Prohlídka národního parku
Plitvice, jízda lodí, vláčkem a pěší prohlídka přírodní rezervace známé zejména
z filmu o Vinnetouovi. Návrat domů Slovinskem a Rakouskem.
• 8.den: V brzkých ranních hodinách příjezd do Třebíče, Jihlavy a Brna.
Výměna pořadí jednotlivých dnů dle předpovědi počasí je možná.

Záj. číslo

Termín

Super cena

CHP-01 PRÁZDNINY

02.07.-09.07.

7950

CHP-02 PRÁZDNINY

20.08.-27.08.

7850

Příplatek singl = 1500 Kč

Osoba na 3. lůžku má slevu 800 Kč!

VOLNÝ DEN: 5.7. a 6.7.2022!

CENA OBSAHUJE:
Dopravu, 5x jednoduché ubytování v pavilonech u moře (23 lůžkové pokoje), 5x polopenzi formou bohatého švédského stolu, průvodce, pojištění léčebných výloh dle katalogu
str. 23 a pojištění na úpadek CK, pobyt. taxu.
UBYTOVÁNÍ A STRAVOVÁNÍ: hotel Uvala Scott viz str. 4 a obrázek.
ZDARMA nealko nápoje z automatu u večeře.
PŘÍPLATEK za odjezd z Jihlavy a Brna: 200/250 Kč.
Pokoje s klimatizací 500 Kč/osoba/pobyt - brzká rezervace.

• 4.den: Snídaně. Celodenní pobyt v rekreačním středisku Vodice dle představených možností ve druhém dnu. Servírovaná večeře, nocleh.
• 5.den: Snídaně. Po snídani odjedeme do Biogradu na Moru, kde
v cca 9 hodin zahájíme plavbu lodí mezi ostrovy a ostrůvky NP Kornati. Zážitek, který slovy nejde vyjádřit. Během plavby budeme obslouženi kávou, nealko nápoji i vínem. V poledne přijde čas na přestávku s možností koupání
v moři nebo ve slaném jezeře. Také si v místní ostrovní restauraci (ne na lodi)
pochutnáme na dobrém obědě z grilu a opět vše zapijeme vínem. V cca 17
hodin se po plavbě mezi ostrovy vrátíme do Biogradu na Moru. Volno v tomto
místě na procházku kamennými uličkami s obchody a kavárnami dokončí náš
krásný výlet. Servírovaná večeře, nocleh.
• 6.den: Po snídani vrátíme pokoje a užijeme si celý den volno na plážích
letoviska Vodice. Večer v cca 19 hod se vydáme zpět do ČR.
• 7.den: Příjezd do nástupních míst v ranních hodinách.

Záj. číslo
CHV-01

Termín

Super cena

27.08.-02.09.

8490

Příplatek singl = 1300 Kč

CENA OBSAHUJE:
Dopravu, 4x ubytování v hotelu Orion (popis str. 5),
4x polopenze, průvodce, pojištění léčebných výloh dle katalogu str. 23 a pojištění na úpadek CK, pobyt. taxu.
CENA NA 3. LŮŽKU: Děti do 13 let 5990 Kč.
PŘÍPLATEK za odjezd z Jihlavy a z Brna: 200/250 Kč.

DOPORUČENÉ KAPESNÉ BEZ ZÁRUKY: Chorvatsko: 450 Kn,
děti: 300 Kn. Slovinsko: 30 EURO.

DOPORUČENÉ KAPESNÉ NA VÝLETY BEZ ZÁRUKY:
Chorvatsko: 110 HRK (NP Krka), 35 EURO (NP Kornati včetně oběda).
Výlety nejsou povinné!

Tato strana zároveň poskytuje všechny informace k odjezdu.

Tato strana zároveň poskytuje všechny informace k odjezdu.
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ČAROKRÁSNÉ DOLOMITY VOMATIP!
Dolomity jsou právem řazeny mezi nejkrásnější hory na světě.
Jsou legendou světového horolezectví. Při tomto zájezdu si užijete dosyta hor i jezer. Lahůdkou jsou průjezdy řadou průsmyků!
Jeden z nejoblíbenějších zájezdů CK VOMA za poslední
roky rozšířený o lodní výlet po jezeře Lago di Garda!

PROGRAM ZÁJEZDU:
• 1.den: Odjezd z Třebíče zastávka pod Úřadem práce 20.30 hod.,
z Vel. Meziříčí v 20.45 hodin. Z Jihlavy od Billy v 21.15 hod.,
(nástup v Brně a Humpolci bude upřesněn). Hraniční přechod tam:
Dolní Dvořiště, zpět: Hatě.
• 2.den: Celodenní výlet k jezeru a na jezero Lago Di Garda. Lodní
výlet napříč celým jezerem z Malcesine do Sirmione (doba plavby
asi 1,5 hodiny). Sirmione - oblíbené místo s nádhernou polohou
a výhledy na jezero. Zámek a římské památky (individuálně). Krásné
koupání v jezeře, velké množství obchodů a skvělá zmrzlina. Nocleh.

• 3.den: Snídaně. Jízda Egentálským údolím k jezeru Karer
See, ve kterém se zrcadlí vrcholy Latemaru. Dále přes Passo
Costalunga s výhledem na Rosengarten. Výjezd lanovkou
z Pordoi Joch (2239 m) na Saas Pordoi (2952 m) odtud je nádherný výhled na Marmoladu. Vyhlídková jízda přes pas Campolongo do Gardeny. Zastavení a fotografování pohoří Sella.
Prohlídka Brixenu s návštěvou dómu Nanebevzetí P. Marie, biskupský zámek a dům K. H. Borovského. Nocleh na stejném místě.
• 4.den: Snídaně. Magistrálou Dolomit pojedeme na Passo Valles,
P. Falzarego a odtud lanovkou na Picc. Lagazoi (2779 m), vycházka po hřebeni. Z kotliny, kde leží rušná Cortina D´Ampezzo
můžeme obdivovat okolní štíty s horou Monte Cristalo. Pokračujeme kolem čarokrásného jezera Lago Misurina krátkou procházkou a neopakovatelným pohledem na symbol Dolomit pohoří
Drei Zinnen. Tím se loučíme s mimořádnou přírodou.
• 5.den: Návrat do Třebíče v brzkých ranních hodinách.

PROGRAM ZÁJEZDU:
• 1.den: Odjezd z nástupních míst Třebíč, Jihlava, Velké Meziříčí,
Brno v odpoledních hodinách. Tranzit Rakouskem do Itálie.
• 2.den: Ráno příjezd do Vatikánského státu – prohlídka Baziliky
sv. Petra a náhrobku papeže Jana Pavla II. Možnost individuální
návštěvy vatikánských muzeí se Sixtinskou kaplí. Exteriér
Andělského hradu. Ubytování a večeře v hotelu s příslušenstvím.

Vatikán

• 3.den: Po snídani uskutečníme celodenní výlet na jih Itálie pod Vesuv
do Pompejí. Po zakoupení vstupenek navštívíme archeologický okrsek
Pompeje - Apolonův chrám, Fórum, Stabijské lázně, Vila
mysterií, Faunův dům... uličky, domy, mozaiky antického města
zasypaného v roce 79 popelem z Vesuvu. Prohlídka je invividuální bez
místního průvodce. Cestou zpět navštívíme světově proslulé benediktinské opatství na skále stejného jména Monte Cassino, které patří
k velkým místům evropské kulturní historie. Návrat na stejné ubytování.
Večeře.
Koloseum

Termín

Cena

• 4.den: Snídaně. Návštěva Říma - baziliky S. Giovanni Laterano
a S. Maria Maggiore, exteriér Kolosea a Fora Romana, památník Viktora Emanuela, Pantheon, Fontána di Trevi, Španělské schody ... Odjezd ve večerních hodinách.
• 5.den: Návrat do nástupních míst v odpoledních hodinách.

25.06.-29.06.

5990

Výměna pořadí zastávek dle zkušeností průvodce je možná.

Záj. číslo
ITD-01

ŘÍM • VATIKÁN • POMPEJE
V CENĚ JSOU
MONTE CASSINO
VEČEŘE!

Záj. číslo

Příplatek singl = 800 Kč

IRE-01
IRE-02 PRÁZDNINY

CENA OBSAHUJE:
Dopravu, 2x ubytování v příjemném hotelu Buchholz, 2x
snídaně, průvodce, pojištění léčeb. výloh dle katalogu
str. 23 a poj. na úpadek CK.

28.10. volné dny

Možnost dokoupení 2 večeří za příplatek
750 Kč, ze zkušeností doporučujeme.

Tato strana zároveň poskytuje všechny informace k odjezdu.

Cena
6590
6490

Příplatek singl = 800 Kč

CENA OBSAHUJE:

PŘÍPLATEK: nástup v Brně - 250 Kč při 10 cestujících. Nenaplnění
znamená nástup v uvedených místech a
vrácení příplatku.

Doporučená výměna bez záruky:
50 EURO.

Termín
12.05.-16.05.
27.10.-31.10.

Autobusovou dopravu, 2x ubytování ve 2 a 3 lůžkových
pokojích u Říma v hotelu s příslušenstvím, 2x snídani,
2x večeře, průvodce, pojištění léčebných výloh dle katalogu str. 23 a pojištění na úpadek CK.
Doporučená výměna bez záruky: 60 EURO na vstupy a místní
dopravu.

Pordoi Joch
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FLORIADE!

FATIMA • BATALHA • NAZARE • OBIDOS
LISABON • TOMAR • SINTRA • COIMBRA
PORTO • SANTIAGO DE COMPOSTELA
PROGRAM ZÁJEZDU:
• 1.den: Odjezd z Třebíče ve 14.00 hod., z Velkého Meziříčí v 14.20 hodin, z Jihlavy
od Billy ve 15.00 hodiny, z Prahy v 17.00 hodin, z Plzně v 18.15 hodin (nástup v Brně
a Humpolci bude upřesněn). Cesta přes SRN do Francie a Španělska.
• 2.den: Odpoledne příjezd do španělského letoviska Lloret de Mar. Ubytování
v hotelu, odpočinek, koupání na pláži u Středozemního moře. Večeře formou švédského
stolu. Nocleh.
• 3.den: Snídaně. Dopolední relaxace u moře. Odpoledne odjezd z letoviska.
Noční cesta Španělskem do Portugalska.
• 4.den: Tomar - návštěva kláštera Kristových rytířů (známé Manuelské okno). Odpoledne
prohlídka Fatimy. Večeře. Nocleh. Ubytování v hotelu (všechny noci na stejném místě).
• 5. den: Snídaně. Lisabon - prohlídka města: Torre de Belém, památník mořeplavců.
Klášter Jeronýmů, návštěva kostela s hrobem Vasco da Gama. Ochutnávka typických Lisabonských koláčů letité receptury v
proslavené kavárně. Jízda přes most 25.
dubna přímo k soše Krista Krále. Vrcholným
zážitkem je možnost vychutnat si panorama
města od nohou Krista, kam se dostaneme
výtahem. Prohlídka nové moderní architektury
„Expo - 98“. Večeře. Nocleh.
• 6.den: Snídaně. Cesta k Atlantiku.
Batalha - Santa Maria da Vitória - místo
odpočinku portugalských králů (Manuelská
gotika, návštěva kláštera). Alcobaca - historie spjatá s Petrem I. v nejkrásnějším
Lisabon
sakrálním prostoru Portugalska. Množství
krámků s typickou keramikou Azulejos. Nazare - kouzelné rybářské místo na břehu Atlantiku. Óbidos - pro moderní dobu zachráněná komunita uliček, kostelů, střech a
květin. Večeře. Nocleh.
• 7. den: Snídaně. Sintra (UNESCO). Návštěva historického paláce Paco Real de
Sintra. Volno v uličkách kolem náměstí. Cabo da Roca - nejzápadnější výběžek Evropského kontinentu. Cascais - pestrobarevné, rybářské městečko na břehu Atlantiku.
Možnost koupání. Večeře. Nocleh.
• 8. den: Snídaně. Coimbra - univerzitní město. Porto - město, ve kterém jakoby se zastavil čas. Atmosféru starých ulic, nádraží, katedrály, mostů a lodí s portským vínem na řece
Douro nutno zažít na vlastní kůži. Braga - Bom Jesus do Monte s krásným výhledem na
město. Večeře a nocleh v tomto mimořádně krásném parkovním prostředí.
• 9.den: Snídaně. Španělsko - velké zastavení v Santiago de Compostela - cíl
svatojakubské cesty k hrobu apoštola Jakuba, který je součástí mimořádné baziliky.
Večerní tranzit do Lloret de Mar.
• 10.den: Po příjezdu rekreace u moře. Ubytování, večeře formou švédských stolů.
• 11.den: Snídaně. Dopoledne rekreace u moře. Odjezd domů.
• 12.den: Návrat do ČR odpoledne až večer dle míst výstupů.

Záj. číslo
POR-01

Termín

Cena

17.09.-28.09.

16490

28.9. - volný den

CENA OBSAHUJE:
Autobusovou dopravu, 7x ubytování, 7x polopenzi, průvodce, pojištění léčebných výloh a pojištění na úpadek CK.
UBYTOVÁNÍ: 2x ve Španělsku (hotel 2-lůžkové pokoje, polopenze, švédské stolování),
5x v Portugalsku (4x hotel Fatima: 2- a 3-lůžkové pokoje, snídaně - švédský stůl,
servírovaná večeře, 1x hotel Braga - 2,3 lůžkové pokoje s polopenzí).
Doporučená výměna bez záruky: 80 EURO
(z toho na vstupy cca 50 EURO).
PŘÍPLATEK za nástup v Brně 200 Kč.
Je také možnost zájezd pojmout jako poutní s dodržením výše uvedeného programu. Pro poutníky
průvodce Zdeněk Vondráček zajistí poutní program
vždy ráno před snídaní a po večeři.

ANTVERPY • BRUGGY • GENT
BRUSEL • ALMERE FLORIADE 2022
ANEB OCHUTNÁVKA VÝBORNÝCH PIV
A SKVĚLÝCH PRALINEK!
PROGRAM ZÁJEZDU:
• 1. den: Odjezd z Třebíče zastávka pod Úřadem práce ve 22.00 hod.,
z Jihlavy od Billy v 22.45, z Humpolce BP Vystrkov 23.00 hod.,
z Prahy AN Zličín stanice metra v 0.30 hodin (nástup v Brně a Velkém
Meziříčí bude upřesněn). Tranzit přes SRN.
• 2. den: Antverpy – centrum diamantového průmyslu. Náměstí
Grote Markt – soustřeďuje významné stavební památky města. Perlou je radnice a kašna Brabofontein. Také navštívíme mohutný chrám
– sedmilodní katedrálu Panny Marie (plocha téměř 1 ha) s nejkrásnější věží na světě a Rubensův dům, který ukrývá kromě velmi
cenných mistrových obrazů i předměty z jeho soukromé umělecké
sbírky. Neopomeneme mimořádné vlakové nádraží z historického
i současného pohledu. Ubytování v pěkném hotelu Tulip Inn.
• 3.den: Snídaně. Bruggy – romantika ve středověkých kulisách! Jedno z nejpůvabnějších měst v Belgii a Evropě vůbec! Hlavní
náměstí Grote Markt se štítovými domy. Bazilika sv. Krve – dvoupodlažní stavba, určená pro relikviář s kapkami krve Ježíše Krista.
Nejstarší dochovalá radnice v Belgii. Gotický Kostel P. Marie s Michelangelovou sochou Madony s děťátkem, která je jediná mimo Itálii.
Okružní plavba po kanálech je největší turistickou atrakcí. V místních hospůdkách, kde teče pivo proudem, se můžete přesvědčit o tom,
že Belgie je také věhlasným místem tohoto moku. Odpoledne navštívíme Gent – město velkých věží. Zajímavý skvost evropské kultury
v podobě Gentského oltáře v místní katedrále. Nezapomeneme na
osobní volno v obou městech. Nocleh na stejném místě.

Brusel - Atomium

• 4.den: Snídaně. Brusel – náměstí Grand Place s dobovými stavbami cechovních domů, nazývané nejkrásnějším náměstím v Evropě. Čůrající chlapeček – Manneken Pis. Možnost nákupu
pralinek v překrásných cukrárnách, kterým neodoláte. Atomium –
165 miliardkrát zvětšený model molekuly z oceli a hliníku. Bazilika
Sacré-Coeur, kterou nemůžeme vynechat. Nocleh na stejném místě.
• 5. den: Snídaně. Přejezd do Holandska, kde se zúčastníme světové
květinové výstavy Floriade. Po desíti letech se uskuteční u města Almere na umělém poloostrově na ploše 45 ha. Tuto výstavu si nemohou
nechat ujít milovníci zahrad, ale i všichni ostatní. Po celodenní návštěvě
večer odjezd domů.
• 6. den: Příjezd do ČR v ranních hodinách.

Záj. číslo
BEL-01

Termín

Cena

26.05.-31.05.

7850

Příplatek singl = 1990 Kč

CENA OBSAHUJE:
Dopravu, 3x ubytování v hotelu (dvou a třílůžkové pokoje), 3x
snídani, průvodce, poj. léčebných výloh, pojištění proti úpadku.
UBYTOVÁNÍ: v hotelu Tulip Inn s vlastním příslušenstvím, který je zárukou kvality.
PŘÍPLATEK: nástup v Brně - 250 Kč při 10 cestujících. Nenaplnění znamená odjezd z uvedených míst a vrácení příplatku.
Příplatek za 3 večeře 1890 Kč. DOPORUČUJEME!
Doporučená výměna bez záruky: 80 – 100 €.
Tato strana zároveň poskytuje všechny informace k odjezdu.
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ALKMAAR • MARKEN • VOLENDAM • KEUKENHOF • MADURODAM
ZAANSE SCHANS • AMSTERDAM • ALMERE
FLORIÁDE 2022 - SVĚTOVÁ KVĚTINOVÁ VÝSTAVA PO 10-TI LETECH!
PROGRAM ZÁJEZDU:
• 1.den: Odjezd z Třebíče, zastávka pod Úřadem práce v 18.30 hodin, z Jihlavy od Billy v 19.15 hodin, Humpolec benzínová pumpa
Vystrkov 19.40 hod., z Prahy od Wilsonova nádraží ve 21.00 hodin.
Místa a časy nástupu pro Brno, Velké Meziříčí budou upřesněny v pokynech na cestu. Tranzit přes SRN.

Alkmaar
• 6.den: Příjezd v ranních hodinách do nástupních míst.
Výměna pořadí zastávek je možná.
• 2.den: Účast na dopolední dražbě sýrů v Alkmaaru před radnicí.
Katwoude - exkurze u soukromého výrobce sýrů a dřeváků spojená
s ochutnávkou a nákupem. Odpoledne navštívíme nejatraktivnější místa
Nizozemí a to jsou rybářské vesnice Volendam a poté Marken na
břehu jezera Ij-Meer. Ocitnete se v místech lidové architektury minulých století, kde se pozastavuje čas. Nocleh v hotelu s příslušenstvím.

Nejnižší možná cena
při vysoké kvalitě
ubytování.
Naše doporučení!
Záj.č.

Termín

Cena1

Cena2

HOL-01

28. 04. – 03. 05.

8500

8100

HOL-02

05. 05. – 10. 05.

8500

8100

Příplatek singl
1800 Kč.

Cena1 - dvoulůžkový pokoj
Cena2 - třílůžkový pokoj

CE NA OBS A H U JE :
• 3.den: Snídaně. Keukenhof: Nejkrásnější květinový park!
Jarní zahrada Evropy, tulipány, fantastický les se statisíci
květů! Nezapomenutelný zážitek, který nemá srovnání.
Letovisko u moře Scheveningen - promenáda a molo s vyhlídkovou
věží na pobřeží dun. Madurodam - miniaturní Nizozemí, které je
skutečnou reprodukcí nizozemského města a jeho okolí v měřítku
1:25. Nocleh na stejném místě v hotelu, který se vám zalíbí!
• 4.den: Snídaně. Zaanse Schans - prohlídka skanzenu větrných
mlýnů aneb výlet do „nizozemské pohádky” krásné místní architektury.
Amsterdam - výlet lodí po amsterdamských grachtech. Náměstí Dam,
architektura kláštera Begijnhof. Volno na květinovém trhu. Nocleh na
stejném místě.
• 5.den: Snídaně. Celodenní účast na světové zahradnické
výstavě Floriade v Almere, která se bude konat již posedmé.
Její základní myšlenkou je vnímat umění přírody a na chvíli uniknout
z dnešního světa. Floriáde je nadšení lidí, po kterých zůstane na ploše
45 ha něco nového a krásného. Holandští a zahraniční vystavovatelé vytvoří výjimečnou podívanou v rámci poloostrova ve tvaru
čtverce, který bude rozdělen na jednotlivé zahrady, a tak vznikne
rostoucí zelené město v návaznosti na vodní a ekologický systém.
Výstavu si nemůže nechat ujít žádný milovník zahrad
a přírody! Večer odjezd domů.

Autobusovou dopravu, 3x nocleh ve velmi pěkném hotelu
v blízkosti Amsterdamu, (2-3 lůžkové pokoje s příslušenstvím), 3x snídani, průvodce, pojištění léčebných výloh dle katalogu str.
23 a pojištění na úpadek CK.
PŘÍPLATEK: nástup v Brně - 250 Kč při 10 cestujících, nenaplnění znamená nástup v uvedených místech a vrácení příplatku.
Příplatek za 3 večeře formou švédského stolu, se kterým
máme dobré zkušenosti za 1 590 Kč.
Doporučená výměna bez záruk: 100-120 EUR
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ALPY
1.

JUNGFRAU • EIGER • MÖNCH
PILATUS • LUZERN • STOOS
PROGRAM ZÁJEZDU:

• 1. den: Odjezd z Třebíče zastávka od úřadu práce v 16.00 hodin,
z Velkého Meziříčí v 16.20 hod., z Jihlavy od Billy v 17.00 hod., z Prahy
AN Zličín v 19.00 hodin, (nástup v Brně a Humpolci bude upřesněn).
Cesta Německem a Švýcarskem.
Kleine Scheidegg

ALPY
2.

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

ZUBAČKA A LANOVKA NA PIZ NAIR (3057 M)
POZEMNÍ LANOVKA NA SAN SALVATORE...
PROGRAM ZÁJEZDU:
• 1.den: Odjezd Třebíče zastávka pod Úřadem práce v 19.30 hod.,
z Velkého Meziříčí v 19.45 hod., z Jihlavy od Billy 20.15 hod., z Prahy-Zličína
22.15 hod. Z Brna a Humpolce bude nástup upřesněn. Tranzit přes
Německo.

VYUŽIJTE NAŠÍ SLEVY NA JÍZDNÉ VE VÝŠI CCA 50%! MNOZÍ JIŽ VYUŽILI!
• 2. den: Ráno příjezd do Lauterbrunnenu. Jízda zubačkou na
Kleine Scheidegg, a dále stěnou Eigru na nejvýše položené nádraží
Jungfraujoch (3454 m). Krásné výhledy na Jungfrau, Eiger, Mönch
a ledovec Aletschgletscher. Ledovcová jeskyně. Zážitková
okružní cesta v podzemí! Návrat zubačkou do Grindelwaldu.
Nocleh v příjemném rodinném hotelu Löwen.
• 3. den: Snídaně. Výjezd zubačkou z Alpnachstadu na Pilatus (2132
m) - krásné výhledy na Bernské Alpy, Luzern a Vierwaldstätter See. Sjezd
lanovkou do Kriens. Prohlídka pamětihodností Luzernu - obnovený most
Kapellbrücke... Volno na individuální potřeby. Nocleh na stejném místě.

• 4. den: Snídaně. Trubschachen - Kambly - návštěva vyhlášené
sušenkárny se širokou ochutnávkou zdarma a možností nákupu luxusních
sušenek. Příjezd do kantonu Schwyz. Jízda nejstrmější lanovkou
světa se sklonem 110% (47°) ze Schwyzu na Stoos. Povezete se
v unikátní komfortní vodorovné poloze čtyřmi válcovitými kabinami.
Nenáročná vycházka přírodou vesničky Stoos s výhledem na Luzernské
jezero. Cesta domů.
• 5. den: Příjezd do nástupních míst v brzkých ranních hodinách.

Záj. číslo
ŠVB-01

Termín

Cena

16.06.-20.06.

6190

Příplatek singl = 1200 Kč

CENA OBSAHUJE:
Autobusovou dopravu, 2x nocleh, 2x snídaně, průvodce, pojištění léčebných
výloh dle katalogu str. 23 a pojištění na úpadek CK.
Možnost objednání večeří závazně v cestovní smlouvě.
Cena za 2 večeře (3 chody) je 790 Kč. DOPORUČUJEME!

Isola Bella
• 2.den: Ráno příjezd do Švýcarského Tiefencastelu. Z místního nádraží
pojedeme Bernina Expressem přes průsmyk Albula do Sv. Mořice.
Cestou vlak využívá systém šroubovitě uložené dráhy, viadukt Landwasser a následný tunel - místo, které patří ve Švýcarsku k nejfotografovanějším. Sv. Mořic - Výjezd zubačkou a lanovkou na vyhlídkový vrchol
Piz Nair (3057 m) - nádherné panorama masivu Bernina a údolí
Engadin. Nenáročná vycházka k jezeru Natur Speichersee. Odjezd
na ubytování do Itálie do vyzkoušeného pěkného hotelu AS.
• 3.den: Po snídani výlet k jezeru Lago Maggiore, kde na italském
území navštívíme jezerní město Stresa, ze kterého podnikneme výlet lodí
na ostrov Isola Bella. Nádherné zámecké letní sídlo a zahrada v mnoha
terasách - prostě svět jižních rostlin uprostřed jezera láká milovníky zámků
a zahrad. Následuje cesta kolem jezera z Itálie do Švýcarska.
Odpolední program bude věnován švýcarskému Luganu. Výlet pozemní
zubačkou na Monte San Salvatore - horu nad luganským jezerem z
jejíhož vrcholu je vidět všemi směry daleko do kraje na hory, město a
jezero. Lanovka vyjíždí z předměstí Paradiso a umocní zážitek z programu, který již vylepšit ani nelze (viz Youtube). Nocleh na stejném místě.
• 4.den: Po snídani návštěva Milána - společná prohlídka interiéru Teatro
Alla Scalla, pasáž Viktora Emanuela II. Lahůdka architektury Milánský
Dóm s doporučením procházky po střeše kostela s výhledy na město
(prohlídka Dómu je individuální). Odjezd do ČR.
• 5.den: Návrat v brzkých ranních hodinách do nástupních míst.

Záj. číslo
ŠVI-01 PRÁZDNINY

Termín

Cena

02.07.-06.07.

5990

Příplatek singl = 1200 Kč

Pouze 1 den z dovolené!

CENA OBSAHUJE:
Autobusovou dopravu, 2x ubytování v hotelu AS, 2x snídani, průvodce, pojištění léčebných výloh a pojištění na úpadek dle katalogu strana 23.
PŘÍPLATEK: nástup v Brně - 250 Kč při 10 cestujících.
Nenaplnění znamená nástup v uvedených místech a vrácení
příplatku.

Cena neobsahuje vstupné: cca 200 CHF.

Možnost objednání večeří závazně v cestovní smlouvě.
Cena za 2 večeře (3 chody) je 950 Kč. DOPORUČUJEME!

PŘÍPLATEK: nástup v Brně - 250 Kč při 10 cestujících. Nenaplnění znamená nástup v uvedených místech a vrácení příplatku.

Doporučená výměna bez záruky: 120 CHF (děti 50
CHF) a 30 EUR.

Tato strana zároveň poskytuje všechny informace k odjezdu.

Tato strana zároveň poskytuje všechny informace k odjezdu.
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ALPY
3.

MONT BLANC
CHAMONIX (ANNECY • LAUSANNE)

NESTLÉ • MONTREUX • SAAS FEE
TERMÁL BRIG • ZERMATT
ALPY
4.

MATTERHORN

PROGRAM ZÁJEZDU:
• 1.den: Odjezd z Třebíče zastávka pod Úřadem práce v 21.00 hodin.
Z Vel. Meziříčí v 21.20 od Billy, z Jihlavy v 22.00 od Billy, z Prahy Zličína ve
23.50. Nástup v Brně a v Humpolci bude upřesněn. Transit Německem.
Mer de Glace
všechny fotky
za zájezdu
2019.

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

PROGRAM ZÁJEZDU:
• 1.den: Odjezd z Třebíče zastávka pod Úřadem práce ve 20.00 hod., z Velkého Meziříčí v 20.15 hodin, z Jihlavy v 21.00 hod. od Billy, z Humpolce BP Vystrkov 21.15
hodin, z Prahy v 22.45 hodin, z Plzně a Brna bude nástup upřesněn.
• 2.den: Zastavení v malebném alpském městečku Gruyér, pod horou Moléson,
které je proslavené výrobou švýcarského sýra. Exkurze do čokoládovny Nestlé. Po
ochutnávce se uskuteční velmi výhodný nákup. Cesta kolem Ženevského jezera.
Lázně Montreux - nazývány švýcarskou riviérou, procházka po nábřeží k památníku F. Mercuryho. Fotografická zastávka u vodního hradu Chillon (nejnavštěvovanější hrad Švýcarska). Nocleh v Grächenu v hotelu/penzionu v objetí Alp.

Foto ze zájezdu
červenec 2017
Matternhorn

• 2.den: Návštěva Švýcarského „Olympijského města“ Lausanne - prohlídka
moderního muzea Olympijských her, které se nachází na břehu Ženevského jezera v krásném parku. Jedná se o jedno z nejpříjemnějších muzeí Evropy. Uvidíte
všechny sady medailí a olympijských pochodní od prvních her po dnešní dobu.
Zaujmou originály dresů a sportovní výbavy a to i českých slavných sportovců.
Volno u jezera. Nocleh v hotelu Comfort Annemasse.
• 3.den: Snídaně. Francie. Mer de Glace - moře ledu! Výlet zubačkou (7
km - 220%) z Chamonix k druhému největšímu ledovci Alp. Z vyhlídkové terasy Le Montenverse (1913 m) uvidíme skalní jehlu Les Drus (3754 m) a
ledovec. Sestup k ledovci si ulehčíme lanovkou. Vstoupíme do nitra ledovce.
Následují nenáročné vycházky v této přírodní areně kolem ledoce, které vás
osloví. Annecy - jedno z nejkrásnějších letovisek francouzských Alp na břehu
jezera nám poskytne uličky plné obchodů, restaurací, cukráren a květin. Nocleh
na stejném místě. Možnost individuální večeře v Annecy, zítra Chamonix.
•

•

Mont Blank - foto Voma 2019

• 4. den: Ráno odjedeme do Chamonix - horského středisko pod Mont
Blankem. Výjezd lanovkou na L´Aiguille du Midi (3842 m) odkud je Mont
Blank na dosah. Neopakovatelný zážitek, nové vyhlídkové terasy. Chamonix
- osobní volno na občerstvení před cestou domů a obchody se suvenýry.
• 5. den: Příjezd domů v ranních hodinách.

Záj. číslo
SIF-01 PRÁZDNINY

Termín

Cena

14.07.-18.07.

6350

Příplatek singl = 1500 Kč

CENA OBSAHUJE:
Autobusovou dopravu, 2x nocleh ve Francii v hotelu
s příslušenstvím, 2x snídani, poplatky a parkovné
v zahraničí, průvodce, pojištění léčebných výloh dle
katalogu str. 23 a pojištění na úpadek CK.
VEČEŘE: bude vytvořen časový prostor na individuální večeře v Annecy
a následující den v Chamonix.
PŘÍPLATEK: nástup v Brně - 250 Kč při 10 cestujících.
Nenaplnění znamená nástup v uvedených místech a vrácení příplatku.
Doporučená výměna bez záruk: 20 CHF, 100 EUR.
Tato strana zároveň poskytuje všechny informace k odjezdu.

•

3.den: Snídaně. Krátký přejezd do Saas Fee pod masiv Monte Rosa s možností
jízdy lanovkou na Felskinn a dále alpským metrem na Mittelallalin do výšky
3500 m.n.m. Jedná se o středisko s celoročním lyžováním. Výhled z otáčivé restaurace na panoráma hor, sněhu a ledu, patří k vrcholným zážitkům cestování.
Získanou energii z okouzlující horské přírody využijeme pro rekreační vyžití a relaxaci v termálních lázních v Brigu (6 bazenů, voda 27-38°C + tobogány
a bazén v jeskyni). Nocleh na stejném místě.
4.den: Snídaně. Tento den vás čeká program, který však nelze vynechat. Po snídani odjedeme do Zermattu, známého vysokohorského střediska v centru
Walliských Alp na úpatí Matterhornu, snad nejkrásnější hory v Evropě a vysněného cíle všech alpinistů. Do samotného Zermattu se dostaneme vlakem z obce
Täsch. Náš průvodce se skupinou uskuteční výjezd zubačkou na Gornergrat.
Toto místo pro své skvělé výhledy na Matterhorn (4478 m) a hřeben Monte
Rosa s dalšími vrcholy nad 4000 m je mimořádným zážitkem. Jízda zubačkou
zpět do Zermattu. Procházka po Zermattu s možností nákupu potravin a suvenýrů. V podvečer odjezd domů.
5.den: Návrat domů v ranních hodinách.

Záj. číslo

Termín

ŠVI-01 PRÁZDNINY

Mimořádná cena

11.08.-15.08.

6390

CENA OBSAHUJE:
Dopravu, 2x nocleh hotel/penzion, 2x snídani, průvodce, pojištění léčebných výloh dle katalogu str. 23 a pojištění na úpadek
CK.
PŘÍPLATEK: nástup v Brně 200 Kč při 10 cestujících.
Možnost objednání 2 večeří o 3 chodech za
920 Kč. DOPORUČUJEME!

Mittelallalin

Doporučená výměna bez záruky:
175 CHF
Tato strana zároveň poskytuje všechny informace k odjezdu.

Exkurze
do čokoládovny
spojená s vydatnou
ochutnávkou formou
švédského stolu!
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Zájezd s jedním noclehem je
pro svoji náročnost minulostí!
Dvoulůžkové pokoje se snídaní
již v ceně!

REMEŠ • PAŘÍŽ • VERSAILLES
VESNIČKA MARIE ANTOINETTY
Po noclehu odpočatí! FYZICKY MÉNĚ NÁROČNÉ!
... a proto si stále více obdivovatelů Paříže
oblíbilo tento program. Jsme za to rádi a kratší
zájezd z nabídky vyřazujeme!
PROGRAM ZÁJEZDU:
• 1.den: Odjezd z Třebíče zastávka pod Úřadem práce v 21.45 hodin, z Velkého Meziříčí v 22.00 hodin, z Jihlavy od Billy ve 22.30
hodin, z Humpolce BP Vystrkov v 22.50 hod., z Prahy ve 0.30
hodiny, (nástup v Brně bude upřesněn). Tranzit přes SRN.
Remeš
Notre Dame

Versailles

• 4.den: Celodenní návštěva Paříže: Trocadero, Eiffelova věž,
Place del La Concorde. Tuilerijské zahrady, Louvre.
Večerní projížďka lodí po Seině je opakováním viděných
pamětihodností a také malou kontrolou probíhající rekonstrukce
Notre Dame. Večer odjezd domů.
• 5.den: Návrat v odpoledních hodinách.
Výměna pořadí a doplnění zastávek dle zkušeností průvodce je možná.
Ne Versaileské
„Letem světem“,
ale důkladně
včetně vesnice
Marie Antoinetty

• 2.den: Návštěva Remeše - korunovační místo francouzských králů.
Katedrála Notre Dame. Večer ubytování v hotelu (ne F1), které vám
umožní odpočinek po přepravě a před programem - což velmi
oceníte!
Eiffelova věž

Termín

Cena

FRP-01

Záj. číslo

19.05.-23.05.

5450

FRP-02

24.09.-28.09.

5450

28.9. volný den

Příplatek singl = 1200 Kč

CENA OBSAHUJE:
Dopravu, 2x ubytování v hotelu Premiere Classe (2
lůžkové pokoje), 2x snídaně, průvodce, pojištění
léčebných výloh dle katalogu str. 42 a pojištění na
úpadek CK.
SLEVA: Pokud si objednáte 3lůžkový pokoj, pak osoba na 3. lůžku cestuje s výslednou cenou 3990 Kč.
• 3.den: Ráno po noclehu navštívíme zámek Versailles včetně
zahrad, malého a velkého Trianonu. Současným „hitem“ v
zahradách zámku je nově rekonstruovaná vesnička Marie
Antoinetty, kterou nemůžeme vynechat!!! (Vstupné za kompletní
návštěvu 27 Eur).
Odpolední návštěvu Paříže zahájíme jízdou kolem Vítězného
oblouku na Montmartre. Prohlídka baziliky Sacré Coeur a náměstí malířů. Volno na suvenýry, restaurace, rychlé občerstvení, potravinový supermarket... Ubytování na stejném místě.

UBYTOVÁNÍ PREMIERE CLASSE: Pokoje mají vlastní sociální zařízení.
PŘÍPLATEK: nástup v Brně - 250 Kč při 10 cestujících.
Nenaplnění znamená nástup v uvedených místech a vrácení příplatku.
Doporučená výměna bez záruky: 80 EURO na vstupy a MHD
v Paříži, také ve spojitosti s případnou jízdou našeho autobusu centrem
města.
Tato strana zároveň poskytuje všechny informace k odjezdu.
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Spojením dvou tradičních zájezdů vzniká
superzájezd s úsporou 4230 Kč!

PROGRAM ZÁJEZDU:
• 1.den: Odjezd od z Třebíče zastávka pod Úřadem práce ve 19.00
hodin, z Velkého Meziříčí v 19.15, z Jihlavy od Billy v 20.00 hodin,
z Prahy Zličína od v 22.00 hodin, (nástup v Brně a Humpolci bude
upřesněn).
• 2.den: Odpoledne návštěva Avignonu - město obepnuté hradbami
jemuž vévodí papežský palác a známý most Pont St. Benézet.
Nocleh v hotelu Ibis na 3 noci.

V minulých letech.
Provence: 8790 Kč
Riviéra: 6190 Kč
Snídaně: 1200 Kč
Cena za oba zájezdy:
16180 Kč!!!
Nyní: 11950 Kč! To je uvedená úspora 4230 Kč!!!
• 3.den: Kaňon Ardeche - údolí řeky Ardech, divoký kaňon
s překrásnými meandry a vyhlídkami, patřící k nejzajímavějším místům
ve Francii. Koupání v kaňonu. Chateauneuf - du Pape - zřícenina
papežské pevnosti skýtající úchvatný pohled na Avignon a papežské
vinice produkující nejlepší vína této oblasti. Možnost nákupu lahodného vína. Nocleh na stejném místě.
• 4.den: Pont du Gard - 2 tisíce let starý akvadukt, který ve vás vyvolá
pocit ohromení. Les Baux de Provence - ruiny středověkého hradu
na bizardním skalním útvaru, dominanta kraje s romantickým pohledem
na malebné údolí s olivovými háji a slunečnicemi. St. Paul - De Mausole - klášter, ve kterém pobýval věhlasný malíř Vincent van
Gogh (návštěva interieru, mistrovy obrazy). Fontaine de Vaucluse
- tryskající pramen podzemní řeky Sorgue, nejmohutnější vyvěračka
vody ve Francii. Nocleh na stejném místě.

POKRAČOVÁNÍ NA FRANCOUZSKÉ RIVIÉŘE
• 7.den: Cannes - procházka po přímořské palmové promenádě
Croisette k Festivalovému paláci. St. Tropez - návštěva muzea „četníka” Loiuse de Funese. Plavba lodí ze St. Tropez do krásného městečka Port Grimaud označovaného jako francouzské Benátky.
Oblíbíte si městskou pláž s krásnou přímořskou atmosférou, tak jako
malebné obchůdky a restaurace. Návrat na ubytování.

St. Tropez - nové muzeum

Hotel u

iny!

Prázdn

• 8.den: Celodenní pobyt v Antibes. Návštěva s průvodcem Mořského světa Marineland - kolosální představení cvičených kosatek,
delfínů, lachtanů a lvounů pro děti i dospělé. Součástí je také muzeum
námořnictva, dále pak expozice vylodění. V obřím akváriu s 2 miliony
litrů mořské vody Vás ve skleněném tunelu zaujme neopakovatelný pohled na různé druhy žraloků, rejnoků, murén, medúz a dalších mořských živočichů. Také se můžete vyskotačit v největším vodním
parku na Azurovém pobřeží. Zde se nalézá bazén s mořskými vlnami,
12 obřích tobogánů, relaxační bazény a mnoho dalších atrakcí.
Individuální program bez průvodce pro ty, kteří vynechají
mořský svět: Antibes - (Sofia Antipolis) - středověký přístav, hrad Grimaldiů, Vaubanova pevnost, muzeum Pabla Picassa na hradě, kouzlo
pitoreskních uliček, provensálská tržnice. Ty, které budou lákat skutečné mořské vlny mají možnost pobýt na pláži u moře.
Návrat domů ve večerních hodinách zahájíme okružní jízdou přes
Anglickou promenádu v Nice. Večer odjezd do ČR.
• 9.den: Návrat do Třebíče v odpoledních hodinách.

Záj. číslo

Termín

FLP-01 PRÁZDNINY

Pont du Gard

moře!

Super cena

02.07.-10.07.

POUZE 3 DNY DOVOLENÉ!

11950

Příplatek singl = 3300 Kč

CENA OBSAHUJE:
Dopravu, 6x ubytování - 2lůžkové pokoje
s příslu šenstvím, 6x snídaně, průvodce, pojištění léčebných výloh dle katalogu str. 23 a pojištění na úpadek CK.

PŘÍPLATEK: Nástup v Brně - 250 Kč při 10 cestujících. Nenaplnění znamená nástup v uvedených místech a vrácení příplatku.
Doporučená výměna bez záruky: cca 100 EURO (lodní lístky,
Marineland a vstupné, které nejsou součástí ceny)
• 5.den: Arles - exteriér římských památek, koloseum. Posezení u kávy v kavárně ze známého obrazu Vincenta van Gogha. Camargue
- nedotknutá přírodní rezervace na lagunových jezerech k ochraně plameňáků, bílých koňů a divokých černých býků určených pro koridu.
Lodní výlet z moře do delty Rhony! Nocleh v hotelu Kyriad Marseille.
• 6.den: Návštěva Marseille - chrám Notre Dame - De La Garde
s pozlacenou Madonnou a krásným výhledem na přístav a celé
město. Lodní výlet na ostrov Frouil, v rámci kterého obeplujeme
ostrov If a budeme se koupat na krásné pláži. Nocleh na 2 noci
v hotelu na francouzské riviéře v blízkosti pláže, ideální
možnost na koupání po výletech.

Nice

Hotely:
3x Ibis Avignon
1x Kyriad Marseille
2x Cannes HOTEL u moře
VOMATIP na programově „BOHATÝ“ zájezd
s koupáním v moři za výhodnou cenu!
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4-DENNÍ ZÁJEZD

3-DENNÍ ZÁJEZD

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

LIDOVÁ ARCHITEKTURA • POHODLNÁ
TURISTIKA • TERMÁLNÍ LÁZNĚ
VELMI OBLÍBENÝ ZÁJEZD, KTERÝ SE LÍBÍ!

LEVOČA • KEŽMAROK • PIENINY/DUNAJEC
Úchvatná příroda plná lesů a hor. Památky, které vás překvapí svojí krásou a osobitostí. Gurmánské speciality nejen
z ovčího sýra - to všechno nám ukáže otevřená náruč Slovenska. Navštivme zemi, kde nám lidé rozumí!

PROGRAM ZÁJEZDU:
• 1.den: Odjezd z Jihlavy od Billy v 4.45 hod., z Třebíče zastávka pod Úřa-

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

dem práce v 5.30 hodin, z Velkého Meziříčí v 5.45 hod., z Brna od divadla v 6.30 hodin. V poledních hodinách příjezd do blízkosti vesnice, na
kterou civilizace zapomněla - Vlkolínce. Procházka vesničkou zapsanou v seznamu UNESCO, osobní volno. Vysoké Tatry - nenáročná procházka v oblasti Štrbského plesa a skokanských můstků. Krátká
zastávka u Spišské Kapituly. Ubytování, večeře.

Rájecké Teplice - luxus, který si zasloužíte!

Dunajec

Pltě - součást
našeho programu!
• 2.den: Snídaně. Košice - historické centrum, Chrám sv. Alžběty největší katedrála Slovenska, kaple sv. Michaela. Hervartov - dřevěný
kostel sv. Františka z Assisi (UNESCO). Bardejov - nejgotičtější město
Slovenska (procházka po hradbách, Radniční náměstí, Bazilika svatého
Jiljí, radnice, goticko-renesanční domy). Stará Lubovňa - rozsáhlý skanzen původní lidové architektury a řemesel s přilehlým hradem. Návrat na
ubytování, večeře.
• 3.den: Snídaně. Návštěva největšího středověkého hradního komplexu
střední Evropy - Spišského hradu. Levoča - historické náměstí a nejvyšší gotický dřevěný oltář světa v kostele sv. Jakuba. Pohádková Važecká
jeskyně s bohatou krápníkovou výzdobou. Kežmarok - dřevěný kostel
bez „jediného klinca“ na seznamu UNESCO. Nový kostel jako mešita,
hrad - exteriéry. Odjezd na penzion v oblasti NP Pieniny s využitím wellness, sauny (plavky). Večeře. Nocleh.
• 4.den: Snídaně. Pieninský NP - jedinečnou atrakci, kterou zažijeme
je splav na pltích (vorech) největším kaňonem střední Evropy na řece Dunajec. Na nákup slovenských sýrových specialit nezapomeneme.
Návrat domů ve večerních hodinách.

Záj. číslo
SVO-01

Termín

Super cena

27.05.-30.05.

5190

Příplatek singl = 900 Kč

CENA OBSAHUJE:
Dopravu, průvodce, 3x ubytování, 3x snídani, 3x večeři
(polévka+hlavní jídlo), pojištění léčebných výloh, pojištění cestovní kanceláře proti úpadku dle kata- Spišská
Kapitula
logu str. 23.
a hrad

PŘÍPLATEK: nástup v Jihlavě 200 Kč.
Výměna bez záruky: 45 EUR

• 2.den: Snídaně. Jánošíkovy diery – poklad Malé Fatry. Procházka
neporušenou krajinou kolem kaskády vodopádů na Malý nebo Velký
Rozsutec. Odpolední
odpočinek a relaxace
v
termálních
lázních
Aphrodite v Rajeckých
Teplicích - moderní vodní
svět s vnitřními a venkovními termálními bazény.
Nechte se hýčkat lázněmi
v římském stylu a v terLanovka Vrátná
málním pramenu 38 °C,
který blahodárně působí na pohybové ústrojí (18 EURO). Ti z vás, kteří
chtějí zůstat v přírodě Malé Fatry, nemusí odpolední výlet uskutečnit.
Návrat na ubytování.
• 3.den: Po snídani se vydáme na hřeben Malé Fatry za využití moderní lanovky z Vrátné Doliny. Překonáme převýšení 750 m, a tak
bez námahy se ocitneme na Snilovském Sedle 1490 m.n.m., které
je výchozím bodem pro nenáročnou vycházku na nejvyšší vrchol celého pohoří, kterým je Velký Kriváň 1709 m.n.m. Odpoledne
v Těrchové nezapomeneme na nákup slovenských sýrů. Návrat domů
ve večerních hodinách.

Záj. číslo
SMF-01

Termín

PRÁZDNINY

Super cena

05.08.-07.08.

3990

Příplatek singl = 600 Kč

CENA OBSAHUJE:
Dopravu, průvodce, 2x ubytování, 2x snídani, pojištění léčebných výloh, pojištění léčebných výloh
dle katalogu str. 23 a pojištění proti úpadku.
INFORMACE: Cena neobsahuje večeře (2 chody), které je možno objednat v CK za 720 Kč.
PŘÍPLATEK: nástup v Jihlavě 200 Kč
Doporučená výměna bez záruky: 40 EUR

Tato strana zároveň poskytuje všechny informace k odjezdu.
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1-DENNÍ ZÁJEZDY

3-DENNÍ ZÁJEZD

TERMÁLNÍ LÁZNĚ
MOSONMAGYÁROVÁR
ROZŠÍŘENÉ A DOKONALE REKONSTRUOVANÉ

PROGRAM ZÁJEZDU:
Odjezd z Jihlavy v 4.15 hod. od Billy, Brtnice,
Okříšky, z Třebíče zastávka pod UP v 5.00 hodin,
Vladislav, z Brna v 6.15 hodin. Příjezd do Mosonmagyárováru v cca 8 hod. Nákup specialit!

3-DENNÍ RELAXAČNÍ ZÁJEZD

náš bestseller!

METROPOLE NA DUNAJI
BRATISLAVA - BUDAPEŠŤ
VÍDEŇ (Z BRATISLAVY DO VÍDNĚ LODÍ)
Znamenitý scénář na pěkný víkendový oblíbený
zájezd, který Vás určitě potěší!

PROGRAM ZÁJEZDU:

Zrekonstruované lázně se nacházejí na termálním prameni s vodou s obsahem mnoha rozpuštěných
solí. Voda má výborné léčivé účinky a patří
mezi 5 nejúčinnějších v Evropě. Očekávají vás
2 nové termální bazény s vodou 36°C/38°C a 3 zánovní s výřivkami a dalšími atrakcemi. Nechybí ani
krytý a otevřený venkovní bazén. Vše doplňuje odpočinkové zázemí, 1 velká a 1 malá restaurace. Odjezd v cca 18 hod. s návratem do Třebíče v 21 hod.

Záj. čís.
MAS-01
MAS-02

Termín

Cena

19.03. (so)
05.11. (so)

790
790

CENA OBSAHUJE:
Autobus. dopravu, průvodce, komplexní pojištění.
V CK je možno dokoupit vstupenku za 300 Kč pro
všechny věkové kategorie.

1.den: Odjezd z Jihlavy od Billy v 5.00 hod.,
z Třebíče zastávka pod Úřadem práce 6.00 hod.,
z Velkého Meziříčí v 6.15 hod. Z Brna od divadla
v 7.00 hod. Dopoledne příjezd do Bratislavy Michalská brána, staré
město, Bratislavský hrad.
Odpoledne návštěva zážitkových maďarských lázní
v Mosonmagyárováru. Pět bazénů s masáží,
gejzíry, chrliči vody, vodopádem a vířivkou. To vše
po skvělé rekonstrukci.
Vstupenka již v ceně.
Odjezd na Slovensko na
večeři a nocleh.
2.den: Snídaně. Přejezd do Budapešti, celodenní program - Budínský hrad, Rybářská bašta
s vyhlídkou na město, chrám sv. Matyáše, královský palác, řetězový most, budova parlamentu,
krátké volno. Večer návrat na ubytování a večeři.
Budapešť

1-DENNÍ ZÁJEZDY

TERMÁLNÍ LÁZNĚ
DUNAJSKÁ STREDA
PROGRAM ZÁJEZDU:
Odjezd z Jihlavy v 5.15 hod. od Billy - následuje
Brtnice, Okříšky. Z Třebíče ze zastávky pod ÚP
v 6.00. Další zastávky Vladislav a Náměšť nad Oslavou po dohodě. Příjezd do termálních lázní v Dunajské
Stredě v cca 8.00 hodin.
Thermalpark Dunajská Streda je jeden z nejoblíbenějších rekreačních středisek jižního Slovenska,
který se rozkládá v krásném prostředí parkového typu.
Lázně nabízí kvalitní služby a dokonalou relaxaci pro všechny věkové kategorie. Na ploše 18 ha
se nachází 10 vnitřních a venkovních bazénů s vířivkami a především s termální vodou 26 °C – 39 °C,
která má blahodárné účinky na pohybové ústrojí.
Naše návštěva nás přesvědčila o tom, že Vám nabízíme komfort, který si určitě zasloužíte a to v blízké
vzdálenosti od našich domovů. Komplex také nabízí
výborné stravovací možnosti s velmi chutnými jídly…
Odjezd domů v cca 18.00 s příjezdem do Třebíče ve
21.00 a do Jihlavy ve 22.00 hodin.

Záj. č.
TDS-01
TDS-02

Termín
02.04. (so)
22.10. (so)

Cena
750
750

CENA OBSAHUJE:
Autobus. dopravu, průvodce, pojištění léčeb. výloh.
V CK je možno dokoupit vstupenku za 290 Kč pro
všechny věkové kategorie.

3.den: Po snídani odjedeme do Bratislavského
přístavu. Zamáváme autobusu, který nás bude
očekávat ve městě valčíku. Tam se přepravíme
lodí po Dunaji. A poté společně uskutečníme prohlídku rakouské metropole Vídně. Návštěva
zámku a zahrad Schönbrunn. Nebo prohlídka
historického centra Vídně. Program ve Vídni bude
upřesněn dle lodního jízdního řádu. Návrat do
nástupních míst ve večerních hodinách.

Záj. číslo
BBV-01

Termín

Cena

10.09.-12.09.

4590

Příplatek singl = 500 Kč

CENA OBSAHUJE:
Autobusovou dopravu, vstupenku do lázní,
2x nocleh, 2x polopenzi, průvodce,
pojištění léčebných výloh a na úpadek.
PŘÍPLATEK: nástup v Jihlavě 200 Kč
Doporučená výměna bez záruky: 55 EUR Slovensko a Rakousko (z toho 36 EUR na lodní
lístek), Maďarsko 3000 HUF.
Tato strana zároveň poskytuje všechny informace k odjezdu.

Nenechte si ujet loď, bylo by to škoda!

MOSONMAGYÁROVÁR, VELKÝ
MEDER, DUNAJSKÁ STREDA
ČOKOLÁDOVNA HAUSWIRT
V RAKOUSKU!
Nová varianta pobytového zájezdu
do termálních lázní, která se
v loňském roce velmi vydařila!

PROGRAM ZÁJEZDU:
1.den: Odjezd z Jihlavy v 6.15 hod. od Billy, z Třebíče zastávka pod ÚP v 7.00 hod. Zastávky v Brtnici,
Okříškách, Vladislavi a Náměšti budou upřesněny. Dopolední návštěva rakouské čokoládovny Hauswirt,
která produkuje především ovocné plody ve výborné
čokoládě. Možnost nákupu za ceny, které Vás v dobrém překvapí. Následuje pobyt v nově rekonstruovaných termálních lázních Mosonmagyárovár v Maďarsku. Budete mile překvapeni vysokou kvalitou nově
renovovaných lázní a to především v její termální části.
Nocleh v hotelu v Komárně pro obě noci s večeří.

Lázně Dunajská Streda
2.den: Snídaně. Krátká návštěva Komárna v podobě náměstí Nádvoří Evropy. Jedná se o komplex staveb s typickými prvky architektury mnoha
evropských zemí na jednom místě. Podstatně větší
část dne věnujeme návštěvě známých termálních
lázní ve Velkém Mederu. Vynikající možnosti
občerstvení v rámci nově rozšířeného areálu parku
jsou samozřejmostí. Návrat na ubytování s večeří.
Po večeři navštívíme maďarské Tesco na nákup
maďarských specialit.
3.den: Snídaně. Celodenní odpočinkový pobyt v termálních lázních v Dunajské Stredě, který bude
krásnou tečkou za naším relaxačním pobytem. Nové
moderní lázně poskytují komfort pro každého z nás
v krytých i otevřených bazénech s vířivkami a termální vodou. Také kouzlo areálu spočívá v jeho uložení v krásném prostředí parku. Rovněž zde
občerstvení obědem a podobně je výborné. Odjezd
domů bude v 17.30 hod. s příjezdem do Třebíče ve
20.30 hod. a do Jihlavy ve 21.15 hodin.
Dopřejte si zájezd, který si určitě zasloužíte!

Záj. číslo
MMD-01

Termín
01.10.-03.10.

Cena
3990

Příplatek singl = 500 Kč

Říjen na termál - ideál!

CENA OBSAHUJE:
Autobusovou dopravu, 2x ubytování
v hotelu s polopenzí, průvodce, pojištění léčeb. výloh a na úpadek CK.
PŘÍPLATEK: nástup v Jihlavě 200 Kč
CENA NEOBSAHUJE: Vstup do všech tří lázní,
který je cca 35 Euro.
DOPORUČENÁ VÝMĚNA: do čokoládovny a na maďarské speciality dle Vašeho uvážení – platební karta je
ideální.
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1-DENNÍ ZÁJEZD
ZA INSPIRACÍ A VŮNÍ NEJEN
PRO MILOVNÍKY ZAHRAD

ROMANTICKÉ ÚDOLÍ WACHAU

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

PROGRAM ZÁJEZDU:
Odjezd z Třebíče zastávka pod Úřadem práce
v 7.30 hodin, z Jaroměřic v 7.45 hodin, z Moravských Budějovic v 8.00 hodin, ze Znojma
v 8.30 hodin. Krátká návštěva starobylého
města Krems, které bude také naší ranní
rozcvičkou na „květinový“ den.

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

PROGRAM ZÁJEZDU:
Odjezd v 7.00 hod. z Třebíče zastávka pod Úřadem práce, z Jaroměřic v 7.15 hodin, z Moravských Budějovic v 7.30 hodin.

HOCHKAR A SOUTĚSKA
WASSERLOCHKLAMM
U PALFAU
PROGRAM ZÁJEZDU:
Odjezd z Třebíče zastávka pod Úřadem práce
ve 4 hod., Jaroměřice, Mor. Budějovice, Znojmo do Lassingu, odkud vyjedeme horskou
silnicí Hochkar-Alpenstrasse na parkoviště v 1500 m. Pěšky na vrchol Hochkar
(1808 m), možno použít i lanovku. Ve vrcholových partiích se naskýtají krásné rozhledy
a možnost adrenalinových zážitků na 60 m
dlouhém zavěšném mostě, stejně tak i na vysunuté
plošině. Sestup zpět na parkoviště pohodlnou cestou kolem lyžařského areálu.

Klášter v Melku

Poté přejezd do Kittenberské zahrady.
Areál představuje asi 30 tématických zahrad,
které mohou být inspirací pro vás. Zde oko
zahrádkáře zaplesá až uvidí růžovou, alpskou,
toscánskou, leknínovou, venkovskou, japonskou, stepní ... zahradu. Můžete meditovat
v japonské či budhistické zahradě. Geografická pestrost a spletité uličky umocní váš
pohodový den. Zábavné koutky pro děti.
Návrat v podvečer do nástupních míst.

První zastávku uskutečníme ve starobylém městě
Krems, kde se projdeme centrem města.
Projedeme oblast Wachau se scenerií malebných vesniček podél Dunaje až se ocitneme
v městečku Dürstein, které patří k nejkrásnějším.
Údolí Wachau

Uvidíme barokní kostel s modrobílou věží a můžeme vystoupat na zříceninu hradu Burgruine, kde byl vězněn král Richard Lví Srdce.
Zájezd zakončíme prohlídkou nejkrásnějšího
rakouského kláštera s nádherným kostelem
a parkem v Melku. Návrat domů ve večerních
hodinách.

Záj. číslo Tradiční termín
KIT-01

04.06. (so)

Cena
850

CENA OBSAHUJE:
Autobusovou dopravu, průvodce, pojištění
léčebných výloh.
Doporučená výměna:
cca 10 EUR (předpokládaná cena vstupenky je
7 EUR).
Tato strana zároveň poskytuje
všechny informace k odjezdu.

Záj. číslo
VAC-01

Termín
28.05. (so)

Cena
790

Odpoledne absolvujeme soutěsku Wasserlochklamm u Palfau, kde po dřevěném
chodníku překonáme převýšení více než 300 m
a uvidíme 5 velkých vodopádů. Přírodní scenérie dokreslí řeka Salza, na níž můžeme
obdivovat milovníky raftingu. Návrat vyhlídkovou silnicí přes Mariazell. Předpokládaný
příjezd do Třebíče po 22 hodině.

Záj. číslo
HOC-01

Termín
18.06. (so)

Cena
990

DALŠÍ TERMÍNY NA PŘÁNÍ KOLEKTIVŮ!

DALŠÍ TERMÍNY NA PŘÁNÍ KOLEKTIVŮ!

CENA OBSAHUJE:

CENA OBSAHUJE:

Autobusovou dopravu, průvodce, pojištění
léčebných výloh.

Autobusovou dopravu, průvodce, pojištění
léčebných výloh.
Doporučená výměna:
cca 15 EUR (z toho na
klášterní komplex Melk
cca 10 EUR).

Doporučená výměna:
cca 20 EUR (z toho na vstupné do soutěsky 6 EUR,
případná lanovka a mýtné
14 EUR).

26.10. VÍDEŇ MUZEA 450 KČ
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1-DENNÍ ZÁJEZD

DACHSTEIN • KRIPPENSTEN
S VYHLÍDKOU „PĚT PRSTŮ“
A „UNESCOVÝ“ HALLSTATT
Oblast Hallstattu společně s pohořím Dachsteinu je jako stvořená
pro milovníky historie a přírody zároveň!

VELKÁ RAKOUSKÁ CESTA
ZA ROMANTIKOU SOLNÉ KOMORY
S NÁVŠTĚVOU TYROLSKA
BEZ NOČNÍHO PŘEJEZDU!
KRÁSNÁ MÍSTA ALP - HORY, JEZERA, VODOPÁDY DOPLNĚNÁ O ZAJÍMAVÁ
HISTORICKÁ MÍSTA A SKVĚLÉ MUZEUM KŘIŠŤÁLU VE WATTENS

PROGRAM ZÁJEZDU:

PROGRAM ZÁJEZDU:

Odjezd z Třebíče ze zastávky pod Úřadem práce ve 2.00 hod.,
z Jihlavy od Billy ve 2.45 hod., z Pelhřimova AN ve 3.15 hod.
V ranních hodinách příjezd do Obertraunu a následuje výjezd
lanovkou na horu Krippenstein (2060 m). Z tohoto místa je krásný
výhled na Dachsteinský a Hallstattský ledovec. Pohodlnou chůzí se za
pár minut dostaneme k vyhlídkové spirále, a po chvíli k vyhlídkové
plošině, které se pro svůj tvar říká „5 fingers“ (5prstů). Na každém prstu
si můžete vychutnat úchvatný pohled na Hallstattské jezero, které se
stáčí mezi horami. Návrat lanovkou zpět a krátký přejezd do Hallstattu. Projdeme si městečko Hallstatt na stejnojmenném jezeře –
gotický kostel, hlavní náměstí a tradiční domy s porostem ovocných
stromů….

5 PRSTŮ

Po programu odejdeme domů s návratem do nástupních míst v pozdních
večerních hodinách.
Poznámka: návštěva jeskyní Mammuthöhle a Eishöhle je individuální, za vstupné hrazené na místě (cca 10 EUR). Je nutné počítat
s individuálním přemístěním 5 km do Hallstattu a připojením se ke skupině).

Hallstatt

1.den: Odjezd z nástupních míst Třebíč, Velké Meziříčí, Jihlava, Humpolec, Pelhřimov v ranních hodinách. Prohlídka milého alpského městečka St. Wolfgang. Výjezd zubačkou s parní lokomotivou nad jezero
Wolfgangsee na Schafberg (1783 m), odkud je nádherný panoramatický výhled na 14 jezer a Alpské pohoří. Zell am See - procházka
kolem křišťálově čistého jezera, ve kterém se zrcadlí štíty Alp. Nocleh
v penzionu na 3 noci.
Grossglockner - z pořádné silnice je pořádný výhled!

2.den: Snídaně. Dopoledne jízda okouzlující vysokohorskou silnicí
Grossglocknerstrasse se zastávkami. Franz-Josef Höhe (2369 m)
s impozantním pohledem na nejvyšší rakouskou horu Grossglockner
(3798 m) a další zasněžené velikány včetně ledovce Pasterze. Kaprun moderní vesnička s lyžařskými svahy. Výlet lanovkou ke dvěma přehradám
- Wasserfallboden a Mooserboden. Zell am See - pozornost zaměříme na jezero a krátkou vycházku po břehu. Nocleh na stejném místě.
3.den: Po snídani příjezd ke Krimmelským vodopádům, které
jsou nějvětší v Evropě. Procházka kolem jednotlivých kaskád vodopádů.
Přejezd přes Gerlospass s fotografickou zastávkou jezera. Wattens
- návštěva křišťálového světa Swarovski - rozšířená muzejní expozice.
Jedná se o druhé nejnavštěvovanější místo Rakouska - hra světel, zrcadel, křišťálů. Návštěva Innsbrucku - hlavního města Tyrolska se zaměřením na památky - Dóm, zámek Hofburg - exteriér a procházka
zahradou, Goldenes Dachl, Anenský sloup... Nocleh.
4. den: Snídaně. Salzburk - zahrada zámku Mirabell, Mozartův dům,
barokní dóm, chrámové náměstí. Mondsee - malebné městečko s bazilikou u stejnojmenného jezera. Návrat do nástupních míst ve večerních hodinách.

Záj. číslo
Záj. číslo

Termín

zaváděcí cena

RDK-01

11.6. (so)

990

RDK-02

3.9. (so)

990

RAK-01

Termín

Cena

23.06.-26.06.

5890

Příplatek singl = 1000 Kč

CENA OBSAHUJE:
CENA OBSAHUJE:
Autobusovou dopravu, průvodce, pojištění léčebných
výloh a pojištění na úpadek CK Voma.

Dopravu včetně poplatků za výjezd na Grossglockner, 3x ubytování, 3x snídaně, průvodce, pojištění
léčebných výloh a poj. na úpadek CK.
Doporučená výměna na vstupy: 75 EURO

Doporučená výměna bez záruky na lanovku:
dospělí 35 EUR, mládež 32 EUR, děti: 20 EUR.

Časy a místa odjezdů budou upřesněny v pokynech na cestu.
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novinka i ověřená kvalita!

TŘI OŘÍŠKY PRO
POPELKU • MEISSEN
BERLÍN • POSTUPIM
PROGRAM ZÁJEZDU:
1.den: Odjezd z Brna v 5.00 hod., z Třebíče
v 6.00, z Jihlavy v 6.45 hod. Během promítání
filmu Tři oříšky pro Popelku se přiblížíme
zámku Moritzburg, který se nachází u
Drážďan a kde se kultovní film z roku 1973
natáčel. Po prohlídce exteriéru/interiéru (pokud
si budete přát navštívíme i interiér) se vydáme do
blízké Míšně. Navštívíme porcelánku Haus
Meissen, kde se „bílé zlato“ vyrábí. Muzeum
míšenské porcelánky vám představí výrobu a jedinečnou sbírku mainského porcelánu - audio
v češtině Zážitek nejen pro milovníky
umění - to je Haus Meissen! V následujícím
čase navštívíme pamětihodnosti města, například
míšenskou katedrálu, radnici apod. Nocleh
v oblasti Berlína na 3 noci.

1-DENNÍ ZÁJEZD

1-DENNÍ ZÁJEZD

NP BERCHTESGADEN
ORLÍ HNÍZDO • KÖNIGSEE

NORIMBERSKÉ
DELFINÁRIUM

Milujete nedotčenou přírodu vysokých hor? Chcete být okouzleni bělostnými vrcholky alpských velikánů, svěží zelení luk, úchvatným
alpským jezerem a malebnými vesničkami
plnými muškátů? Nechte se pozvat do krajiny, kde si člověk uvědomí, že je součástí
přírody a to vše jen za jeden den!
HISTORICKÉ MEMENTO!

SOUČÁST PŘEKRÁSNÉ ZOO!
TIP NA OBLÍBENÝ RODINNÝ VÝLET!

PROGRAM ZÁJEZDU:
Odjezd v 2.00 hod. z Třebíče zast. pod Úřadem
práce, z Velkého Meziříčí ve 2.15 hod., z Jihlavy od
Billy ve 3.00 hodin, z Humpolce BP Vystrkov 3.20
hodin. Cesta směrem na Prahu, Plzeň s předpokládaným příjezdem do Norimberka v cca 9 hodin.

PROGRAM ZÁJEZDU:

ZOO Norimberk

Odjezd v 1.15 hod. z Třebíče z zastávka pod Úřadem
práce, z Jihlavy ve 1.45 hodin od Billy. Z Pelhřimova
z AN u Penny Marketu v 2.15 hodin. • Tranzit Rakouskem do jednoho z nejkrásnějších koutů Evropy německého Národního parku Berchtesgaden.
Orlí hnízdo

Berlín

2.den: Snídaně. Po snídani odjedeme do Postupimi, která patří k nejnavštěvovanějším
městům Německa a to pro rozsáhlý komplex
zámků, parků a zahrad. Zařadíme návštěvu
Sanssouci, který se řadí k nejkrásnějším
zámeckým komplexům v Evropě. Také nezapomeneme na exteriér Cecilienhof, kde byla
podepsaná Postupimská dohoda o ukončení 2.
světové války.
Nocleh na stejném místě.
3.den: Snídaně. Prohlídka Berlína: Říšský
sněm – Reichstag, Braniborská brána,
památník Holokaustu, obchodní komplex
Sony Center, Checkpoint Charlie – hranice
východního a západního Berlína. Televizní
věž – výjezd výtahem na vyhlídku, Alexander
Platz, radnice a dóm. Nocleh na stejném
místě.
4.den: Snídaně. Dopolední návštěva berlínských muzeí, s doporučením na prohlídku
Pergamonského. Osobní volno před cestou
domů. Návrat v pozdních hodinách.

Záj. č.

Termín

Cena

NEB-01

08.06.-11.06.

6550

CENA OBSAHUJE:

Z Obersalzbergu se vydáme místními Mercedesy na
unikátní vyhlídkovou cestou a následně pak původním výtahem na vrcholek hory Kehlstein, kde se tyčí
proslulá Hitlerova čajovna nazývaná „Hitlerovo
orlí hnízdo“. Z této odvážné stavby je překrásný
výhled na celý Národní park.
Po prohlídce sjedeme opět do Obersalzbergu, odkud
přejedeme k jezeru Königsee, které je nejvýše položeným jezerem v Německu a pyšní se neuvěřitelnými 180 m hloubky. Podnikneme vyhlídkovou plavbu
lodí k ostrůvku Sv. Bartoloměje, kde navštívíme
místní kostelík a projdeme se po břehu jezera. Při návratu do přístavu projdeme místní obchody se suvenýry a občerstvením. Návrat do nástupních míst ve
večerních hodinách.

Záj. číslo

Termín

Cena

HOH-01

18.06. (so)

1190

HOH-02

27.08. (so)

1190

HOH-03

10.09. (so)

1190

CENA OBSAHUJE:
Autobusovou dopravu, průvodce, pojištění léčebných
výloh a pojištění na úpadek CK Voma.

Záj. číslo
Doporučená výměna
bez záruky: 45 € (na Orlí
hnízdo a lodní výlet).

Autobusovou doprava, 3x ubytování ve
dvoulůžkových hotelových pokojích na jihu
Berlína, 3x snídani, průvodce, komplexní pojištění.

ZOO-01

Termín

Cena

25.06. (so)

1190

Dětem uděláte určitě radost!

CENA OBSAHUJE:
Autobusovou dopravu, průvodce, pojištění léčebných výloh a na úpadek CK Voma.

Doporučená výměna bez záruky: cca 70 €

Cena neobsahuje vstupenku do ZOO:
dospělí 16 €, děti do 13 let 8 €, mládež do 17 let
12 € - ceny jsou z minulého roku bez záruky.

VEČEŘE: jsou v restauracích v blízkosti hotelu,
kde budeme ubytovaní.
Tato strana zároveň poskytuje všechny informace k odjezdu.

Program v místě: Návštěva zoologické zahrady vás uchvátí a nově otevřené delfinárium vás
přesvědčí o správném výběru zájezdu. Delfíni a lachtani vystupují několikrát denně v nově vybudovaném bazénu, který imituje přírodu a mořské
pobřeží. Také uvidíte kapustňáky neboli mořské
krávy. V ZOO žije velké množství dalších druhů zvířat, které umocní zážitek malých i velkých diváků...
Navíc park nabízí zábavní koutek pro menší děti
a časované krmení šelmovytých místními ošetřovateli. Restaurace zpříjemní váš pobyt. Vzhledem
k rozloze parku počítáme s dostatečným časovým
prostorem, proto odjedeme v pozdních odpoledních hodinách.
Příjezd do nástupních míst pozdě večer.

Königsee

Tato strana zároveň poskytuje všechny informace k odjezdu.
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2-DENNÍ ZÁJEZD

WADOWICE • WIELICZKA
KRAKOV
Solný důl Wieliczka zapsán 1978 na seznam UNESCO je nejzajímavějším turistickým objektem v Polsku!

PROGRAM ZÁJEZDU:
• 1. den: Odjezd z Jihlavy v 5.15 hod. a z Třebíče zastávka pod Úřadem práce v 6.00 hod.,
z Velkého Meziříčí v 6.20 hod., z Brna v 7.00
hodin. Dopolední návštěva Wadowic - rodiště
sv. papeže Jana Pavla II. Ochutnáme Kremowki
v místních cukrárnách. Odpoledne navštívíme
solné doly Wieliczka - komplex solných jeskyní
a kaplí. V podvečer návštěva poutního místa
Kalvaria Zebryzdovska (UNESCO) nazývané Polským Jeruzalémem. Ubytování a večeře.

1-DENNÍ ZÁJEZD

2-DENNÍ ZÁJEZD

OSVĚTIM

ČESKÝ RÁJ A LIBERECKO
PRACHOVSKÉ SKÁLY
A JEŠTĚD

VSTUPENKA V CENĚ!

PROGRAM ZÁJEZDU:
Odjezd časně ráno z Jihlavy, Velkého
Meziříčí, Třebíče, Brna (bude upřesněno dle časového vstupu do objektu).
Dopoledne příjezd do Osvětimi.

Solný důl

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

Procházka kmenovým táborem:
vstupní brána (Arbeit macht Frei), ubikace, Apelplatz... Přejezd do Březinky (Birkenau) s dřevěnými
baráky, konečnou vlaků, kde byli deportovaní tříděni...

PLC-01

Cena

20.05.-22.05.

2890

Příplatek singl = 400 Kč

CENA OBSAHUJE:
Autobusovou dopravu, 1x ubytování, 1x snídani, 1x večeři,
průvodce, pojištění léčebných
výloh a pojištění na úpadek CK.

PŘÍPLATEK: nástup v Jihlavě 200 Kč
Doporučená výměna bez záruky: 100 PLP.
Tato strana zároveň poskytuje všechny informace
k odjezdu.

Záj. číslo
CSR-01

Termín

Cena

04.06.-05.06.

2690

CENA OBSAHUJE:

Tato strana zároveň poskytuje všechny
informace k odjezdu.

Odpoledne odjezd zpět, návrat do
nástupních míst večer.

Termín

• 1.den: Ráno odjezd z Třebíče zastávka pod
Úřadem práce v 5.30 hod., z V. Meziříčí od
Billy v 5.45 hod., z Jihlavy od Billy v 6.15 hod,
z Havlíčkova Brodu v 7.00 hod.
Příjezd do Jičína města spojeného s postavičkou
Rumcajse. Město je považováno za bránu do
Českého ráje. Navštívíme centrum města s řadou
barokních domů až přijdeme k Valdštejnskému
zámku s barokním letohrádkem a parkem s ojedinělými dřevinami. Poté navštívíme skalní město
Prachovské skály, kde se projdeme k jednotlivým vyhlídkám, kterých je celkem sedm s tím, že
každý zváží kolik jich absolvuje. Liberec - výlet
lanovkou na Ještěd a panoráma Jizerek. Odjezd
na ubytování.
• 2.den: Snídaně. Botanická zahrada v Liberci.
Po její návštěvě se vydáme k zámku Hrubá
Skála, kde z nádvoří a především věže prožijeme krásné výhledy na celý Český ráj i dominantní hrad Trosky. Po prohlídce se vydáme
k zachovalému gotickému hradu Kost, kde společný víkend ukončíme. Příjezd do nástupních
míst ve večerních hodinách.

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

Krakov

Záj. číslo

PROGRAM ZÁJEZDU:

Záj. č.

Termín

Cena

OSV-01

23.04. (so)

1290

OSV-02

17.09. (so)

1290

CENA OBSAHUJE:
Autobusovou dopravu, vstupenku,
průvodce + místní
průvodce, komplexní pojištění.

! !
PŘÍPLATEK: nástup v Jihlavě 200 Kč

NUTNÁ VČASNÁ
REZERVACE!!!

Z DŮVODU BRZKÉHO
OBSAZENÍ OSVĚTIMI
VČETNĚ MÍSTNÍCH
PRŮVODCŮ.

Nyní uvádíme zájezdy, na které jste byli
zvyklí, ale do tohoto katalogu se z prostorových důvodů nevešly. To vůbec nevadí, můžete se je vyžádat přímo u nás v CK, a jedná
se o tyto zájezdy:

Skotsko – za tajemství jezera
Lochness
Litva – Estonsko – Lotyšsko
Pro uvedené 2 zájezdy program a cenu získáte v CK.

Skandinávie – Norsko, Island
speciální katalog žádejte v naší CK.
Vybrané zájezdy CK VOMA, které jsme pro rok
2022 do katalogu nezařadili, ale dá se s nimi počítat v budoucnosti: Itálie – Benátky a ostrovy,
Itálie – Toskánsko, Německo – Bavorsko, Neuschwanstein, Francie – Normandie, Bretaň,
Versailles, České Švýcarsko + Drážďany,
Krkonoše.
V případě ucelených skupin zařadíme zájezdy
kdykoli dle vzájemné dohody.
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1 novinka
a tradice!
„TOULKY PO VLASTECH ČESKÝCH“ S PRŮVODCEM ANEB POHODLNÉ KRÁTKODOBÉ ZÁJEZDY S MNOHA PŘÁTELI!
3-DENNÍ ZÁJEZD

3-DENNÍ ZÁJEZD!

JESENÍKY • PRADĚD
DLOUHÉ STRÁNĚ
+ TERMÁLY V LOSINÁCH

BEČOV NAD TEPLOU

BESKYDY

A LÁZEŇSKÝ TROJÚHELNÍK

Turisticko poznávací zájezd, kde poznáme
krásu Moravskoslezských Beskyd. Připomeneme si nejen dílo slezského barda, básníka
Petra Bezruče, ale také „básníka dřeva“ slovenského architekta D. Jurkoviče a slovanské
věrozvěsty sv. Cyrila a Metoděje. Poznáme
krásnou přírodu, připomeneme si něco málo
z historie a ochutnáme místní speciality.

PROGRAM ZÁJEZDU:
1.den: Ráno odjezd z Jihlavy od Billy v 7.00 hodin, z Velkého Meziříčí od Billy v 7.30 hod., z Třebíče zastávka pod Úřadem práce v 8.00 hod.,
Náměšť v 8.20 hod., Brno 9.15 hodin.

3-DENNÍ ZÁJEZD

PROGRAM ZÁJEZDU:
1.den: Odjezd v brzkých ranních hodinách z Třebíče od Úřadu práce v 5.00 hod., z Velkého Meziříčí od Billy v 5.20 hod, z Jihlavy v 6.00 hod.
Dopoledne návštěva Bečova nad Teplou se zaměřením na gotický hrad pocházející ze 14. století a barokní zámek. Zvolíme prohlídkovou
trasu s relikviářem sv. Maura, který je výjimečnou zlatnickou památkou na území České republiky. Co do hodnoty je srovnatelný s korunovačními klenoty. Přejezd k hradu Loket (návštěva),který se nachází na skalním ostrohu řeky
Ohře. Nocleh v hotelu na 2 noci.
Relikviář sv. Maura

Dopoledne jedna z největších soukromých sbírek
automobilových veteránů a motocyklů Veteran
Arena v Olomouci (mnoho desítek opravdových
unikátů české a světové historie vč. sbírky telefonů
a spojovací techniky). Následuje významné poutní
místo Svatý Kopeček - zdejší bazilika prošla rekonstrukci a budeme se moci podívat na interiéry
v nové kráse. Odpoledne prohlídka hradu Bouzov. Ubytování na 2 noci.
2. den: Snídaně. Ráno zahájíme cestou na
Ovčárnu. Následuje výšlap na nejvyšší moravskou
horu Praděd. Pěší trasa cca 4 km s výškovým převýšením 250 m vede po zpevněné silnici na jejímž
konci je možno vyjet výtahem až na vrchol vysílače,
jehož vrchol je nejvyšším bodem ČR. Prohlídka jeskyně Na Pomezí. Následuje návštěva lázeňského
městečka Karlova Studánka, kde si můžete načerpat místní léčivou vodu. Ubytování.
Dlouhé Stráně

3. den: Snídaně. Výjezd do srdce jednoho ze stavebních divů minulého století - elektrárny Dlouhé
Stráně. Nejprve navštívíme spodní část stavby
a hráze, následovat bude přejezd k vrcholu s panoramatickými výhledy na pohoří Jeseníků. Odpoledne relax v areálu termálních lázní Velké Losiny,
které nám dopřejí regeneraci a dají zapomenout na
nahromaděnou únavu. Příjezd domů večer.

Záj. číslo
JES-01

Termín
17.06.-19.06.

CENA OBSAHUJE:
Autobusovou dopravu, 2x nocleh,
2x snídani, poplatky spojené s návštěvou Dlouhých Strání, průvodce.
Cena neobsahuje vstupy cca:
850 CZK PŘÍPLATEK: nástup v
Jihlavě 200 Kč
Tato strana zároveň poskytuje všechny informace k odjezdu.

Cena
3490

2.den: Snídaně. Karlovy Vary návštěva sklárny Moser s místním průvodcem (Museum a
Sklářská huť). Poté se projdeme po nejznámějších
českých lázních kolonádou léčivých pramenů. Odpoledne navštívíme Františkovy Lázně – lázně
se symbolem sošky chlapce s rybou a známými
prameny označované jako kyselka. V případě
času ještě zavítáme do Národní přírodní rezervace
SOOS, která je evropskou raritou. Nocleh na stejném místě.
Mariánské Lázně

3. den: Snídaně. Návštěva Mariánských Lázní
– procházka kolonádou a ochutnávka některého ze
100 minerálních pramenů. V odpoledních hodinách
krátká zastávka na nově zrekonstruovaném barokním poutním místě Svatá hora u Příbrami. Návrat ve večerních hodinách do nástupních míst.

Záj. číslo
KVA-01

Termín
26.08.-28.08.

Cena

PROGRAM ZÁJEZDU:
1.den: Odjezd z Jihlavy od Billy v 5.00 h., z Třebíče zastávka pod Úřadem práce v 6.00 h., z Náměště
n. Osl. v 6.20 h. Krátké zastavení v poutním místě
Sv. Hostýn. Pokračujeme do Frýdlantu nad
Ostravicí – Malenovice. Následuje výšlap na
Lysou horu 1323 m - jedná se o středně náročný
výstup. Po výstupu budeme odměněni krásnými výhledy do okolí. Zájemci se pak mohou osvěžit v Bezručově chatě nebo v Restauraci Chata Emil Zátopek Maratón. Sestoupíme z hory k hotelu Petr Bezruč, kde
nás bude čekat autobus. Cestou z hory pak budeme
míjet mohylu Ivančenka, která zde vznikla na uctění
památky pěti skautů, kteří byli popraveni na konci
války za odbojovou činnost. Ubytování.

Pustevny
2.den: Snídaně. V podhůří Beskyd nejprve navštívíme, v Rožnově po Radhoštěm, Valašské muzeum v přírodě a Jurkovičovu rozhlednu.
Odpoledne se přesuneme do nedaleké Kopřivnice,
kde navštívíme muzeum slavné automobilky Tatra,
Štramberk - historické město a Štramberské uši na
každém kroku. Ubytování na stejném místě.
3.den: Snídaně. Přepravíme se na Pustevny, kde si
prohlédneme nově postavenou restauraci Libušín
a hotel Maměnka, které byly postaveny podle plánů
Dušana Jurkoviče. Navštívíme stezku v korunách stromů „Stezka Valaška“ s prosklenou vyhlídkovou
plošinou a závěsným chodníkem s Tibetskými modlitebními mlýnky. Odpoledne pak možno vyšlápnout
na vrchol hory Radhošť 1129 m, kde stojí dřevěná
kaple sv. Cyrila a Metoděje vysvěcená roku
1898 olomouckým arcibiskupem Theodorem Kohnem a kterou v roce 1928 navštívil náš první prezident – osvoboditel T. G. M. Cestou na vrchol
Radhoště pak budeme míjet sochu boha Radegasta
a stejnojmenný hotel, kde je možnost se před cestou
domů občerstvit. Návrat do Třebíče ve večerních hodinách.

Záj. číslo
BES-01

Termín
02.09.-04.09.

Cena
3590

3490

CENA OBSAHUJE:
CENA OBSAHUJE:
Autobusovou dopravu, 2x nocleh, 2x snídani, průvodce, pojištění na úpadek CK Voma.
Cena neobsahuje
vstupy cca: 800
CZK

Autobusovou dopravu, 2x nocleh, 2x snídani,
průvodce.
Doporučená výměna na vstupy: bude upřesněno v pokynech
Tato strana zároveň poskytuje všechny informace k
odjezdu.
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PERFEKTNÍ KOMBINACE CENY A KVALITY!
UBYTOVÁNÍ A STRAVOVÁNÍ VE VELICE KVALITNÍM HOTELU LUDWIGSHOF***!

SKI CENTER LATEMAR - PAMPEAGO
CAVALESE - ALPE CERMIS
SKI AREA ALPE LUSIA
Českými lyžaři bezkonkurenčně nejnavštěvovanější lyžařské středisko v Itálii.
Lyžařské terény všech náročností v tom nejsprávnějším poměru pro každého.
PROGRAM ZÁJEZDU:
•1.den: Odjezd od CK VOMA v 7.00 hodin, z Jihlavy od Billy v 7.45 hod.
Z Prahy z autobus. nádr. Zličín (dostupnost metra-pouze 1. termín) v 10.00
hod. Jízda Německem a Rakouskem do Itálie. Příjezd do hotelu večer. Ubytování.
•2.den: Snídaně. Přeprava busem přes Predazzo do střediska Ski Area
AlpeLusia. Krásné lyžování, kterým se dostanete až do Moeny a zpět. Výhledy na Marmoládu. Velice oblíbené středisko! Večeře a nocleh.
•3. den: Snídaně. Odpočatí se busem přepravíme do moderního špičkově
vybaveného střediska pro všechny výkonnostní kategorie Pampeago/
Obereggen. Můžete prolyžovat celou oblast SkiCenter Latemar. Večeře
a nocleh.
•4.den: Snídaně. Přeprava busem do Cavalese. Celodenní lyžování na
technicky zajímavých a dlouhých sjezdovkách Alpe Cermis, kde budete
i poslední den. Večeře a nocleh.
•5.den: Snídaně. Opakujeme program druhého dne - Alpe Lusia. Vyhovíme také zájemcům vrátit se na Pampeago. Večeře a nocleh.
•6.den: Snídaně. Ukončení pobytu v hotelu. Přeprava do střediska Alpe
Cermis - Cavalese - celodenní lyžování. Asi v 17 hodin nakládka lyží a
návrat do ČR stejnou trasou. •7.den: Příjezd do ČR v ranních hodinách.

Hotel*** Ludwigshof (viz prospekty v CK).
Truden u Cavalese - 20 minut jízdy busem na sjezdovky.
UBYTOVÁNÍ: Je zabezpečeno ve velice pěkném, alpském, stylovém rodinném
hotelu. Dvoulůžkové pokoje je možné rozšířit až o dvě přistýlky. Každý pokoj má
vlastní sprchu, WC, TV. K dispozici sauna a výřivka, ve
vedlejším hotelu stejného majitele.
STRAVOVÁNÍ: Bohatá snídaně formou švédského
stolu, kvalitní večeře servírovaná o třech chodech.
VÝBORNÉ REFERENCE NAŠICH KLIENTŮ NA
SLUŽBY A PÉČE O NĚ V MINULÝCH SEZÓNÁCH!

Příplatek singl = 1800 Kč/pobyt
CENA OBSAHUJE: Autobusovou dopravu, která je denně k dispozici, 5x nocleh,
5x snídani, 4x večeři, průvodce na organizační záležitosti, pojištění léčebných
výloh a storna zájezdu.
CENA NEOBSAHUJE SKIPAS: Cena SKIPASU po skupinové slevě cca: 5-denní
225 €. Děti do 8 let lyžují zdarma! Mládež 8-16 let 5-denní 170 €.
Dále je možné si sjednat v CK rizikové pojištění na sport 50 Kč/den.
Turistickou daň 1 €/osoba/noc, zaplatíte na recepci hotelu (5 EURO/pobyt/osoba).

Zákon č. 159/1999 o podmínkách podnikání v cestovním ruchu
Součástí cestovní smlouvy kromě katalogu je dodržování výše uvedeného zákona.
Některé části zákona jsou zde citovány. Celý zákon, kterým se řídí CK VOMA je vydán ve sbírce zákonů z roku 1999 a v jeho novelizacích.
ČÁST PRVNÍ Hlava 1
§2
1) Provozovatel cestovní kanceláře (dále jen „cestovní kancelář“) je podnikatel, který je na základě koncese oprávněn nabízet a prodávat zájezdy.
2) Provozovatel cestovní agentury (dále jen „cestovní agentura“) je podnikatel, který je oprávněn na základě ohlášení vázané živnosti provozovat
činnost v rozsahu uvedeném v § 2 odst. 2 písm. a) až d) a po jeho úpravách
novelizovaného zákona ze srpna 2006.
§4
Zákazníkem je osoba, která uzavře s cestovní kanceláří cestovní smlouvu,
nebo osoba, v jejíž prospěch byla tato smlouva uzavřena. Zákazníkem je i
osoba, na kterou byl zájezd převeden za podmínek stanovených zvláštním
právním předpisem.
Povinné smluvní pojištění
§6
1) Cestovní kancelář je povinna sjednat pojištění, na základě něhož vzniká
zákazníkovi pojištěnému cestovní kanceláří právo na plnění v případech,
kdy cestovní kancelář z důvodu svého úpadku
a) neposkytne zákazníkovi dopravu z místa pobytu v zahraničí do České republiky, pokud je tato doprava součástí zájezdu,
b) nevrátí zákazníkovi zaplacenou zálohu nebo cenu zájezdu v případě, že
se zájezd neuskutečnil, nebo
c) nevrátí zákazníkovi rozdíl mezi zaplacenou cenou zájezdu a cenou částečně
poskytnutého zájezdu v případě, že se zájezd uskutečnil pouze z části
§7
2) Pojistné plnění podle odstavce 1 poskytne pojiš ovna okamžitě po
ověření pravdivosti oznámení pojistné události.
HLAVA DVACÁTÁ PRVNÍ CESTOVNÍ SMLOUVA
§ 852a
1) Cestovní smlouvu se provozovatel cestovní kanceláře (dále jen „cestovní
kancelář“) zavazuje, že zákazníkovi poskytne zájezd a zákazník se
zavazuje, že zaplatí smluvenou cenu.
§ 852c
1) V cestovní smlouvě lze dohodnout, že cestovní kancelář je oprávněna
jednostranným úkonem zvýšit cenu zájezdu, jestliže je zároveň přesně
stanoven způsob výpočtu zvýšení ceny. Cena zájezdu uvedená v cestovní
smlouvě však nesmí být jednostranně zvýšena během 20 dnů před zahájením zájezdu.
2) Cenu zájezdu podle odstavce 1 lze zvýšit jen v případě, že
dojde ke zvýšení
a) ceny za dopravu včetně cen pohonných hmot, nebo
b) plateb spojených s dopravou, např. letištních a přístavních poplatků, které
jsou zahrnuty v ceně zájezdu, nebo

c) směnného kursu české koruny použitého pro stanovení ceny zájezdu v
průměru o více než 10 %, pokud k této změně dojde do jednadvacátého
dne před zahájením zájezdu
1. Při uzavření smlouvy se hradí 50 % ceny jako záloha. Doplatek je třeba zaplatit 21 dnů před odjezdem nebo odletem.
Storno poplatky za odstoupení od smlouvy je nutné uhradit ihned. Bez
plného zaplacení ceny zájezdu nemá cestující nárok na poskytnutí cestovních služeb.
2.CKVOMA může před nástupem cesty odstoupit od smlouvy nebo po započetí cesty smlouvu vypovědět v následujících případech:
a) když cestující vážně narušuje průběh cesty
b) do dvou týdnů před započetím cesty při nenaplnění minimálního počtu
osob (toto se týká pouze autobusových zájezdů při počtu 36 osob), nebo v
případě, že uskutečnění cesty je pro VOMA ekonomicky neúnosné, protože
náklady na uskutečnění cesty se výrazně zdražily. V obou případech obdrží cestující plnou cenu zpět, popřípadě je mu nabídnuta rovnocenná
náhrada.
c) bez dodržení lhůty v důsledku tzv. vyšší moci, které VOMA nemohla
ovlivnit ani jim zabránit.
3. Odstoupení od smlouvy ze strany zákazníka. Pokud se cestující
k odjezdu nedostaví nebo se nedostaví k dílčímu odjezdu v dobu stanovenou
průvodcem, může být ze zájezdu vyloučen, zejména v případě ohrožení
dalšího časového programu zájezdu. VOMA má nárok na plnou úhradu nákladů.
4. VOMA neručí za ev. zpoždění a upozorňuje na možnost jeho vzniku
z technických důvodů, nepříznivého počasí, popř. z důvodů přetížení komunikačních cest.
Cestující musí při plánování brát možnost zpoždění v úvahu.
5. V případě, že bude nutné překnihování hotelu, uskuteční se ubytování,
přip. stravování v hotelu stejné kategorie do okruhu 20 km. Další nároky na
CK VOMA jsou vyloučeny.
6. Každý cestující je zodpovědný osobně za dodržování pasových, celních,
zdravotních a dalších předpisů země, do které cestuje. Veškeré náklady,
které vzniknou nedodržením těchto předpisů, nese cestující.
7. Cestující je povinen v případě nespokojenosti nebo reklamace veškeré závady bezodkladně ohlásit průvodci a aktivně přispívat k jejich odstranění.
8. CK neručí za věci v interieru autobusu, odpovědnost za příruční
zavazadla mají klienti.
Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění léčebných výloh
a pro případné zrušení zájezdu, ze kterých vychází pojištění
klientů CK VOMA na rok 2022 uzavřené s pojišťovnou
Union, a.s.

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

Rozsah

Limit pojist. plnění

1. pojištění léčebných
výloh

a) ošetření, hospitalizace,
4.000.000 Kč
převoz do vlasti
b) převoz tělesných ostatků
175.000 Kč
c) nákup nebo oprava dioptrických
2.500 Kč
nebo protetických pomůcek
d) ošetření jednoho zubu/celkem
2.500 Kč/max. 7.500 Kč
za všechny zuby
asistenční služba
24 hodin denně dostupný servis
BEZ LIMITU
při pojistné události v zahraničí
2. pojištění zavazadel
poškození, zničení, odcizení, ztráta
10.000 Kč
pojištěných věcí
max. 5.000 Kč/1 věc, spoluúčast 500 Kč
opožděné dodání
nákup náhradních oděvů nad 24 hod. -max. 48 hod. - 3000 Kč
zavazadel let. společ. a toaletních potřeb
déle než 48 hod. - 9000 Kč
ztráta dokladů
náklady na obstarání náhrad. dokladů
10.000 Kč
3. pojištění odpovědnosti škody na zdraví
2.500.000 Kč
za škodu
škody na majetku
1.000.000 Kč
náklady na advokáta/náklady kauce
50.000/75.000 Kč
celkem za náklady na advokáta/náklady
125.000 Kč
kauce
4. pojištění storna zájezdu - choroba, úraz, živelná událost, trestný čin 80% stornopoplatku
- úmrtí pojištěného, úmrtí blízké osoby
100% stornopoplatku
max. 12.000 Kč/1 osoba, celkem max. 36.000 Kč

Přesné podmínky smlouvy získáte v CK. Tímto způsobem jsou pojištěny všechny zájezdy, které organizuje (ne zprostředkovává) CK
VOMA.

POPLATEK ZA ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
1. Zákazník má právo kdykoliv před započetím zájezdu odstoupit od smlouvy písemným
oznámením. Zrušení smlouvy nastává okamžikem převzetí tohoto písemného oznámení.
2. Při odstoupení od smlouvy je zákazník povinen zaplatit stornopoplatky:
a) pokud dojde ke zrušení smlouvy v době od závazného přihlášení do 60 dnů před datem
odjezdu zájezdu - manipulační poplatek činí 500 Kč za osobu.
b) 30 % z celkové ceny za osobu, pokud dojde ke zrušení v době mezi 60. a 40. dnem
včetně, před datem odjezdu zájezdu.
c) 50 % z ceny, pokud dojde ke zrušení v době mezi 40. a 20. dnem včetně, před datem
odjezdu zájezdu.
d) 70 % z ceny, pokud dojde ke zrušení v době mezi 20. a 10. dnem včetně před datem
odjezdu zájezdu.
e) 90 % z ceny, pokud dojde ke zrušení v době mezi 10. a 4. dnem včetně, před datem
odjezdu zájezdu.
f) 100 % z ceny, pokud dojde ke zrušení v době 3 dny a méně před datem odjezdu, nebo
pokud se zákazník nedostaví k odjezdu nebo se nezúčastní vlastní vinou např. poskytnutím
nepřesných či neúplných údajů, příp. porušením celních, pasových,devizových předpisů
nebo jiných zákonů. Pro stanovení výše stornopoplatků je rozhodující datum doručení
písemného oznámení cestovní kanceláři. V případě, že zákazník odstupující od smlouvy
zajistí na stornované místo jiného účastníka, nebude účtováno storno.

Zájezd ve spolupráci s jinou CK se řídí storno podmínkami této
CK dle její cestovní smlouvy nebo katalogu.

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