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Slevy: 10 % při záloze do 13. 01. 2020 (max. 1 000 Kč)
 8 % při záloze do 10. 02. 2020 (max. 800 Kč)
 5 % při záloze do 09. 03. 2020 (max. 500 Kč)
Slevu nelze kombinovat s jinými slevami.

Hradec Králové, Pardubice a Praha bez příplatku.
Nástup na trase, např. v Písku, Benešově, Táboře, Českých 
Budějovicích nebo Plzni bez příplatku.
Pro skupiny od 6 osob lze domluvit v cestovní kanceláři 
Datour svoz za příplatek nebo další nástupní místa.
Nástup za příplatek 200 Kč/osoba: Trutnov, Jaroměř a Hořice.

Při jednorázové úhradě celkové ceny zájezdu do 31. 01. 2020
KOMPLEXNÍ POJIŠTĚNÍ ZDARMA

Pojištění je nutné objednat při sepisování smlouvy!

Dálniční známka ZDARMA
K týdennímu pobytu zálohovanému nejpozději  
do 14. 04. 2020 obdržíte od nás  
ZDARMA 10 denní rakouskou dálniční známku.

POZNÁVACÍ ZÁJEZDY PRO SENIORY
pro zájezdy ze strany 3 – 6

POBYTY S VLASTNÍ DOPRAVOU
pro pobyty ze strany 15 – 25

POZNÁVACÍ ZÁJEZDY
pro zájezdy ze strany 6 – 14

NÁSTUPNÍ MÍSTA  
pro zájezdy ze strany 3 – 14

   široká nabídka ubytování v Rakousku a Itálii
   zvýhodněné termíny, akce 7=6, 6=5, 5=4 a 4=3
    děti až do 12,9 let pobyt zdarma

   pohodlně bez nočních přejezdů, zkušení průvodci
   ubytování v pěkných hotelech s polopenzí
   příznivé ceny a vysoká kvalita služeb
   místní karty se vstupy a lanovkami v ceně zájezdu
   důkladná příprava zájezdů
   zájezdy přizpůsobeny pro každou věkovou kategorii
   lehká turistika v krásné přírodě, kultura, historie, 
relaxace, koupání a poznávání

   program zájezdů přizpůsoben seniorům
   pohodlně bez nočních přejezdů
   zvýhodněné ceny zájezdů
   zkušení průvodci
   ubytování v pěkných hotelech s polopenzí
   důkladná příprava zájezdů
   všechny vstupy v ceně
   kvalitní autobusy a zkušení řidiči

AKCE ZÁLOHA JEN 1 500 Kč/osoba: můžete využít slevu za včasné přihlášení a přitom zaplatit zálohu pouze 1 500 Kč, 
a to v případě sepsání smlouvy o zájezdu nejpozději 31. 01. 2020. Druhá záloha do výše 50% z celkové ceny zájezdu musí 
být uhrazena do 20. 03. 2020, příp. 35 dnů před odjezdem s doplatkem (podle toho, co nastane dříve). 
Vztahuje se na zájezdy a pobyty z tohoto katalogu i na dodatečné letní nabídky na www.rakousko-dovolena.cz.  
U pobytů v Rakousku doporučujeme využít této akce především rodinám s dětmi, počet 2-4 lůžkových pokojů je omezen.

Slevy do 13. 01. 2020:
500 Kč/osoba při pobytu na 7 nocí a více
400 Kč/osoba při pobytu na 5-6 nocí
300 Kč/osoba při pobytu na 4 noci
Slevy se vztahují na plně platící osoby. Slevy nelze uplatnit 
na pobyty v apartmánech.

RAKOUSKO
ITÁLIE
MAĎARSKO

Pořadatelem zájezdů uvedených v tomto katalogu je Cestovní kancelář DATOUR s r. o., IČO 26002311, zapsána v obchodním rejstříku vedeném 
Krajským soudem v Hradci Králové oddíl C, vložka 19387.  Cestovní kancelář DATOUR s r. o. je řádně pojištěna proti úpadku ve znění zákona 
159/99 Sb. u pojišťovny ČPP. Uváděné ceny jsou v Kč za osobu, zahrnují pojištění proti úpadku. 
Cestovní kancelář DATOUR s r. o. je členem Asociace českých cestovních kanceláří a agentur.

Bonus 300 Kč pro každého,
kdo si zakoupí alespoň 2 zájezdy z tohoto katalogu v jednom 

kalendářním roce. Tuto slevu lze uplatnit až na druhý zakoupený 
zájezd a lze ji kombinovat s ostatními slevami.

Slevy pro skupiny
najdete na www.rakousko-dovolena.cz
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Foto: Hinterstoder-Wurzeralm Bergbahnen AG, Tourismusverband Paznaun – Ischgl, Tourismusverband Pitztal, TVB St. Anton am Arlberg, Verbund, Tourismusinformation Filzmoos, SchladmingDachstein, TVB Serfaus-
-Fiss-Ladis, Achensee Tourismus, Lech Zürs Tourismus, Tourismusmarketing GmbH, Zell am See-Kaprun Tourismus GmbH, Gletscherbahnen Kaprun AG, Berchtesgadener Land Tourismus, Kärnten Werbung, Zillertal 
Arena, Gasteinertal Tourismus, Montafon Tourismus GmbH, Salzkammergut Touristik GmbH, Schnalstaler Gletscherbahnen AG, Region Donau Niederösterreich, Schmittenhöhebahn AG, Ferienregion Dachstein 
Salzkammergut, Vorarlberg Tourismus GmbH, Steiermark Tourismus, Innsbruck, Ötztal Tourismus, Salzburger Sportwelt, TVB Saalbach Hinterglemm, Eurotours a další zahraniční partneři.
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Ramsau am Dachstein – horská vesnice na  náhorní plošině, masiv 
ledovce Dachstein, krásná příroda, jezero Bodensee, Dachsteinská 
karta v ceně zájezdu, ubytování v luxusním hotelu **** s bazénem.
1. den – ráno odjezd autobusu z nástupních míst. Odpoledne příjezd 
do Ramsau am Dachstein, ubytování v hotelu a večeře. 
2. den – snídaně a  den strávený v  okolí ledovce Dachstein: výjezd 
autobusem až k základní stanici lanovky ledovce Dachstein – výjezd 
lanovkou na  ledovec až do  výšky 2.700 m – nádherné výhledy. 
 Náv štěva visuté vyhlídkové plošiny se skleněnou podlahou „Skywalk“ 
neboli nebeský krok do prostoru. Tato plošina se tyčí na 250 m vyso-
ké skalní stěně a je to jedna z nejkrásnějších vyhlídek v Alpách. Další 
atrakcí je Ledový palác – podzemní ledové království s  nádhernou 
výzdobou (vstupné cca 10 Euro). Odvážlivci mohou na 100 m dlouhý 
visutý Dachsteinský most a na Schody do prázdna. Návrat do hotelu 
autobusem nebo pro zájemce pěší túra kolem salaše až k hotelu. Od-
poledne autobusový výlet do Filzmoosu, kde po mýtné silnici dojede-
te až pod hřeben Gosaukamm, který leží vedle známějšího a vyššího 
Dachsteinu. Symbolem pohoří Gosaukamm je dvouvrcholová osamělá 
hora Bischofsmütze (2.458 m), které se u salaše Oberhofalm ocitne-
te téměř tváří tvář. Hodinová nenáročná procházka kolem vysokohor-
ského jezírka, možnost posezení na salaši a odpoledne návrat a večeře. 
3. den – snídaně, výjezd lanovkou na místní horu Rittisberg – nená-
ročná turistika ke křížku, nádherné výhledy na Dachstein a Taury. Zpět 
je možné sjet lanovkou nebo sejít pěšky. Odpoledne např. relaxace 
v hotelovém wellness nebo pohodové procházky po malebné obci 
Ramsau a večeře. V případě špatného počasí nebo lanovky mimo pro-
voz bude probíhat program s náhradní variantou: návštěva městečka 
a bazénu ve Schladmingu. Večeře. 
4. den – snídaně, odjezd autobusem k malebnému štýrskému jezeru 
Bodensee, nenáročná hodinová procházka kolem jezera, procházku je 
možné si ještě prodloužit o výstup k vodopádu Schleierwasserfall. 
Před polednem odjezd do ČR, návrat ve večerních hodinách (dle jed-
notlivých nástupních míst). Harmonogram programu může být po-
změněn v závislosti na provozu lanovek.

Ceny na osobu a zájezd v Kč zahrnují: dopravu autobusem, 3x ubytování v ho-
telu **** v  Ramsau s  polopenzí (snídaně formou velmi bohatého bufetu, večeře 
menu o  4  chodech s  možností výběru hlavního jídla od  2. dne), 1 nápoj u  večeře 
(malé pivo, 1/8 l vína nebo nealko), využívání bazénu s vířivými proudy, průvodce, 
Dachsteinskou kartu (využívání lanovek, místní dopravy, bazénů), mýtné po silnici 
k salaši Oberhofalm, pobytovou taxu, ložní prádlo, pojištění proti úpadku CK.
Příplatky: komplexní pojištění 140 Kč/osoba a zájezd, 1 lůžkový pokoj 700 Kč/zájezd.

Termíny 2020 Senior nad 55 let Dospělí do 54 let
28.05.-31.05. 7 650 7 950
31.05.-03.06. 7 650 7 950
03.06.-06.06. 7 650 7 950

Dachsteinská bomba pro seniory

Ceny na osobu a zájezd v Kč zahrnují: dopravu autobusem, 4x ubytování v gastho-
fu s all inclusive (4x snídaně formou bufetu, 4x svačina, kterou si každý připraví sám 
u snídaně, 4x večeře formou menu s možností výběru nebo formou bufetu), nápoje 
do 21.00 hodin (nealko, točené pivo, stolní víno), průvodce, kartu na všechny výjezdy 
lanovkami, mýto, pobytovou taxu, ložní prádlo, pojištění proti úpadku CK.
Příplatky: komplexní pojištění 175 Kč/osoba a zájezd, dospělí do 54,9 let při účasti 
seniora 0 Kč, dospělí do 54,9 let bez účasti seniora 350 Kč, 1 lůžkový pokoj není možný.

Termíny 2020 Osoba nad 55 let
24.05.-28.05. 7 990
07.06.-11.06. 7 990

Nejkrásnější vrcholy Solné komory
Solná komora a  masiv Dachsteinu – světové kulturní dědictví 
UNESCO, jezera s průzračně čistou vodou, zelené louky a vápencové 
skály, v ceně výjezdy lanovkami na všechny čtyři vrcholy v progra-
mu s krásnými vyhlídkami na jezera, silnice Loserpanoramastrasse, 
městečka Hallstatt a Bad Ischl, nenáročná turistika, all inclusive.
1. den – ráno odjezd autobusu z nástupních míst. Cestou zastávka v his-
torickém městečku Gmunden, které je vstupní branou do Solné komo-
ry. Krátká procházka městečkem – radnice s  nádhernou zvonkohrou 
z  keramických zvonků, vodní zámek Orth na  jezeře Traunsee, který 
je spojen s  pevninou mostem dlouhým 123 metrů. Výjezd lanovkou 
na vrchol Grünberg (1.004 m), výhled na město a jezero a strmé vrcho-
ly pohoří Höllengebirge. Večer ubytování v gasthofu v Gollingu, večeře.
2. den – snídaně, odjezd do  Obertraunu, výjezd lanovkou na  horu 
Krippenstein (2.060 m), odkud budete mít Dachsteinský a Hallstattský 
ledovec jako na dlani. Po zpevněných cestách procházka k vyhlídkové 
spirále a k vyhlídkové plošině, které se pro svůj tvar říká „5 Fingers“ 
(5 prstů). Na každém z prstů si můžete vyzkoušet svoji odvahu, projít 
se nad propastí a vychutnat si úchvatný pohled na Hallstattské jezero, 
které se stáčí mezi horami. Odpoledne prohlídka městečka Hallstatt, 
které leží idylicky u jezera Hallstätter See a je součástí UNESCO. Večeře.
3. den – snídaně, odjezd do Gosau, výjezd lanovkou na vrchol Zwie-
selalm, nenáročné cesty po  loukách okolo salaší. Z  planiny je krásný 
pohled na průzračné jezero Gosausee, ledovec Dachstein a úchvatnou 
kamennou stěnu Gosaukamm s vrcholem Bischofsmütze. Odpoledne 
okružní hodinová procházka kolem jezera Gosausee, zastávka v cí-
sařském městě Bad Ischl – prohlídka města, fakultativně prohlídka 
Císařské vily a parku (možnost volby vstupenky 5-15 Euro), večeře.
4. den – snídaně, odjezd do oblasti Ausseerland – štýrské části Solné 
komory. Výjezd po panoramatické silnici na náhorní plošinu Loser 
s výhledem na Dachstein a hory Totes Gebirge. Okružní turistická tra-
sa kolem jezera Augstsee (cca 45 minut), posezení v restauraci. Od-
poledne zastávka u nejkrásnějších jezer v této oblasti. Křišťálově čisté 
jezero Altaussee se nachází na úpatí Loseru uprostřed impozantní hor-
ské scenérie. Má tmavě modrou barvu a proto se tomuto klenotu příro-
dy říká i „tmavomodrý kalamář“. Jezero Grundlsee je obklopeno maje-
státním horským masivem Totes Gebirge (Mrtvé hory). Cestou zastávka 
v poklidném městečku Bad Aussee a v malém pekařství, kde vyrábějí 
tradiční perníčky „Ausseer Lebkuchen“ všech druhů. Toto sladké po-
kušení můžete ochutnat a i přivézt domů jako regionální dárek. Večeře.
5. den – snídaně, odjezd do  Ebensee a  výjezd lanovkou na  horu 
Feuerkogel, procházka na vrchol Alberfeldkogel k Evropskému kří-
ži (1 hodina tam a  taktéž zpět), který v  sobě ukrývá 1 kámen z  kaž-
dé země Evropské unie. Výhledy na jezera Traunsee a Langbathsee.  
Po poledni odjezd do ČR, návrat ve večerních hodinách (dle jednotli-
vých nástupních míst).
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Zájezd do  nádherného světa alpské přírody, vysokohorská silnice 
Silvretta Hochalpenstrasse s  výhledy na  okolní „třítisícovky“, pře-
hrady a  vodopády, Lech am Arlberg – nejkrásnější vesnice Evropy, 
nenáročné procházky.

1. den – ráno odjezd autobusu z nástupních míst, příjezd do malebného 
údolí Tannheimertal, které patří nejen pro svou polohu blízko hranic 
s Německem, ale především pro svou krásu, mezi nejoblíbenější výletní 
cíle německých turistů. Návštěva jezera Vilsalpsee, které je obklopeno 
vápencovým masivem hor a patří mezi nejkrásnější tyrolská horská jeze-
ra. Hodinová příjemná procházka nebo posezení v restauraci na břehu 
jezera. Večer příjezd do hotelu v údolí Lechtal, ubytování a večeře.
2. den – snídaně, odjezd autobusem do Lechu am Arlberg – luxus-
ní alpské vesnice, která získala na  výstavě Florale 2004 právem zla-
tou medaili a ocenění „nejkrásnější vesnice Evropy“. Výjezd lanovkou 
Rüfi kopfbahn až do  výšky 2.350 m, kde je nádherná panoramatická 
vyhlídka. Procházka Lechem. Odpoledne přejezd přes vesnici Warth 
do  průsmyku Hochtannbergpass (1.676 m), odkud vede pohodlná 
pěšina až k jezeru Körbersee. V podvečer návrat do hotelu, večeře.
3. den – snídaně, autobusový výlet na  silnici Silvretta Hochalpen-
strasse, která vede nádhernou vysokohorskou krajinou z Vorarlberska 
do Tyrolska, a která je oprávněně nazývána „cestou snů“ – přehrady, 
ledovce, nenáročná procházka kolem přehrady (2-2,5 hodiny).  Krátká 
zastávka v nejvýše položené sýrárně ve Vorarlbersku, možnost ná-
kupu a výběru nejen ze sýrů, ale i špeků nebo jiných mléčných a míst-
ních výrobků. Odpoledne návrat do  hotelu, individuální procházka 
k vodopádům za hotelem a večeře.
4. den – snídaně, odjezd au-
tobusem z  hotelu do  vesnice 
Holzgau a procházka postran-
ním údolím Höhenbachtal 
k visutému mostu, který přetí-
ná toto údolí a  patří k  nejdel-
ším visutým mostům v Rakous-
ku. Dopoled ne odjezd do  ČR, 
návrat ve večerních až nočních 
hodinách (dle jednotlivých ná-
stupních míst).

Lechtalské Alpy pro seniory

Cena na osobu a zájezd v Kč zahrnuje: dopravu autobusem, 3x ubytování v ho-
telu *** ve  Steegu s  polopenzí (snídaně formou bufetu, večeře menu o  3 chodech 
s možností výběru ze 3 hlavních jídel od 2. dne a salátový bufet), 1 nápoj u večeře 
(malé pivo, 1/8 l vína, 0,25 l nealko), průvodce, lanovku a mýtné po vysokohorské sil-
nici Silvretta Hochalpenstrasse, pobytovou taxu, ložní prádlo, poj. proti úpadku CK.
Příplatky: komplexní pojištění 140 Kč/osoba a zájezd, 1 lůžkový pokoj 700 Kč/zájezd.

Cena na osobu a zájezd v Kč zahrnuje: dopravu autobusem, 3x ubytování v ho-
telu *** v Zell am See s polopenzí a nealko nápoji (snídaně formou bufetu, večeře 
menu o 4 chodech s možností výběru hlavního jídla od 2. dne, salátový a předkrmo-
vý bufet), Zellskou kartu na všechny vstupy dle programu, využívání bazénu a well-
ness v hotelu, průvodce, pobytovou taxu, ložní prádlo.
Příplatky: komplexní poj. 140 Kč/osoba a zájezd, 1 lůžkový pokoj 1 000 Kč/zájezd.

Termín 2020 Osoba
25.06.-28.06. 7 990

Termín 2020 Osoba
18.06.-21.06. 8 490

Zell am See a Kaprun pro seniory 
pohoda mezi horami a jezerem

Vysokohorské přehrady nad Kaprunem, sněhobílý ledovec Kitzstein-
horn s vyhlídkou na majestátní vrcholy Vysokých Taur, plavba výletní 
lodí po jezeře, romantická promenáda kolem jezera, hotel s bazénem, 
nealko nápoje a všechny vstupy v ceně.
1. den – ráno odjezd autobusu z nástupních míst. Odpoledne příjezd 
do Zell am See, ubytování a večeře. 
2. den – snídaně, odjezd autobusem k  vysokohorským přehradám 
Wasserfallboden a  Mooserboden – jedinečná krajina, kterou ocení 
každý milovník přírody – po celý rok zasněžené vrcholy hor, alpská ze-
lené stráně a neskutečně modrá voda v nádržích. Hráz horní přehrady 
Mooserboden (2.036 m) – výjezd místním autobusem a  plošinovým 
výtahem, který je největším otevřeným výtahem tohoto typu v Evropě. 
Od přehrady se pak dá vyjít na vyhlídku Höhenburg, ze které je oprav-
du dech beroucí výhled na alpské vrcholy nad 3.000 m a na obě dvě pře-
hrady (cca 15 minut). Odpoledne zastávka v Mittersillu – náv štěva nej-
většího a nejmodernějšího evropského centra NP Vysoké Taury, kde 
projdete osmi „přírodními prostory“ a při tom poznáte mimořádnou 

rozmanitost tohoto největšího chráněného území Alp (svět svišťů, 3D 
kino, svět vodopádů a ledovců, lavinový chrám, alpská louka….). Večeře.
3. den – snídaně a celý den strávený přímo v Zell am See. Okružní 
plavba lodí po  Zellském jezeře kombinovaná s  pěší prohlídkou 
města  a  nenáročnou procházkou podél jezera. Odpoledne výjezd 
lanovkou na vrchol Schmittenhöhe (1.965 m), odkud je výhled jak 
na jezero, tak i na okolní třítisícové vrcholy Vysokých Taur. Odpolední 
svačina na hotelu, relax v hotelovém wellness. Večeře.
4. den – snídaně, odjezd autobusem a  výjezd lanovkami na  ledo-
vec  Kitzsteinhorn. Z  nejvýše položené vyhlídky v  Salcbursku „Top 
of Salzburg“ (3.029 m) se můžete pokochat nezapomenutelným 
a úchvatným panoramatem Alp, pohledem do údolí a na masiv Gross-
glockneru. Po poledni odjezd do ČR a návrat ve večerních až nočních 
hodinách (dle jednotlivých nástupních míst).

NOVINKA
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Termín 2020 Osoba
10.09.-13.09. 7 590

Cena na  osobu a  zájezd v  Kč zahrnuje: dopravu autobusem, 3x ubytování 
v  gasthofu *** s  polopenzí (snídaně formou jednoduššího bufetu, večeře formou 
menu o 3 chodech s možností výběru ze 2 hlavních jídel od 2. dne a salátový bufet), 
kartu na všechny výjezdy lanovkami a vstup do muzea, průvodce, pobytovou taxu, 
ložní prádlo, pojištění proti úpadku CK.
Příplatky: komplexní pojištění 140 Kč/osoba a zájezd, 1 lůžkový pokoj 750 Kč/zájezd.

Okružní stezky, pastviny a  zelené louky na  Wurzeralm, idylické je-
zero Schiederweiher – perla údolí Stodertal, přírodní klenot jezero 
Gleinkersee, mohutný horský masiv Totes Gebirge, Hinterstoder 
– vyhlídkové plošiny, nenáročná turistika.
1. den – ráno odjezd autobusu z nástupních míst. Zastávka u horského 
modrozeleného jezera Gleinkersee – okruh kolem tohoto přírodního 
skvostu vede podél břehu a skýtá nádherné výhledy na okolní krajinu 
a pohoří Sengsengebirge. Ubytování v gasthofu v Edlbachu, večeře.
2. den – snídaně, odjezd autobusem do  Hinterstoderu. Nenáročná 
procházka k  idylickému jezeru Schiederweiher – neuvěřitelné vý-
hledy na nejvyšší vrchol pohoří Totes Gebirge – Grosser Priel (2.515 m) 
a vedlejší výrazný vrchol Spitzmauer (2.446 m). Tyto dvě mohutné hory 
se za  příznivého počasí zrcadlí na  jeho tiché hladině (kratší varianta 
celkem 1 hodina, delší varianta celkem 1,5 hodiny). Přejezd autobusem 
k lanovce v Hinterstoderu, výjezd kabinkovou a sedačkovou lanovkou 
na  Hutterer Hössl (1.858 m), procházka kolem jezera Schafkogel-
see, možnost občerstvení, dvě vyhlídkové plošiny Dachsteinblick 
a Schafkögel s gigantickými scenériemi. Večeře.
3. den – snídaně a  odjezd autobusem do  Spittal am Pyhrn. Výjezd 
pozemní lanovkou na náhorní plošinu Wurzeralm (1.400 m). Okružní 
nenáročná turistická stezka (2 h) s odbočkou k  jezírku Brunnsteiner 
See. Možnost posezení na  terase u  Linzerhaus s  krásnými výhledy 
na  horský svět s  vrcholem Wascheneck (2.389 m) a  se skalní stěnou 
Rote Wand. Odpoledne návštěva pěkného Muzea Alpinismu, které 
uvádí expozici s  názvem „Mezi nebem a  zemí – Gerlinde Kalten-
brunnerová a svět osmitisícovek“. Velmi působivé seznámení s his-
torií horolezectví, klimatickými podmínkami, jaké panují na nejvyšších 
vrcholech naší planety, s podmínkami, které musejí po stránce fyzické 
a psychické splňovat extrémní horolezci. Večeře.
4. den – snídaně, odjezd autobusem do vesnice Rossleithen, která je 
známá především díky kovářům kos, kteří dříve pracovali podél řeky 
Piessling. Půlhodinová procházka k zlatému hřebu přírody – impo-
zantnímu prameni řeky Piessling, který pramení přímo v  krasové 
jeskyni. Je to jeden z největších krasových pramenů ve východních Al-
pách. Před polednem odjezd do ČR. Návrat ve večerních hodinách (dle 
jednotlivých nástupních míst).

Národní park Kalkalpen pro seniory

Cena na osobu a zájezd v Kč zahrnuje: dopravu autobusem, 3x ubytování v ho-
telu **** s  polopenzí (snídaně formou bufetu, večeře formou menu o  5 chodech 
nebo formou bufetu), využívání hotelového wellness (vnitřní a venkovní vyhřívaný 
bazén, whirlpool, sauna), průvodce, kartu na všechny výjezdy lanovkami, mýto, po-
bytovou taxu, ložní prádlo, pojištění proti úpadku CK.
Příplatky: komplexní pojištění 140 Kč/osoba a zájezd, 1 lůžkový pokoj 1000 Kč/zájezd.

Termín 2020 Osoba
10.09.-13.09. 8 790

Údolí Pitztal a Kaunertal pro seniory 
alpské pokladnice

Luxusní kombinace dvou údolí s třítisícovými vrcholy, Pitztalský le-
dovec – nejvýše položený ledovec v Rakousku s vyhlídkou a cukrár-
nou ve 3.440 m, fantastické výhledy do nitra horského světa a na nej-
vyšší horu Tyrolska – Wildspitze, horské pleso Rifflsee,  Kaunertalský 
ledovec – vyhlídka do  3 zemí, pohodová turistika, „Alm abtrieb“ 
– slavnostní shánění dobytka z pastvin zpět do statků, hotel s bazé-
ny, karta „Pitztal Sommer Card“ v ceně zájezdu.

1. den – ráno odjezd autobusu z  nástupních míst. Večer příjezd 
do údolí Pitztal, ubytování v hotelu v St. Leonhardu (1.600 m), večeře.
2. den – snídaně a  odjezd autobusem do  hlubokého údolí Kau-
nertal, na  jehož konci se nachází Kaunertalský ledovec. Výjezd 
po vysokohorské mýtné silnici kolem přehrady Gepatschstausee 
až do  2.750 m. Spousta serpentin uprostřed nádherných scenérií, 
výhledy na  ledovcové splazy, ledovcové jezero Weisssee a výjezd la-
novkou Karlesjochbahn na  vyhlídkovou plošinu Dreiländerblick 
(3.108 m), ze které je vidět do 3 zemí. Další atrakcí je veřejně zpřístup-
něná ledovcová průrva. Večeře.
3. den – snídaně, Pitztalský ledovec – výjezd nejrychlejší podzem-
ní dráhou svého druhu na světě do 2.840 m, kde se nachází „Kaple 
bílého světla“ – výtvor tyrolského umělce Rudiho Wacha. Výjezd la-
novkou Wildspitzbahn až na samotný vrchol hory Hinterer Brun-
nenkogel (3.440 m). Fantastický výhled na  majestátní svět ledovců 
i na nejvyšší horu Tyrolska – Wildspitze (3.768 m). Možnost posezení 
na vyhlídkové terase nejvýše položené kavárny v Rakousku „Café 
3.440“. Kolem 13.00 hod odjezd do vesničky Jerzens, kde se koná je-
den z nejtradičnějších a nejvýznamnějších svátků roku „Almabtrieb“ 
– slavnostní shánění dobytka z  pastvin zpět do  statků. Návrat 
do hotelu, relaxace v hotelovém wellness. Večeře.
4. den – snídaně, výjezd lanovkou Rifflseebahn k fascinujícímu hor-
skému plesu Rifflsee (2.232 m), které leží v malebné horské krajině. 
Nenáročná okružní stezka kolem plesa s úchvatnými pohledy na čet-
né vrcholy s ledovci, možnost posezení na chatě Riffl seehütte (1,5 h). 
Sjezd lanovkou do údolí a před polednem odjezd do ČR. Návrat ve ve-
černích až nočních hodinách (dle jednotlivých nástupních míst).
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Cena na osobu a zájezd v Kč zahrnuje: dopravu autobusem, 4x ubytování v ho-
telu v Igls *** s all inclusive (4x snídaně formou bufetu, 3x svačinový balíček, 1x sva-
čina na hotelu, 4x večeře menu o 3 chodech, nápoje - nealko, pivo, víno), průvodce, 
kartu na všechny vstupy a jízdné uvedené v programu, využívání bazénu a wellness 
v hotelu, pobytovou taxu, ložní prádlo, pojištění proti úpadku CK.
Příplatky: komplexní pojištění 175 Kč/osoba a zájezd, 1 lůžkový pokoj 3 000 Kč/zájezd.

Termín 2020 Osoba
28.06.-02.07. 9 790

Tyrolská metropole s bohatou historií, přírodní krásy a zajímavosti 
v  okolí, žádné dlouhé přejezdy, ubytování v  hotelu s  all inclusive 
a s bazénem, karta na všechny vstupy a lanovky v ceně zájezdu.
1. den – ráno odjezd autobusu z  nástupních míst. Cestou zastávka 
ve středověkém městečku Rattenberg, které se proslavilo sklářskou 
výrobou. Prohlídka výstavní síně i vlastní výrobny skla Kisslinger. 
Honosné domy, dvory a úzké uličky jako z pohádky. Jedna z nejkrás-
nějších středověkých památek – augustiniánský klášter ze 14. století 
s barokním kostelem. Večer příjezd do hotelu v Igls, večeře. 
2. den – snídaně a výjezd lanovkou na domovskou horu Innsbrucku 
Patscherkofel (2.247 m). Procházka nejvýše položenou botanickou 
zahradou v  Rakousku, výhledy do  údolí Inntal a  na  protější kulisy 
pohoří Karwendel. Přejezd ke  Skokanskému můstku Bergisel, kde 
se každoročně koná Turné čtyř můstků. Dle návrhu architektky Zahy 
Hadid z  roku 2002 má můstek unikátní konstrukci. Kavárna, vyhlíd-
kové terasy. Návštěva Das Tirol Panorama – moderní budova muzea 
s exponáty, které ukazují historii Tyrolska a panoramatickým výjevem 
bitvy, která se na  tomto místě odehrála v  roce 1809. Obraz je sesta-
ven z  27 samostatně namalovaných obrazů, které dohromady tvoří 
jedinečné dílo. Při pohledu na tento obraz se návštěvníci cítí jako v sa-
motném centru dění. Odpoledne návrat, svačina na  hotelu, relaxace 
v hotelovém bazénu a wellness. Večeře. 
3. den – snídaně a odjezd do oblasti Axamer Lizum – výjezd lanovkou 
Olympiabahn a příjemná procházka s výhledy na Stubaiské Alpy a Inns-
bruck. Přejezd k zámku Ambras – zámek arcivévody Ferdinanda II. Ty-
rolského. Sbírky zbraní a brnění, portrétů a kuriozit, zámecké zahrady. 
Na závěr prohlídka křišťáloven Swarovski – 2. nejnavštěvovanějšího 
místa v Rakousku. Zde budete okouzleni hrou světel, zrcadel a hudby, 
křišťálovou stěnou z 12 tun křišťálů nebo medúzou z křišťálů. Večeře. 
4. den – snídaně a odjezd do Innsbrucku, výjezd lanovkami do oblas-
ti Nordkette – během  20 minut z centra města se ocitnete ve výšce 
2.256 m – příjemná procházka po hřebeni s panoramatickými výhledy 
na celé město, pohoří Karwendel, Tuxské Alpy, Stubaiské a Ötztalské 
Alpy. Odpoledne historické centrum města – Goldenes Dachl – Zlatá 
stříška, dvorský kostel Hofkirche – měl sloužit jako místo posledního 
odpočinku Maxmiliána I. Místo je vyzdobeno 28 sochami v nadživotní 
velikosti, které znázorňují císařovu rodinu. Hofburg – císařský palác, 
zajímavostí je tzv. Obří sál, který je zdoben portréty Marie Terezie a její 
rodiny, ukázka vybavení po-
kojů a  života císařské rodiny. 
Večeře.
5. den – snídaně, odjezd 
do  ČR. Návrat ve  večerních 
až nočních hodinách (dle jed-
notlivých nástupních míst).

Odloučená horská údolí, kouzlo horských salaší a  přirozená krása 
přírodního parku Sölktaler. Jezera s průzračně čistou vodou, hučící 
vodopády, atmosféra a speciality na místních salaších, klid pro tělo 
i  duši. Tento neobyčejný zájezd je připraven pro skupinu 20 osob 
s dopravou mikrobusem. Pojeďte s námi načerpat nové síly a znovu 
objevit jednoduchost a  pomalost života daleko od  každodenního 
stresu. Ubytování stranou Schladmingu v pěkném hotelu.
1. den – ráno odjezd mikrobusu z Prahy. Odpoledne zastávka v sou-
těsce Silberkarklamm (vstup cca 4 Euro). Procházka velmi pěknou 
soutěskou s vodopády po dřevěných schodech a lávkách do krásného 
skalního kotle Silberkar, kde se nachází chata Silberkarhütte. Mož-
nost občerstvení. K večeru příjezd na ubytování a večeře.
2. den – snídaně, odjezd mikrobusem do Přírodního parku Sölktäler, 
který je jedinečným místem pro odpočinek. Nenarazíte zde na masy 
turistů a dokonce ani na žádné lanovky, které by vás vyvezly na vrcho-
ly. Čekají zde na vás horské pastviny, vodopády a průzračně čistá voda 
potoků a  jezer. Na konci údolí Kleinsölk se nachází přírodní skvost 
– jezero Schwarzensee (1.163 m), kde strávíme celý den. Vodopá-
dy, salaš Harmeralm (podmáslí, domácí koblihy), nenáročná túra až 
na konec údolí k jedinečné salaši Putzentalalm, kde se vodopády ne-
uvěřitelnou silou řítí přes horské stěny do údolí. Posezení na salaši, kde 
vám sama paní domácí připraví na otevřeném ohni rakouskou sladkou 
specialitu Kaiserschmaren (Císařský trhanec) nebo můžete ochutnat 
výborný domácí tvarohový štrůdl (celkem 4 h). Večeře.

3. den – snídaně, odjezd mikrobusem do malebného údolí Sattental, 
ráje na zemi. Nenáročný okruh (1,15 h), salaše na horských loukách, vý-
hled na skalnatou pyramidu Hochwildstelle (2.747 m), druhý nejvyš-
ší vrchol Schladmingských Taur. Kolem poledne odjezd do  Pruggern 
k Bottinghausu (1.630 m) a výstup na travnatou horu Pleschnitzzinken 
(2.112 m), 1,5 h hodiny, odkud je nádherný výhled na Dachstein a To-
tes Gebirge. Při sestupu posezení na salaši Galsterbergalm. Večeře.
4. den – snídaně, odjezd mikrobusem do Přírodního parku Sölktäler 
do  části Grösssölk. Nenáročná procházka k  vodopádům Dürmoss-
wasserfall podél poklidného potoka Bräualmbach (celkem 2 h). Ko-
lem poledne přejezd do  horského průsmyku Sölkpass, který vede 
přes Nízké Taury a  túra k  jezerům Kaltenbachseen (spodní jezero 
stoupání cca 1 hodina, převýšení 250 m, prostřední jezero cca 1,5 h, 
převýšení cca 350 m). Posezení na salaši Kaltenbachalm, kde je mož-
né se posilnit některou ze salašnických dobrot. Večeře.

Innsbruck pro seniory 
historie i příroda v srdci Alp

Kouzlo horských salaší
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Termín 2020 Osoba
19.07.-23.07. 10 990

Cena na osobu a zájezd v Kč zahrnuje: dopravu mikrobusem, 4x ubytování v hote-
lu *** s polopenzí, průvodce, mýtné, ložní prádlo, pojištění proti úpadku CK.
Příplatky: komplexní pojištění 175 Kč/osoba a zájezd, vstup do soutěsky cca 4 Euro. 

5. den – snídaně, odjezd mikrobusem do ČR, cestou pohodová roman-
tická procházka k salaši Lärchkaralm podél potoka přes různé mostky 
(celkem 1,5 h). Návrat ve večerních až nočních hodinách (dle jednotli-
vých nástupních míst).

Louky, krása horských pastvin, kouzlo horských salaší a travnaté hře-
beny Kitzbühelských Alp, pohodové hřebenové túry různých délek 
a náročností, vrchol Hohe Penhab, Leogang a impozantní skalní stěny 
masivů Loferer a Leoganger Steinberge, jedinečná restaurace a mu-
zeum „Alte Schmiede“, hotel v Hinterglemmu a nápoje u večeře v ceně.
1. den – ráno odjezd autobusu z nástupních míst, u Loferu prohlídka 
jeskyně Lamprechtshöhle – jeskynní komplex je cca 51 km dlouhý 
a 700 m je zpřístupněno veřejnosti. Cesta vede několika stísněnými tu-
nely, překonáte téměř 400 schodů (vstup cca 7 Euro) nebo posezení 
v místní restauraci. Příjezd do hotelu v údolí Glemmtal, večeře.
2. den – snídaně a den strávený přímo v Hinterglemmu – výjezd la-
novkou na  vrchol Zwölferkogel (1.983 m) – okružní vyhlídková 
cesta po zaoblených zelených vrcholech. Výstup na Hohe Penhab 
(2.113 m), různé varianty jak pokračovat: sestup po hřebeni přes See-
kar (1.998 m) kolem salaše Breitfussalm (1.718 m) nebo Ellmaualm 
(1.494 m) do mezistanice lanovky (celkem 2,5-3 h chůze). Možné kratší 
nebo i delší varianty: např. pokračování hřebenové túry až na Stoffen-
nieder (2.015 m), příp. Manlitzkogel (2.247 m). Odpoledne výjezd la-
novkou Reiterkogelbahn (1.451 m), lehká varianta: procházka k útul-
né salaši Reiteralm, která je jedním z oblíbených výletních cílů v údolí. 
Cesta vede kolem bylinkové a alpské zahrady, o kterou pečuje přímo 
paní Tanja ze salaše a je možné si prohlédnout na 100 druhů různých 
bylin a  rostlin. Na  salaši je možné ochutnat podmáslí, domácí koláč, 
bylinkové smoothie nebo se posilnit salašnickou svačinou podávanou 
na prkénku. Delší varianta dle časových možností: výstup na vrchol 
Reiterkogel (1.818 m, cca 1,15 h) a přes Wetterkreuz (1.660 m) po po-
hodlné cestě okruhem přes salaš Reiteralm a zahrádky do mezistanice 
lanovky (2,5-3 h chůze). Další možné varianty např. od stanice lanovky 
k salaši Rosswaldhütte a zpět do Hinterglemmu pěšky (2 h). Večeře.
3. den – snídaně a odjezd místním autobusem do Saalbachu – výjezd 
lanovkou Schattbergexpres na  vrchol Schattberg-Ost (2.018 m), 
nádherný výhled na  třítisícovky Vysokých Taur. Panoramatická hře-

Údolí Glemmtal – salcburský svět hor 

benová túra, která nabízí různé 
možnosti putování od  nenáročné 
2,5  h chůze přes vrchol Stem-
merkogel (2.123 m) až po  nej-
delší 6 hodinou náročnou túru se 
sbírkou několika křížků na dalších 
vrcholech Saalbach kogel, Hoch-
kogel, příp. Hochsaalbachko-
gel. Různé varianty návratů např. 
přes salaš Hackelbergeralm nebo 
chatu Westgipfelhütte k  lanovce 
nebo pěšky až do Hinterglemmu. 
Večeře.
4. den – snídaně a  odjezd naším 
autobusem do Leogangu – výjezd 
lanovkou Asitzbahn (1.752 m) 
a další panoramatická nenáročná dvouhodinová hřebenová túra se 
sbírkou křížků na vrcholech Schabergkogel, Geier kogel a  Asitzkopf 
(1.914 m). Výhledy na nádherné vápencové masivy Loferer a Leogan-
ger Steinberge. Túru je možné si dle libosti zkrátit nebo naopak pro-
dloužit o další vrcholy např. Wildenkogel a okruhem se vrátit ke stanici 
lanovky. Turistický den zakončíme v jedinečné salaši Alte Schmiede. 
Starobylý interiér je rozdělen do  několika částí. Každá má své kouzlo 
a najdeme zde různé historické exponáty. Milovníkům piva určitě do-
poručujeme ochutnat místní pivo AsitzBräu, které je do salaše dodá-
váno z vedlejšího nejvýše postaveného pivovaru v Evropě. Večeře.
5. den – snídaně, odjezd z  hotelu, cestou zastávka v  úzké soutěsce 
Seisenbergklamm, kde již v  roce 1831 drvoštěpové vystavěli první 
dřevěné mostky. Dnes je v rokli zpřístupněno 600 m. Pak odjezd do ČR 
a návrat ve večerních až nočních hodinách (dle jednotlivých nástup-
ních míst).

Termín 2020 Dospělí Dítě 6-12,9
31.07.-04.08. 9 990 6 990

Ceny na osobu a zájezd v Kč zahrnují: dopravu autobusem, 4x ubytování v hote-
lu *** v Hinterglemmu s polopenzí (snídaně formou bufetu, večeře menu o 3 chodech 
a salátový bufet), nápoje u večeře mezi 18.30 - 20.30 hodin (pivo, víno, studené ne-
alko), průvodce, kartu Jokercard (využívání lanovek, místních autobusů, koupaliště), 
vstup do soutěsky, pobytovou taxu, ložní prádlo, pojištění proti úpadku CK.
Slevy: slevy platí pro děti 6-12,9 let ubytované na 3. a 4. lůžku.
Příplatky: komplexní pojištění 175 Kč/osoba a zájezd, 1 lůžkový pokoj 1 000 Kč/zá-
jezd, vstup do jeskyně cca 7 Euro.
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Úchvatný třítisícový pohraniční masiv Silvretty a Samnaungruppe, 
Ischgl – mondénní středisko obklopené horami, známý vrchol Greit-
spitze 2.872 m, visuté mosty, horské chaty a salaše, pěkné turistické 
okruhy, přehrady s nádhernými scenériemi Alp, karta Silvrettacard 
a nápoj u večeře v ceně zájezdu.
1. den – ráno odjezd autobusu z  nástupních míst. K  večeru příjezd 
do údolí Paznauntal, ubytování v hotelu ve vesnici Kappl a večeře.
2. den – snídaně a výjezd z Kapplu lanovkou Diasbahn a lanovkou 
Alb littbahn do výšky 2.300 m. Zde začíná středně náročná okružní túra 
k chatě Niederelbelhütte (2.310 m) a pěknému jezeru Sesssee. Mož-
nost odpočinku a  občerstvení na  chatě a  návrat k  lanovce Diasbahn 
(1.830 m; 3,5-4 hodin chůze). Volné odpoledne. Večeře.
3. den – snídaně a odjezd naším autobusem do Ischglu. Výjezd lanov-
kami do  sedla Viderjoch (2.737 m), kde vás ohromí velkolepý am-
fiteátr třítisícovek. Zdatnější si nenechají ujít nenáročný hřebenový 
výšlap k vrcholu Greitspitze (2.871 m), který tvoří hranici Rakouska se 
Švýcarskem (45 minut k vrcholu). Odpoledne různé túry dle vlastních 
fyzických možností:
1. lehčí trasa z  mezistanice lanovky do  údolí. Cestou je několik zají-
mavých zastavení a 2 visuté mosty „Kitzloch“ a „Bärenfalle“, které 
přetínají potok Fimbabach (1,5-2 h). Možnost koupání v Ischglu.
2. středně náročná panoramatická túra vysokohorskou krajinou 
z Idalpu přes vrchol Sassgalunkopf (2.265 m) k salaši Paznauner Taja, 
kde je možné posedět a občerstvit se, až do mezistanice lanovky (3,5-4 
hodiny chůze). Večeře.
4. den – snídaně a  odjezd naším autobusem do  Galtüru – vesnice, 

Ischgl – svět neomezených možností

Montafon – „malé rakouské Švýcarsko“, zájezd v  době největšího 
květu alpské flory, horské vrcholy Rätikonu, Silvretty a Verwallu, kle-
noty pohoří Rätikon – jezero Lünnersee a masiv Drei Türme, „worm-
ská jezera“, nápoje na hotelu a Montafonská karta v ceně zájezdu.
1. den – v ranních hodinách odjezd autobusu z nástupních míst, pří-
jezd do údolí Montafon, které se nachází v nejzápadnější části Rakous-
ka a má ohromující scenérie i svébytnou kulturu. Ubytování a večeře.
2. den – snídaně, výlet místním autobusem do vesnice Latschau a vý-
jezd lanovkou na  vrchol Grüneck (1.890 m). Středně náročná trasa 
„AlpkulTour“ vedoucí nádhernou krajinou. Tato trasa je lemována 
azalkami a  je věnovaná kultuře pastvin, salašnických osad a  skýtá 
nevšední pohledy na  stromy, které zde rostou kořeny vzhůru. Pauza 
u chaty Lindauerhütte (1.744 m), která se nachází pod hlavní domi-
nantou pohoří Rätikon – masivem Drei Türme. Zde je udržovaná 
alpská botanická zahrada. Zpět vede trasa po zpevněné cestě údolím 
Gauertal, pro které jsou typické vorarlberské dřevěné domky (4 hodi-
ny chůze). Večeře.
3. den – snídaně, odjezd naším autobusem do vesnice Schruns. Výjezd 
lanovkami na vrchol Sennigrat (2.300 m) – pěkný okruh po horských 
pěšinách kolem chaty Wormser Hütte k jezerům Herzsee, Kälbersee 
a Schwarzersee. Během túry se vám naskytne krásný výhled na  vr-
chol Zimba (2.643 m), který je nazýván vorarlberským Matterhornem, 
projdete nejdelším lyžařským tunelem na světě a z vyhlídky Surblies 
(1.980 m) se pokocháte vrcholy v  pohořích Verwall a  Silvretta  (cca 
2 h chůze). Odpoledne přejezd do údolí Brandnertal, které se nachází 
na rakousko – švýcarském pomezí. Výjezd lanovkou k jezeru Lüner-
see – nádherně tyrkysově modré jezero ležící v  kouzelném skalním 
kotli a zároveň klenot pohoří Rätikonu. Nenáročný okruh okolo jezera 
(2 hodiny chůze). Nová lanovka k jezeru Lünnersee má být v provozu 
od července 2020. V případě nezahájení provozu lanovky v době naše-
ho zájezdu bude organizován jiný program. Večeře.
4. den – snídaně, odjezd naším autobusem do  vesnice Gargellen 
(1.423 m), která je nejvýše položenou vesnicí v této oblasti. Údolí a sed-
lo Schlappiner Joch oddělují masivy Rätikon a Silvretta. Výjezd lanov-
kou na vrchol Schafberg (2.130 m), nenáročná okružní „stezka paše-
ráků“, která vede k jezírkům Schafbergsee a Gandasee (1 h). Trasu je 
možné si prodloužit o výstup do sedla Gafierjoch (2.415 m), odkud je 
vidět do Švýcarska (celkem 2,5 h). Volné odpoledne, např. při pěkném 
počasí koupání v biotopu, který je hned naproti hotelu. Večeře.
5. den – snídaně, různé varianty, jak strávit volný den v údolí Monta-
fon s využitím karty a místních autobusů:

Montafon – rozkvetlá alpská zahrada
1. Výjezd po silnici Silvretta Hochalpenstrasse, která vede nádher-
nou vysokohorskou krajinou a je oprávněně nazývána „cestou snů“, 
nenáročná procházka kolem přehrady Silvrettasee (2 h). Pro zdatné 
účastníky celodenní túra od přehrady údolím Bieletal přes sedlo Rad-
sattel (2.652 m) k chatě Wiesbadener Hütte (2.443 m) a zpět údolím 
Ochsental po zpevněné cestě. Během túry se vám otevřou nádherné 
výhledy na ledovce a na vrchol Piz Buin (3.312 m), cca 4,5-5 h chůze.
2. Z  vesnice Gaschurn výjezd lanovkou Versettlabahn (2.100 m) – 
středně náročná túra údolím Novatal k další lanovce Garfreschbahn 
(1.507 m), kterou se dá sjet do  údolí (cca 1,5 hodiny chůze). Nebo 
středně náročná túra po  pěšinách s  výstupem na  vrcholy Versettla 
(2.372 m) a Madrisella (2.466 m). Stejnou cestou zpět (celkem 3 hodi-
ny chůze) nebo náročnější okruh (5 hodin).
6. den – snídaně, zastávka v prodejně sýrů – typický sýr pro Montafon je 
„Sura Kees“, jemně aromatický, odstředěný nízkotučný sýr. Možnost náku-
pu nejen sýrů, ale i dalších vorarlberských specialit, odjezd do ČR. Návrat 
ve večerních až nočních hodinách (dle jednotlivých nástupních míst).

Termín 2020 Dospělí Děti roč. 2001 - 2013
11.07.-16.07. 12 990 11 390

Ceny na osobu a zájezd v Kč zahrnují: dopravu autobusem, 5x ubytování v ho-
telu *** v Gaschurn s all inclusive (snídaně a večeře formou bufetu, svačina - ob-
ložená houska, kterou si každý připraví sám u  snídaně, nápoje neomezeně mezi 
10.00-21.00 hodinou - pivo, víno, nealko), průvodce, Montafonskou kartu (využí-
vání lanovek, místních autobusů, koupališť, mýtné po vysokohorské silnici Silvretta 
Hochalpenstrasse), pobytovou taxu, ložní prádlo, pojištění proti úpadku CK.
Slevy: sleva 2 500 Kč pro děti 6-14,9 let z dětské ceny, které jsou ubytované na 3. lůž-
ku, dospělí na přistýlce sleva 350 Kč.
Příplatky: komplexní poj. 210 Kč/osoba a zájezd, 1 lůžkový pokoj 1 500 Kč/zájezd.
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Solná komora a  masiv Dachsteinu – světové kulturní dědictví 
UNESCO, pohádková krajina – jezera s průzračně čistou vodou, roz-
kvetlé louky a vápencové skály, v ceně výjezdy lanovkami na všech-
ny čtyři vrcholy s  krásnými vyhlídkami, městečka Hallstatt a  Bad 
Ischl, nenáročná turistika, all inclusive.
1. den – ráno odjezd autobusu z  nástupních míst. Cestou zastávka 
v historickém městečku Gmunden, které je vstupní branou do oblasti 

Nejkrásnější vrcholy Solné komory

která je známá také jako místo, kde se udála jedna z největších lavino-
vých tragédií v novodobých dějinách. Výjezd lanovkou Birkhahnbahn 
a lehčí túra k přehradě Kops – Stausee a sedla Zeinisjoch (1.822 m, 
1,5 h), které tvoří hranici Tyrolska a Vorarlberska. Zde je možné nased-
nout na místní autobus nebo pokračovat pěšky do Galtüru. Zdatnější 
zvládnou pěkný výstup na vrchol Breitspitze 2.203 m (1 cesta 75 mi-
nut). Túra vede kolem horských ples, jezírek, mokřin až k vrcholovému 
kříži, ze kterého je panoramatický výhled na vrcholy Silvretty a do údo-
lí Montafon. Odpoledne návštěva moderního muzea „Alpinárium“, 
které je integrální součástí největší ochranné lavinové bariery v  Ra-
kousku nebo výjezd místním autobusem po silnici Silvretta Hochal-
penstrasse, procházka kolem přehrady Silvrettasee (2 h). Večeře.

5. den – snídaně a odjezd naším autobusem na začátek údolí do ves-
nice See. Výjezd lanovkou do stanice Medrialm (1.800 m).
1. nenáročná túra k salaši Versingalm (1.964 m, 45 minut chůze, stej-
nou cestou zpět, možnost posezení a občerstvení).
2. středně náročná okružní túra kolem chaty Ascherhütte (2.256 m) 
s nezapomenutelnými výhledy na Lechtalské Alpy a pohoří Verwall 
s  vrcholem Hoher Riffler (3.168 m), který se řadí k  nejvýraznějším 
 vrcholům celého širokého okolí a zároveň se jedná o nejvyšší vrchol to-
hoto pohoří. Odpočinek a návrat kolem salaše Versingalm k vrcholové 
stanici lanovky (3 hodiny chůze), odpoledne možnost koupání na kou-
pališti v See. Večeře.
6. den – snídaně, odjezd z hotelu do ČR s krátkou zastávkou v prodej-
ně největší továrny na špek v Tyrolsku, možnost nákupu a pestrého 
výběru této tyrolské speciality. Návrat ve večerních až nočních hodi-
nách (dle jednotlivých nástupních míst).

Termín 2020 Osoba
15.08.-20.08. 9 690

Cena na osobu a zájezd v Kč zahrnuje: dopravu autobusem, 5x ubytování v hotelu 
*** v Kapplu s polopenzí (snídaně formou bufetu, večeře menu o 3 chodech s možností 
výběru hlavního jídla od  2. dne a  salátový bufet), 1 nápoj u  večeře, průvodce, kartu 
Silvretta card (neomezené využívání lanovek, místních autobusů, koupališť, bazénů, 
mýto), pobytovou taxu, ložní prádlo, pojištění proti úpadku CK.
Příplatky: komplexní pojištění 210 Kč/osoba a zájezd, 1 lůžkový pokoj 1 250 Kč/zájezd.

Solné komory. Krátká procházka 
městečkem – radnice s nádher-
nou zvonkohrou z keramických 
zvonků různých velikostí, vodní 
zámek Orth na  jezeře Traun-
see, který je spojen s pevninou 
mostem dlouhým 123 metrů. 
Výjezd lanovkou na  vrchol 
Grünberg (1.004 m), výhled 
na  město Gmunden, jezero 
Traunsee a strmé vrcholy poho-
ří Höllengebirge. Večer příjezd 
do  gasthofu v  Gollingu, ubyto-
vání a večeře. 
2. den – snídaně, odjezd do Obertraunu, výjezd lanovkou na horu 
Krippenstein (2.060 m), odkud budete mít Dachsteinský a Hallstattský 
ledovec jako na dlani. Pohodlnou chůzí po zpevněné cestě se za 15 mi-
nut dostanete k vyhlídkové spirále, která se už z dálky odráží ve slun-
ci. Po odpočinku na pohodlných lavičkách se pokračuje k vyhlídkové 
plošině, které se pro svůj tvar říká „5 Fingers“ (5 prstů). Na každém 
z prstů si můžete vyzkoušet svoji odvahu, projít se nad propastí a vy-
chutnat si úchvatný pohled na Hallstattské jezero, které se stáčí mezi 
horami Solné komory. Odpoledne prohlídka městečka Hallstatt, kte-
ré leží idylicky u jezera Hallstätter See a je součástí UNESCO. Večeře.
3. den – snídaně, odjezd do Gosau, výjezd lanovkou na vrchol Zwie-
selalm, nenáročné cesty po loukách okolo salaší. Z planiny je krásný 
pohled na průzračné jezero Gosausee, ledovec Dachstein a úchvat-
nou kamennou stěnu Gosaukamm s vrcholem Bischofsmütze. Sjezd 
lanovkou zpátky k  jezeru,  interaktivní okružní hodinová procházka 
kolem jezera Gosausee znázorňující sílu vody a krásu místní přírody. 
Cestou zpět zastávka v císařském městě Bad Ischl – prohlídka Císař-
ské vily a parku (možnost volby vstupenky 5-15 Euro), večeře.
4. den – snídaně, odjezd do  Ebensee a  výjezd lanovkou na  horu 

Feuerkogel, procházka na vr-
chol Alberfeldkogel k  Evrop-
skému kříži (1 hodina tam 
a  taktéž zpět), který v  sobě 
ukrývá 1 kámen z každé země 
Evropské unie. Z  vrcholu 
uvidíte na  jezera Traunsee 
a  Langbathsee, po  cestě 
zpátky k  lanovce se vám na-
skytne výhled na masiv Dach-
steinu. Kolem poledne odjezd 
do  ČR, návrat ve  večerních 
hodinách (dle jednotlivých 
nástupních míst).

Termíny 2020 Dospělí Dítě 6-12,9
07.05.-10.05. 7 990 6 490
03.07.-06.07. 7 990 6 490

Ceny na  osobu a  zájezd v  Kč zahrnují: dopravu autobusem, 3x ubytování 
v gasthofu s all inclusive (3x snídaně formou bufetu, 3x svačina, kterou si každý při-
praví sám u snídaně, 3x večeře formou menu s možností výběru nebo formou bufe-
tu), nápoje do 21.00 hodin (nealko, točené pivo, stolní víno), kartu na všechny výjez-
dy lanovkami, průvodce, pobytovou taxu, ložní prádlo, pojištění proti úpadku CK.
Slevy: slevy platí pro děti 6-12,9 let ubytované na 3. a 4. lůžku.
Příplatky: komplexní pojištění 140 Kč/osoba a zájezd, 1 lůžkový pokoj není možný.
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Ramsau am Dachstein – jedna z nejlépe položených horských vesnic 
v Alpách, svět hor, pastvin, vodopádů a salaší, ledovec Dachstein – 
atrakce vyhlídková plošina, Ledovcový palác, pro odvážlivce visutý 
Dachsteinský most a Schody do prázdna, „zrcadlové“ jezero Spiegel-
see, jezero Bodensee a procházka k vodopádům Schleierwasserfall, 
výlet do  Filzmoosu, dvouvrcholová osamělá hora Bischofsmütze 
2.458 m, hora Rittisberg – nádherné výhledy, koloběžky. Svět di-
voké vody – vodopády Riesachwasserfall, krásná cesta soutěskou 
po  můstcích a  žebřících až k  jezeru Riesachsee. Hochwurzen – túra 
ke křížku Rossfeld s krásným výhledem do okolí.

1. den – ráno odjezd 
autobusu z nástupních 
míst, odpoledne pří-
jezd do  Ramsau, uby-
tování a večeře. 
2. den – snídaně, au-
tobusový výlet do Filz-
moosu, kde se po mýt-
né silnici dojede až pod 
hřeben Gosaukamm, 
který leží vedle zná-

mějšího Dachsteinu. Symbolem pohoří je dvouvrcholová osamělá 
hora Bischofsmütze 2.458 m, které se u salaše Oberhofalm ocitnete 
téměř tváří tvář. Hodinová nenáročná procházka kolem jezírka a pose-
zení na salaši. Po poledni návrat do Ramsau, výjezd lanovkou na horu 
Rittisberg – nenáročná turistika dle vlastních sil, nádherné výhledy 
na Dachstein a Taury. Zpět je možné sjet lanovkou, sejít pěšky nebo si 
vypůjčit koloběžky (cca 5 Euro) a sjet na nich do údolí. Večeře. 
3. den – snídaně a  různé varianty, jak strávit den v  okolí ledovce 
Dachstein: výjezd autobusem až k  základní stanici lanovky ledovce 
Dachstein – výjezd lanovkou na  ledovec (2.700 m). Visutá vyhlíd-
ková plošina se skleněnou podlahou „Skywalk“ neboli nebeský krok 
do prostoru. Tato plošina se tyčí na 250 m vysoké skalní stěně a je to 
jedna z nejkrásnějších vyhlídek v Alpách. Dalšími atrakcemi jsou Ledo-
vý palác (podzemní ledové království s nádhernou výzdobou, vstup-
né cca 10 Euro), pro odvážlivce visutý Dachsteinský most a Schody 
do prázdna. Návrat autobusem nebo pěšky kolem salaše až do hotelu, 
volné odpoledne, relaxace v hotelovém wellness. Večeře. 
4. den – snídaně, odjezd autobusem do  Pichlu, výjezd lanovkou 
do horské oblasti Reiteralm. 
1. Výšlap po zpevněné cestě podél jezer Waldsee a Untersee až k jeze-
ru Spiegelsee, které je nazýváno „zrcadlovým jezerem“. Při dobrém 
počasí se v něm zrcadlí masiv ledovce Dachstein, celkem 1,5-2 hodiny 
chůze. 
2. Středně náročný panoramatický okruh s  řadou plesových jezírek 
včetně jezera Spiegelsee, u kterého začíná stoupání kotlinou na hřebe-
ny k vrcholu Gasselhöhe (2.001 m), 3,5-4 hodiny chůze. Večeře. 
5. den – snídaně, celodenní výlet 
naším autobusem nebo indivi-
duální program v okolí Ramsau. 
1. Středně náročná turistika – výlet 
do  „Světa divoké vody“ v  údo-
lí Untertal – vodopád Riesach-
wasserfall – největší vodopád 
ve  Štýrsku, který si divoce razí 

To nejlepší z Dachsteinské bomby

Velmi oblíbený zájezd do světa alpské přírody, vysokohorská silnice Sil-
vretta Hochalpenstrasse s nádhernými výhledy na okolní „třítisícovky“, 
přehrady a vodopády, Lech am Arlberg – nejkrásnější vesnice Evropy, 
nenáročná turistika pro každého, Lechtalská karta, návštěva prodejny 
špeku, ubytování v hotelu *** s polopenzí a nápojem u večeře.

1. den – ráno odjezd 
autobusu z  nástup-
ních míst, příjezd 
do malebného údo-
lí Tannheimertal, 
které patří přede-
vším pro svou krásu 
mezi nejoblíbenější 
výletní cíle. Hodino-
vá procházka kolem 
jezera Vilsalpsee, 
které je obklopeno 
vápencovým masi-

vem hor a patří mezi nejkrásnější tyrolská horská jezera. K večeru pří-
jezd do hotelu v Lechtalu, ubytování a večeře.
2. den – snídaně, výlet místním autobusem do Lechu am Arlberg – 
luxusní alpské vesnice, která získala na  výstavě Florale 2004 právem 
zlatou medaili a ocenění „nejkrásnější vesnice Evropy“. Výjezd lanov-
kou Rüfikopfbahn do  2.350 m. Panoramatická vyhlídka. Odpoledne 
výjezd lanovkami na Schlegelkopf – nenáročná turistika chráněnou 
přírodní oblastí s vápencovými skalami rozrušenými počasím. Do Le-
chu je možné sejít pěšky nebo sjet lanovkou. Večeře.
3. den – snídaně, celodenní výlet na  silnici Silvretta Hochalpen-
strasse, která vede nádhernou vysokohorskou krajinou z Vorarlberska 

Lechtalské Alpy
opravdový ráj alpské turistiky

cestu soutěskou, kterou se prochází. Překonávání visutých mostů přes 
soutěsku, zdolávání cest po jištěných žebřících a vyšlapání více než 500 
schodů až k salaši Gfölleralm a jezeru Riesachsee. Odpoledne přejezd 
do Rohrmoosu a výjezd lanovkou na Hochwurzen (1.849 m) a nená-
ročná túra kolem klečí ke křížku Rossfeld (1.919 m), který se nachází 
na nádherném panoramatickém plató (celkem 2 h). Večeře. 
2. Při pobytu v Ramsau procházky např. kolem hory Kulmberg nebo 
celodenní pěší výlet k soutěsce Silberkarklamm s vodopády po dřevě-
ných schodech a lávkách až k chatě Silberkarhütte (vstupné cca 4 Euro). 
6. den – snídaně, odjezd ke  krásnému štýrskému jezeru Bodensee 
a  nenáročná procházka kolem jezera až k  vodopádům Schleier-
wasserfall. Před polednem odjezd do  ČR, návrat ve  večerních hodi-
nách (dle jednotlivých nástupních míst).

Termín 2020 Dospělí Dítě 5-13,9 Dítě 14-16,9
06.06.-11.06. 11 790 6 700 8 700

Ceny na  osobu a  zájezd v  Kč zahrnují: dopravu autobusem, 5x ubytování v  hote-
lu **** v  Ramsau s  polopenzí (snídaně formou velmi bohatého bufetu, večeře menu 
o 4 chodech s možností výběru hlavního jídla od 2. dne), 1 nápoj u večeře (malé pivo, 
1/8 l vína nebo nealko), 1x za pobyt svačina v hotelu – koláč, káva, čaj, využívání ba-
zénu s vířivými proudy, průvodce, Dachsteinskou kartu (využívání lanovek, místní do-
pravy, bazénů…), mýtné po silnici k salaši Oberhofalm, pobytovou taxu, ložní prádlo, 
pojištění proti úpadku CK.
Slevy: slevy platí pro děti 5-16,9 let ubytované na 3. nebo 4. lůžku.
Příplatky: komplexní pojištění 210 Kč/osoba a zájezd, 1 lůžkový pokoj 1 200 Kč/zájezd.
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Horské scenérie a skalnaté štíty Zillertalských Alp, nádherné výhledy 
na třítisícové vrcholy, pěkné turistické okruhy, vrcholy s křížky, neko-
nečné azalkové stráně, horské potoky a vodopády, posezení na hor-
ských chatách a salaších, postranní údolí Zillergrund s druhou nejvyš-
ší přehradní hrází v Rakousku, výjezdy lanovkami v ceně, all inclusive.

Zillertal – magická síla hor a vody

1. den – ráno odjezd autobusu z  nástupních míst. K  večeru příjezd 
do údolí Zillertal, ubytování a večeře.
2. den – snídaně, odjezd naším autobusem do Hintertuxu (1.500 m), 
výjezd lanovkou do 1. mezistanice Sommerbergalm (2.100 m) – vý-
stup k chatě Tuxerjoch Haus (2.313 m), výhledy na ledovec. U chaty 
začíná pěkný okruh údolím Weitental kolem majestátního vodopádu 
Schleierwasserfall k salaši Bichlalm (1.695 m), posezení, občerstve-
ní, a dále sestup až do Hintertuxu (celkem 3 hodiny). Večeře.
3. den – snídaně, odjezd naším autobusem do Mayrhofenu (630 m), 
výjezd lanovkou Ahornbahn (2.000 m) – nenáročný hodinový 
okruh okolo lanovky (různé vyhlídky), výstup na  vrchol Filzenko-
gel (2.227 m, 1 h tam, 1 h zpět), 
krásný okruh přes potůčky ko-
lem azalkových strání k  chatě 
Edelhütte (2.238 m) s  výhledy 
na  Ahornspitze (2.973  m), pose-
zení, občerstvení (celkem 3-3,5 
hodiny). Večeře.
4. den – snídaně, odjezd naším 
autobusem do  Lannersbachu 
(1.300 m), výjezd lanovkou 
Eggalmbahn (2.000 m) – nená-
ročný hodinový okruh u lanovky, 
procházka k  salaši Lattenalm 
(45 minut) a dále až do údolí cca 
1,5 h, výstup na  vrchol Grübl-
spitze (2.395 m, 1,5 h tam). Mož-
nost návratu k  lanovce. Na  zdat-
né účastníky zájezdu čeká dlouhý 
luxusní okruh přes vrchol Rams-
joch (2.600 m) k  jezeru Torseen 
a  kolem vodopádů až do  údolí 
(celkem 6 hodin). Večeře.
5. den – snídaně, odjezd naším autobusem do Mayrhofenu, přestup 
do místního autobusu a výjezd údolím Zillergrund po mýtné silnici 
až na hráz přehrady (1.850 m). Lehčí varianta – vyhlídková cesta podél 
přehrady – pěší tunel, vodopády, až k salaši Hohenau Alm (1.868 m), 
která je označována jako „Malý Tibet“ Zillertalu (celkem 3 hodiny). Těž-
ší varianta výstup k chatě Plauenerhütte (2.363 m), která se nachází 
nad přehradou pod rozeklanými třítisícovými vrcholy, výhledy na  le-
dovce, posezení, občerstvení (celkem 4 hodiny). Večeře.
6. den – snídaně, odjezd naším autobusem do ČR s krátkou zastáv-
kou v sýrárně s muzeem, kde je možné pozorovat v běžném provozu 
výrobu másla nebo sýrů. Ochutnávka a možnost nákupu sýrů, másla, 
jiných mléčných produktů a suvenýrů. Návrat ve večerních až nočních 
hodinách (dle jednotlivých nástupních míst).

Termín 2020 Dospělí Dítě 6-13,9 
08.08.-13.08. 11 890 7 490

Ceny na  osobu a  zájezd v  Kč zahrnují: dopravu autobusem, 5x ubytování v  hote-
lu *** ve Steegu  s polopenzí (snídaně formou bufetu, večeře menu o 3 chodech s mož-
ností výběru ze 3 hlavních jídel od  2. dne a  salátový bufet), 1 nápoje u  večeře (malé 
pivo, 1/8 l vína, 0,25 l nealko), využívání sauny a páry v hotelu, průvodce, Lechtalskou 
kartu (využívání lanovek, místních autobusů – zastávka přímo u našeho hotelu, kou-
pališť…), mýtné po vysokohorské silnici Silvretta Hochalpenstrasse, pobytovou taxu, 
ložní prádlo, pojištění proti úpadku CK.
Slevy: slevy platí pro děti 6-13,9 let ubytované na 3. nebo 4. lůžku.
Příplatky: komplexní pojištění 210 Kč/osoba a zájezd, 1 lůžkový pokoj 1 200 Kč/zájezd.

do Tyrolska, a která je oprávněně nazývána „cestou snů“ – vysokohor-
ská jezera, ledovce, nenáročná procházka kolem přehrady. Cestou zpět 
zastávka v prodejně největší továrny na špek v Tyrolsku, možnost 
nákupu z pestrého výběru této tyrolské speciality. Večeře.
4. den – snídaně, výlet místním autobusem do vesnice Bach. Výjezd 
lanovkou Jöchelspitzbahn do 1.768 m, naučná stezka alpskou flo-
rou. Odpoledne procházka z Holzgau nádherným postranním údolím 
Höhenbachtal kolem vodopádu Simmswasserfall až k chatě Untere 
Rossgumpenalm. Zajímavou atrakcí je jeden z nejdelších visutých 
mostů v Rakousku, který přetíná toto údolí. Večeře.
5. den – po snídani odjezd místním autobusem do  vesnice Warth 
 a  výjezd lanovkou Steffisalpexpres do  1.884 m. Celodenní turistika. 
Jak lehké trasy k místním horským chatám, tak i středně náročné túry. 
Jednou z nejoblíbenějších tras je okružní túra nádhernou krajinou k je-
zeru Körbersee – azalková pole, svišti a  příroda, která je minimálně 
poznamenaná člověkem. Přímo ve  Steegu lze navštívit pěkné aqua-
centrum (sleva 25 % na vstup v rámci karty). Večeře.
6. den – snídaně, odjezd z hotelu do údolí Namlos, do největší obyd-
lené osady se salašemi a horskými chatami v Rakousku – Fallerschein 
(vycházka cca 45 minut). Kolem poledne odjezd po  panoramatické 
cestě přes Bergwang do ČR. Návrat ve večerních až nočních hodinách 
(dle jednotlivých nástupních míst).

Termíny 2020 Dospělí Dítě 6-14,9
20.06.-25.06. vyprodáno
27.06.-02.07. 12 990 7 990

Ceny na osobu a zájezd v Kč zahrnují: dopravu autobusem, 5x ubytování v hotelu 
v Aschau s all inclusive (snídaně a večeře formou bufetu, svačina - obložená houska, 
kterou si každý připraví sám u snídaně, nápoje neomezeně mezi 10.00-21.00 hodinou 
- pivo, víno, nealko), průvodce, výjezdy lanovkami v programu, pobytovou taxu, ložní 
prádlo, pojištění proti úpadku CK.
Slevy: slevy platí pro děti 6-14,9 let ubytované na 3. a 4. lůžku.
Příplatky: komplexní pojištění 210 Kč/osoba a zájezd, 1 lůžkový pokoj 1 500 Kč/zá-
jezd, mýto a místní doprava k přehradě cca 7,5 Euro/1 cesta.

NOVINKA



12

RA
K

O
U

SK
O

Be
z 

no
čn

íc
h 

př
ej

ez
dů

 a
 s

e 
vs

tu
py

 v
 c

en
ě

Úchvatné scenérie údolí Zillertal a Národního parku Vysoké Taury, 
divoké soutěsky a  potoky vysokohorských údolí, přehrada Dur-
lassboden, horské pastviny, romantické údolí Wildgerlostal a  ma-
gická soutěska Leitenkammerklamm, vrcholy Isskogel a  Falschrie-
del, Krimmelské vodopády, karta na lanovky v ceně.
1. den – ráno odjezd au-
tobusu z nástupních míst. 
K  večeru příjezd do  ma-
lebné vesnice Königslei-
ten (1.600 m). Ubytování 
a večeře.
2. den – snídaně, od-
jezd naším autobusem 
do  Gerlosu (1.300 m). 
Výjezd lanovkou Isskogel-
bahn do  výšky 1.864 m. 
Výstup k  vrcholovému 
kříži Isskogel (2.263 m, 
cca 1,5 h), odkud je krás-
ný pohled na  věčně za-
ledněné Vysoké Taury 
a Zillertalské Alpy. Návrat 
do  údolí je možný lanov-
kou nebo jsou na  výběr dvě varianty: 1. Sestup do  údolí Krumm-
bachtal k salaši Krummbachrast (1.477 m), kde je možné ochutnat sýry 
vlastní výroby nebo se posilnit domácím koláčem. Od salaše podél po-
toka dojdete až k autobusu (celkem 2,5 hodiny). 2. Pro fyzicky zdatné 
účastníky nádherná okružní túra z  Isskogelu kolem azalkových polí 
divokou roklí, kterou se drsně prodírá voda do  údolí Krumm bachtal 
(celkem 5,5 h chůze, odpočinek na salaši Krumbachrast). Večeře.
3. den – snídaně, pohodové putování kolem přehrady Durlassbo-
den až do romantického údolí Wildgerlostal, kde se prochází nád-
hernou soutěskou Leitenkammerklamm, jíž se divoce valí křišťálově 
čistá voda z ledovců a razí si cestu mezi skalními útvary. Občerstvení 
na  salaších. Pro zájemce i  těžší delší varianta přes sedlo Breitscharte 
(1.925 m). Večeře.

4. den – snídaně, z  Kö-
nigsleitenu výjezd la-
novkou do  výšky 2.264 m, 
nenáročný okruh, kde se 
seznámíte s  jódlováním. 
Možnost výstupů na vrcholy 
Müllachgeier (15 minut), Kö-
nigsleitenspitze (20 minut) 
nebo až na  Falschriedel 
(2.420 m, cca 1 h). Návrat 
do údolí lanovkou nebo se-
stup do  údolí (2,5 h) poho-
dlnou cestou kolem útulné 
horské chaty Larmachalm, 
odkud je nejkrásnější výhled 
na  přehradu Durlassboden. 
Relaxace v  hotelovém well-
ness (sauny, pára, odpočí-
várna). Večeře.

Gerlos a Königsleiten – divoká krása hor

Termín 2020 Dospělí Dítě 6-12,9 
27.06.-02.07. 11 990 7 190

Ceny na  osobu a  zájezd v  Kč zahrnují: dopravu autobusem, 5x ubytování v  hote-
lu *** v Königsleitenu s polopenzí (snídaně formou bufetu, večeře formou bufetu nebo 
formou menu o 4 chodech), průvodce, kartu na lanovky a místní dopravu, využívání 
wellness v hotelu, pobytovou taxu, ložní prádlo, pojištění proti úpadku CK.
Slevy: slevy platí pro děti 6-12,9 let ubytované na 3. a 4. lůžku.
Příplatky: komplexní poj. 210 Kč/osobu a zájezd, Krimmelské vodopády cca 4 Euro.

Okružní stezky, pastviny a  zelené louky na  Wurzeralm, idylické je-
zero Schiederweiher – perla údolí Stodertal, přírodní klenot jezero 
Gleinkersee, divoká romantická soutěska Dr. Vogelgesanga, mohut-
ný horský masiv Totes Gebirge, Tauplitzalm – největší horská jezerní 
plošina střední Evropy, Hinterstoder – vyhlídkové plošiny, ideální 
podmínky pro nenáročnou turistiku, koupání pod hotelem.

1.den – ráno odjezd autobusu z nástupních míst. Zastávka u horské-
ho modrozeleného jezera Gleinkersee – okružní stezka kolem to-
hoto přírodního skvostu vede podél břehu a skýtá nádherné výhledy 
na okolní krajinu a pohoří Sengsengebirge, při příznivém počasí mož-
nost koupání. Ubytování v gasthofu v Edlbachu, večeře.
2. den – snídaně a odjezd naším autobusem do Spittal am Pyhrn – 
možnost volby dopoledního programu: 1. „ranní probuzení“ v sou-
těsce Dr.  Vogelgesanga – 2. nejdelší soutěska v  Rakousku – před-
stavení přírody s  padající vodou a  peřejemi. Při prolézání divoké ro-
mantické rokliny je potřeba zdolat 500 schodů mezi skalními stěnami, 
několik lávek a můstků (okruh cca 2 h).

Národní park Kalkalpen  
– vápencový svět hor

5. den – snídaně, odjezd naším autobusem po vysokohorské silnici 
Gerlosalpenstrasse do Krimmlu (1.067 m) a návštěva Krimmelských 
vodopádů – jeden z nejúchvatnějších přírodních divů Evropy, hučící 
a tříštící voda se valí ze tří kaskád do údolí, vyhlídky (vstup není v ceně, 
cca 4 Euro, 3 h), možnost delší túry do údolí Krimmler Achental k cha-
tě Krimmler Tauernhaus (1.630 m) nebo volný den v Gerlosu – od ho-
telu procházka údolím Salzachtal k chatě Salzachhütte (1.650 m, cel-
kem 2,5 h) nebo odjezd místním autobusem do Gerlosu a nenáročná 
procházka údolím Schönachtal k  salaším Lackenalm nebo Issalm 
(1.474 m, celkem 2,5-3 hodiny). Večeře.
6. den – snídaně, odjezd naším autobusem do ČR s krátkou zastáv-
kou v sýrárně s muzeem, kde je možné pozorovat v běžném provozu 
výrobu másla nebo sýrů. Ochutnávka a možnost nákupu sýrů, másla, 
jiných mléčných produktů a suvenýrů. Návrat ve večerních až nočních 
hodinách (dle jednotlivých nástupních míst).
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Oblíbený zájezd na  nejzajímavější místa v  Rakousku a  Německu, 
Salcburk – okouzlující barokní město s historickým jádrem, vysoko-
horská silnice Grossglockner Hochalpenstrasse, zasněžené vrcholky 
„třítisícovek“, nejvyšší hora Rakouska – Grossglockner, krásná pří-
roda, národní parky, nenáročný program, zkrátka pohoda v Alpách.
1. den – ráno odjezd 
autobusu z  nástupních 
míst. Prohlídka Salc-
burku – okouzlujícího 
barokního města v srdci 
Evropy, historické jádro 
se stovkami jedineč-
ných staveb, ubytování.
2. den – snídaně, celo-
denní autobusový vý-
let do nitra Národního 
parku Vysoké Taury 
– výjezd vysokohor-
skou panoramatickou 
silnicí Grossglockner 
Hochalpenstrasse, která 
nás dovede až do srdce Alp, jeden z nejkrásnějších průsmyků v Evro-
pě, nejvyšší hora Rakouska – Grossglockner (3.798 m), Výšina císaře 
Františka Josefa, rozhledna Wilhelma Swarovského, ledovec Pasterze, 
nejkrásnější panoramata Alp, fauna a flora Alp, výstavy a kino, cestou 
zpět zastávka v Zell am See, prohlídka malebného městečka na břehu 
jezera.
3. den – snídaně, odjezd do NP Berchtesgaden – návštěva Solného 
dolu (jízda vláčkem, důlní skluzavky, plavba lodí po  solném jezeře) 
a výjezd po unikátní silnici na Kehlstein 1.834 m, kde se tyčí známé Hit-
lerovo Orlí hnízdo, nádherné výhledy do okolí a na jezero Königsee. 
Odpoledne odjezd do ČR, návrat ve večerních až nočních hodinách.

Termíny 2020 Osoba
04.07.-06.07. 4 950
26.09.-28.09. 4 950

Ceny na osobu a zájezd v Kč zahrnují: dopravu autobusem, 2x ubytování v gastho-
fu se snídaní, průvodce, mýtné na vysokohorskou panoramatickou silnici Grossglock-
ner Hochalpenstrasse, pobytovou taxu, ložní prádlo, pojištění proti úpadku CK.
Příplatky: komplexní pojištění 105 Kč/osoba a zájezd, 2x večeře 590 Kč/osoba, 1 lůž-
kový pokoj 700 Kč/zájezd, vstupy v  Salcburku 10-15 Euro, vstup do  Solného dolu 
a na Orlí hnízdo cca 30 Euro. 

Grossglockner a Hitlerovo Orlí hnízdo
2. pobyt ve Spittal am Pyhrn – tvář obce utváří především barokní 
klášterní kostel, nazývaný Dóm u Pyhrnu. Návštěva pěkného Muzea 
Alpinismu, které uvádí expozici s  názvem „Mezi nebem a  zemí – 
Gerlinde Kaltenbrunnerová a svět osmitisícovek“. Velmi působivé 
seznámení s historií horolezectví, klimatickými podmínkami, jaké pa-
nují na nejvyšších vrcholech naší planety, s podmínkami, které musejí 
po stránce fyzické a psychické splňovat extrémní horolezci. Společný 
přejezd naším autobusem a výjezd pozemní lanovkou na náhorní plo-
šinu Wurzeralm (1.400 m). Okružní nenáročná turistická stezka (2 h) 
s odbočkou k jezírku Brunnsteiner See. Možnost posezení na terase 
u Linzerhaus s krásnými výhledy na horský svět s vrcholem Wasche-
neck (2.389 m) a s bizarní skalní stěnou Rote Wand. Večeře.
3. den – snídaně a odjezd naším autobusem do Bad Mittendorfu, vý-
jezd po  vysokohorské silnici Tauplitzalmstrasse na  Tauplitzalm 
(1.650 m) – největší horská jezerní plošina střední Evropy - 6 jezer 
s  křišťálově čistou vodou. Plošinu protkává množství turistických 
tras, které umožňují různě pohodlné procházky bez velkého převýšení. 
Oblast je proslulá jako zahrada Alp, hned od jara jsou zde horské louky 
posety různými květy. Záplavy barevných květů hořců či růžových hor-
ských azalek vytvářejí fantastické scenérie. Večeře.
4. den – snídaně, odjezd naším autobusem do Hinterstoderu. Nená-
ročná procházka k  idylickému  jezeru Schiederweiher – neuvěřitel-
né výhledy na nejvyšší vrchol pohoří Totes Gebirge – Grosser Priel 
(2.515 m) a vedlejší výrazný vrchol Spitzmauer (2.446 m). Tyto dvě mo-
hutné hory se za příznivého počasí zrcadlí na jeho tiché hladině (kratší 

varianta celkem 1 h, delší varianta celkem 1,5 h). Přejezd autobusem 
k lanovce v Hinterstoderu, výjezd kabinkovou a sedačkovou lanovkou 
na  Hutterer Hössl (1.858 m), procházka kolem jezera Schafkogel-
see, možnost občerstvení, dvě vyhlídkové plošiny Dachsteinblick 
a Schafkögel s gigantickými scenériemi. Večeře.
5. den – snídaně, odjezd naším autobusem do  vesnice Rossleithen, 
která je známá především díky kovářům kos, kteří dříve pracovali podél 
řeky Piessling. Půlhodinová procházka k zlatému hřebu přírody – im-
pozantnímu prameni řeky Piessling, který pramení přímo v krasové 
jeskyni. Je to jeden z největších krasových pramenů ve Východních Al-
pách. Před polednem odjezd do ČR. Návrat ve večerních hodinách (dle 
jednotlivých nástupních míst).

Termín 2020 Dospělí Dítě 6-14,9
04.07.-08.07. 9 990 6 590

Ceny na osobu a zájezd v Kč zahrnují: dopravu autobusem, 4x ubytování v gastho-
fu *** s polopenzí (snídaně formou jednoduššího bufetu, večeře formou menu o 3 cho-
dech s možností výběru ze 2 hlavních jídel od 2. dne a salátový bufet), kartu na všechny 
výjezdy lanovkami a vstup do soutěsky a muzea, mýto, průvodce, pobytovou taxu, lož-
ní prádlo, pojištění proti úpadku CK.
Slevy: slevy pro děti 6-14,9 let ubytované na 3. a 4. lůžku.
Příplatky: komplexní pojištění 175 Kč/osoba a zájezd, 1 lůžkový pokoj 1 000 Kč/zájezd.
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Merano – šarmantní lázeňské 
město, jedinečné zahrady zámku 
Trauttmansdorff – kvetoucí oáza 
uprostřed Alp, Arosa – místo 
„na  konci světa“, jihotyrolský 
ledovec Schnalstal, plavba lodí 
po  Bodamském jezeru, všechny 
vstupy a jízdné v ceně zájezdu.
1. den – ráno odjezd autobusu 
z  nástupních míst, večer příjezd do  gasthofu ve  Flirschi, ubytování 
a večeře.
2. den – snídaně, přejezd do  Itálie přes průsmyk Reschenpass 
(1.504 m) kolem modrého přehradního jezera Reschensee, které 
při výstavbě zatopilo staré vesnice. Přejezd do  vysokohorského 
údolí Schnalstal - výjezd lanovkou na  jihotyrolský ledovec 
Schnalstal do  3.212 m. Posezení na  terase s  panoramatickým 
výhledem na  zasněžené třítisícovky, výstava věnovaná ledovcovému 
království a „show gallery“ sněžného muže Ötziho, jehož mumie byla 
nalezena v  tomto údolí. Odpoledne odhalení meranského tajemství: 
středomořské klima, palmy a  olivovníky, aristokratické venkovské 
vily a  hrady v  pozadí se zasněženými třítisícovými vrcholy – město 
Merano a  zahrady zámku Trauttmansdorff, které patří mezi jedny 
z  nejkrásnějších v  Itálii. Vyhlídková plošina – ve  svahu, kde budete 
odměněni pocitem, že se volně vznášíte nad zahradami s grandiózním 
výhledem na Merano. Večeře.
3. den – snídaně, celodenní okruh Vorarlberskem, přejezd přes 
vysokohorské průsmyky do  oblasti Bregenzerwald, kde se mísí 
jednoduchá elegance s  neuvěřitelnou rozmanitostí a  okouzlující 
krajinou na relativně malém prostoru. Návštěva sýrárny – dozvíte se 
vše o ruční výrobě sýrů a budete mít možnost je ochutnat i nakoupit. 
Plavba výletní lodí po  Bodamském jezeře z  hlavního města 
Vorarlberska Bregenzu do středověkého ostrovního města Lindau, 
které patří mezi nejhezčí bavorská města, procházka historickým 
centrem. Večeře.
4. den – snídaně, přejezd autobusem přes Lichtenštejnsko 
do  Švýcarska, krátká zastávka ve  Vaduzu, hlavním městě 
Lichtenštejnského knížectví, přejezd do  městečka Chur, které je 
nejstarším alpským městem Švýcarska. Odtud výlet panoramatickým 
vláčkem do Arosy usazené vysoko nad údolím, která má své osobité 
kouzlo a  pro její odloučenost se jí říká „místo na  konci světa“. Tato 
úzkokolejka na trase Chur – Arosa je výjimečná tím, že na pouhých 
26 kilometrech překonává pomocí několika mostů, viaduktů a tunelů 
převýšení přes 1.150 metrů. Cesta trvá hodinu a nabízí se při ní krásné 
výhledy na okolní alpské štíty. Večeře.
5. den – snídaně, odjezd z  gasthofu do  ČR, návrat ve  večerních až 
nočních hodinách (dle jednotlivých nástupních míst).

Termín 2020 Osoba
01.05.-05.05. 10 790

Cena na osobu a zájezd v Kč zahrnuje: dopravu autobusem, 4x ubytování v gastho-
fu *** ve Flirsch am Arlberg s polopenzí (snídaně formou bufetu, večeře menu o 3 cho-
dech), průvodce, všechny vstupy a jízdné uvedené v programu, pobytovou taxu, ložní 
prádlo, pojištění proti úpadku CK.
Příplatky: komplexní pojištění 175 Kč/osoba a zájezd, 1 lůžkový pokoj 1 100 Kč/zájezd.

Od palem k zasněženým  
třítisícovým vrcholům

Dolní Rakousko – země kulturních pokladů, údolí Wachau – světo-
vé kulturní dědictví UNESCO, středověké hrady, nádherné kláštery 
a  zámky, plavba lodí po  Dunaji, překrásné Kittenberské zahrady – 
30 tématických zahrad, fascinující typová rozmanitost, poetická zá-
tiší, klikaté stezky a nekonečné bohatství barev.
1. den – ráno odjezd autobusu z nástupních míst. Zastávka u renesanč-
ního zámku Rosenburg, který se tyčí na skále nad Kamptalským údolím, 
kde jsou k vidění nejen historické sály, ale i draví ptáci. Pak se vydáme 
za  květinami do  Kittenberských zahrad – najdete zde zahrady s  ta-
jemnými a exotickými názvy jako je Zahrada ohně, slunce, duhy nebo 
pokušení, ale také typickou venkov-
skou babiččinu zahrádku, zahrádku 
bylinkářskou, japonskou, vřesovou 
nebo růžovou. Kromě nezapomenu-
telných dojmů a silného estetického 
zážitku získáte také velké množství 
nápadů, jak zkrášlit svou vlastní za-
hradu. K večeru ubytování a večeře.
2. den – snídaně, zastávka v zámku Artstetten, který sloužil jako letní 
sídlo císařské rodiny. Odjezd do  Melku – plavba lodí po  Dunaji ro-
mantickým údolím Wachau do  Dürnsteinu. Tento úsek toku je le-
mován strmými terasovitými svahy porostlými vinicemi a  ovocnými 
sady. Na jejich úpatí se podél dunajských břehů střídá jedna idylická 
vinařská obec za druhou. Poznáte středověké hrady, malebné vesnice 
s vinicemi a meruňkovými sady i velkolepé kláštery. Návštěva města 
Dürnstein, které má krásnou polohu na  levém břehu Dunaje – pro-
hlídka kostela, výstup k hradní zřícenině, kde byl před více než 800 lety 
držen v zajetí anglický král Richard Lví srdce. Možnost nákupu a pest-
rého výběru ze specialit z wachau ských meruněk. Přejezd autobusem 
do Kremsu, procházka starobylým centrem městečka. Večeře.
3. den – snídaně, Melk – prohlídka městečka a nejznámějšího rakous-
kého kláštera a jeho zahrad. Tento klenot barokní architektury je nej-
větším benediktinským klášterem v Evropě. Za jeho 360 metrů dlouhou 
zdí se ukrývají reprezentační sály, přepychové císařské komnaty a nád-
herná barokní knihovna s  freskami. Po  poledni odjezd do  ČR a  návrat 
ve večerních až nočních hodinách (dle jednotlivých nástupních míst).

Perly Dolního Rakouska
s plavbou lodí po Dunaji

Termíny 2020 Osoba
08.05.-10.05. 5 990
26.09.-28.09. 5 990

Ceny na osobu a zájezd v Kč zahrnují: dopravu autobusem, 2x ubytování v hote-
lu *** s polopenzí, průvodce, plavbu lodí po Dunaji, pobytovou taxu, ložní prádlo, 
pojištění proti úpadku CK.
Příplatky: komplexní pojištění 105 Kč/osoba a zájezd, 1 lůžkový pokoj 750 Kč/zá-
jezd, vstupy cca 42 Euro.
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Solná komora patří mezi nejkrásnější a zároveň nejnavštěvovanější regiony v Rakousku. Jedinečnost tohoto regionu spočívá v kombinaci 
překrásné hornaté krajiny, křišťálově čistých jezer a malebnosti zdejších měst a obcí. Mezi nejznámější jezera patří Wolfgangsee, Attersee, 
Traunsee, Mondsee, Hallstättersee, Gosausee nebo Fuschlsee. Oblíbená jezera jsou skvělá ke koupání, na větších jezerech jezdí i výletní 
lodě. Pokud dáváte přednost návštěvě kulturních památek a zajímavých měst, musíte určitě navštívit Hallstatt, Bad Ischl či St. Wolfgang. 
Dovolenou v Solné komoře si můžete zpestřit návštěvou některé ze zdejších jeskyní v masivu Dachstein, solného dolu v Hallstattu, vyjížď-
kou zubačkou na vrchol Schafberg nebo můžete navštívit necelých 40 km vzdálený Salcburk.

Solná komora – ráj pestré dovolené

Hotel Carossa ***  
v Abersee u jezera Wolfgangsee

Příjemný hotel má klidnou polohu cca 800 m 
od  jezera Wolfgangsee, kde má hotel vlastní 
pláž, a cca 500 m od obce Abersee. Leží naproti 
městečku St. Wolfgang, kam je možné přejet 
lodí. V domě je recepce, restaurace, bar, výtah, 
wi-fi zdarma. U hotelu je parkoviště, prostorná 
zahrada s  lehátky a  slunečníky, dětské hřiště. 
2-4 lůžkové pokoje mají vlastní sociální zaří-
zení, TV-Sat a balkon. 3. a 4. lůžko je přistýlka 
nebo rozkládací gauč. Stravování je formou po-
lopenze – snídaně bufet, večeře menu o 3 cho-
dech. Děti do  10,9 let ubytované na  3. a  4. 
lůžku mají pobyt s polopenzí zdarma.

Jezera Wolfgangsee, Fuschlsee a Gosau
Průzračně čisté jezero Wolfgangsee leží na hranicích Horního Rakouska a Salcburska a je obklopeno horami. Nejnavštěvovanějším městeč-
kem na jeho břehu je malebný St. Wolfgang. Z tohoto městečka jezdí již od roku 1893 zubačka na horu Schafberg, ze které je překrásný výhled 
na celou Solnou komoru. Okolí jezera Fuschlsee je vhodné nejen ke koupání a vodním sportům, ale i pro výlety. Salcburk je cca 20 km, jezero 
Wolfgangsee cca 7 km a Mondsee 12 km. Gosau leží v nadmořské výšce 750 m, je obklopené horami, loukami a lesy. Údolí uzavírá malebné jeze-
ro Gosausee, nad kterým se tyčí mohutný vápencový masiv Gosaukamm a Dachstein. Gosau je dobrým výchozím místem jak na výlety do Solné 
komory, tak i na túry do zdejších nádherných hor. Do Hallstattu, na vyhlídku „5 Fingers“ na Krippensteinu nebo do Bad Ischlu je to jen 15-25 km.

Hotel Carossa u jezera Wolfgangsee
Období 2020 Dospělí 
29.04.-20.06. 1 550
20.06.-05.09. 1 630
05.09.-16.10. 1 550

Ceny na  osobu a  noc v  Kč zahrnují: 1x ubytování 
s polopenzí, ložní prádlo.
Slevy: děti ubytované na 3. a 4. lůžku do 10,9 let zdar-
ma, 11-14,9 let 30%, ostatní 20%.
Příplatky: pobytová taxa cca 1,9 Euro/noc/osoba 
od 15 let, 1 lůžkový pokoj 250 Kč/noc, komplexní pojiš-
tění viz strana 30, malý pes 6 Euro/den. 
Upozornění: v  obdobích 29.04.-20.06. a  05.09.-
16.10.20 minimální počet nocí 3 a  nástupní dny 
na  ubytování každý den, v  období 20.06.-05.09.20 
minimální počet nocí 4 a nástupní dny na ubytování 
každý den. V obdobích 29.04.-24.05. a 12.09.-16.10.20 
platí akce 7=6.

Hotel Schlick ve Fuschl am See
Období 2020 Dospělí 
03.05.-21.06. 1 800
21.06.-26.07. 2 190
26.07.-30.08. 2 320
30.08.-06.09. 2 190
06.09.-18.10. 1 800

Ceny na  osobu a  noc v  Kč zahrnují: 1x ubytování 
s polopenzí, vstup na pláž, ložní prádlo.
Slevy: dítě ubytované na 3. lůžku do 10,9 let zdarma, 
11-12,9 let 50%, 13-15,9 let 30%.
Příplatky: pobytová taxa 2 Euro/noc/osoba od 15 let, 
komplexní pojištění viz strana 30, malý pes 10 Euro/
den/pouze na vyžádání.
Upozornění: v obdobích 03.05.-28.06. a 30.08.-15.10.20 
min. počet nocí 3 a  nástupní dny každý den, v  období 
28.06.-30.08.20 platí počet nocí 7 a nástupní dny každý 
den, v obdobích 03.05.-07.06. a 06.09.-15.10.20 platí 7=6.

Gasthof Kirchenwirt v Gosau

Tradiční gasthof leží v centru Gosau, vedle kos-
tela, má klidnou polohu. Je dobrým výchozím 
místem do hor i do Solné komory – Hallstatt je 
cca 15 km, jezero Gosausee cca 4 km. Při pobytu 
od 3 nocí dostanou hosté od ubytovatele kar-
tu Salzkammergut Card, se kterou mají slevy 
na vstupy po celé Solné komoře. V domě je re-
staurace, bar, herna, dětské hřiště, wi-fi zdarma, 
parkoviště. 2-4 lůžkové pokoje mají vlastní soc. 
zařízení, TV-Sat, fén, rádio a  některé i  balkon. 
Stravování je formou polopenze s  vybranými 
nápoji u večeře – snídaně bufet, večeře menu 
o  3 chodech s  možností výběru z  2 hlavních 
jídel, v  ceně večeří jsou mezi 17.30-19.30 ho-
dinou i nápoje jako víno, sodovka a šťávy pro 
děti. V gasthofu je sauna a infrakabina.
Gasthof Kirchenwirt v Gosau

Období 2020 Dospělí
01.05.-20.06. 1 600
20.06.-22.08. 1 690
22.08.-20.09. 1 600

Ceny na  osobu a  noc v  Kč zahrnují: 1x ubytování 
s polopenzí a nápoji u večeře, ložní prádlo.
Slevy: děti ubytované na 3. a 4. lůžku do 5,9 let zdar-
ma, 6-11,9 let 50% a 12-15,9 let 25%, ostatní 15%.
Příplatky: pobytová taxa 2 Euro/noc/osoba od 15 let, 
komplexní pojištění viz strana 30.
Upozornění: v obdobích 01.05.-20.06. a 22.08.-20.09.20 
platí 7=6, minimální počet nocí 3 a nástupní dny na uby-
tování každý den, v  období 20.06.-22.08.20 minimální 
počet nocí 5 a  nástupní dny na  ubytování každý den 
a zároveň platí 10=9. Pobyt se psem není možný.

Hotel Schlick *** ve Fuschl am See

Tradiční hotel leží přímo u  jezera Fuschlsee, 
na kraji centra. Pláž Seebad je cca 500 m od ho-
telu a  hosté tam mají volný vstup. Hotel má 
i vlastní přístup k jezeru cca 30 m od domu. Dle 
kapacit půjčuje hostům hotel i  kola. V  hotelu 
je hala s  recepcí, wi-fi zdarma, jídelna, restau-
race, kavárna, výtah, parkoviště. 2 a 2-3 lůžko-
vé pokoje mají vlastní soc. zařízení, kabelovou 
TV, fén. 2-3 lůžkové pokoje jsou prostornější 
a  musí být obsazeny 3 osobami. Stravování 
je formou polopenze – snídaně bufet, večeře 
menu o 3 chodech s možností výběru hlavního 
jídla, salátový bufet. Dítě do 10,9 let ubytova-
né na 3. lůžku má pobyt s polopenzí zdarma.
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Jezera Wörthersee, Maltschachersee, Klopeinersee a Turnersee
Celá oblast je chráněna ze severu Alpami, a tak je zde spíše středomořské klima s teplotami až ke 35 stupňům a teplotou vody 27 stupňů. 17 km 
dlouhé jezero Wörthersee je největším korutanským jezerem a tvoří pomyslné „srdce“ této země. U jezera jsou pláže a promenády. Navštívit 
můžete nedaleký Klagenfurt s miniaturním světem „Minimundus“ nebo vyhlídkovou věž Pyramidenkogel. Milovníci cyklistiky jistě ocení stezky 
kolem jezera. Menší jezero Maltschachersee leží cca 7 km jihovýchodně od Feldkirchenu a patří k nejteplejším jezerům v Korutanech. Po je-
zeře nesmí jezdit motorové čluny, je tedy čisté a poměrně klidné. Menší teplá jezera Klopeinersee a Turnersee leží západně od Klagenfurtu. 
V oblasti vedou pohodlné cyklostezky okolo Drávy a jezer. Na jih od jezer, směrem ke Slovinsku, se tyčí majestátní vrcholy Karawanek, kde je 
možné podnikat horské túry nebo navštívit krápníkové jeskyně. Pokud se rozhodnete prožít dovolenou v Korutanech, doporučujeme zakoupení 
Korutanské karty (6 dní cca 50 Euro), se kterou máte volné vstupy na více než 100 atrakcí v celých Korutanech.

Hotel Turnersee ***  
u jezera Turnersee 

Pěkný hotel s  klidnou polohou leží cca 1 km 
od jezer Turnersee i Klopeinersee a tvoří ho 3 
budovy vedle sebe. V domě je recepce, jídel-
na, bar a parkoviště, wi-fi ve veřejných prosto-
rách zdarma. 2-3 lůžkové pokoje mají vlastní 
soc. zařízení, TV-Sat a  balkon. Stravování je 
formou polopenze – snídaně bufet, večeře 
menu o 3 chodech a salátový bufet. K večeřím 
mezi 18.00-19.30 jsou k dispozici nápoje jako 
točené pivo, stolní víno a nealko z nápojového 
baru. Hosté mají k dispozici solárně vyhřívaný 
bazén 12 x 6 m a mají volný vstup na pláž u je-
zera Turnersee. Dítě do  12,9 let ubytované 
na 3. lůžku má pobyt s polopenzí a nápoji 
u večeře zdarma.

Hotel Fantur *** ve Veldenu 

Hotel leží jižně od Veldenu, na malé vyvýšeni-
ně, má klidnou polohu s  krásným výhledem 
na Karawanky, cca 3 km od centra i od jezera 
Wörthersee. Hosté mají v ceně Korutanskou 
kartu, se kterou mají pak volný vstup do více 
než 100 atrakcí v celých Korutanech. V hotelu 
je hala s recepcí, wi-fi zdarma, jídelna, restau-
race, výtah, zahrada s lehátky pro hosty, dětské 
hřiště a  parkoviště. 2-4 lůžkové pokoje mají 
vlastní sociální zařízení, TV-Sat, fén a  balkon. 
Stravování je formou polopenze – snídaně bu-
fet, večeře menu o 3 chodech s možností vý-
běru z 2 hlavních jídel, salátový bufet. V ceně 
je vnitřní bazén (5 x 9 m), 
venkovní bazén (8 x 14 m), 
pára, sauna a  whirlpoolo-
vá vana, posilovna, stolní 
tenis a tenisový kurt.

Mobilhomy  
u jezera Maltschachersee  

Pěkný kemp s mobilhomy leží přímo u menšího 
jezera Maltschachersee, vedle prázdninového 
resortu. V centrální budově je recepce, restaura-
ce, bar. K dispozici je parkoviště a pláž u jezera. 
Mobilhomy pro 2-5 osob (30 m2) tvoří obytná 
místnost s  kuchyň. koutem a  gaučem, TV-Sat, 
2 ložnice, sprcha, WC, veranda. Stravování je for-
mou all inclusive – snídaně a večeře bufet, leh-
ký oběd, svačina. Mezi 10.00-22.00 jsou v ceně 
nápoje jako pivo, stolní víno a nealko. V ceně je 
vnitřní bazén 7 x 12 m a sauna vedle v resortu. 
Děti do 8,9 let ubytované na 3., 4. a 5. lůžku 
mají pobyt s all inclusive zdarma. 

Hotel Fantur ve Veldenu – Wörthersee

Období 2020
Dospělí  
ve 2 lůž. 
pokoji

Dospělí 
ve 2-4 lůž. 

pokoji
30.04.-01.07. 1 640 1 790
01.07.-01.09. 1 960 2 120
01.09.-27.09. 1 640 1 790

Ceny na  osobu a  noc v  Kč zahrnují: 1x ubytování 
s polopenzí, Korutanskou kartu, ložní prádlo.
Slevy: děti ubytované na 3. a 4. lůžku do 6,9 let zdar-
ma, 7-12,9 let 40%, ostatní 30%.
Příplatky: pobytová taxa 2,6 Euro/noc/osoba od 16 let, 
komplexní pojištění viz strana 30, malý pes 5 Euro/den.
Upozornění: po celou sezonu minimální počet nocí 3 
a nástupní dny na ubytování každý den.

Mobilhomy u jezera Maltschachersee
Období 2020 Dospělí 
30.04.-17.05. 1 400
17.05.-07.06. 1 790
07.06.-25.06. 1 890
04.07.-30.08. 2 320
30.08.-06.09. 1 890
06.09.-13.09. 1 790
13.09.-20.09. 1 400

Ceny na osobu a noc v Kč zahrnují: 1x ubyt. s all inclusive.
Slevy: děti ubytované na  3., 4. a  5. lůžku do  8,9 let 
zdarma, 9-10,9 let 70%, 11-15,9 let 50%.
Příplatky: pobyt. taxa 2 Euro/noc/os. od 16 let, ložní prádlo 
5 Euro/os., ložní prádlo a ručníky 12 Euro/os., závěrečný úklid 
45 Euro, komplexní poj. viz strana 30, malý pes 12 Euro/den.
Upozornění: v období 04.07.-22.08.20 platí počet nocí 
7 a  nástupní den sobota, v  ostatních obdobích min. 
počet nocí 3 a  nástupní dny každý den. V  obdobích 
30.04.-14.06. a 23.08.-20.09.20 platí 7=6 při pobytech 
neděle - neděle a 4=3 při pobytech neděle - čtvrtek.

Hotel Turnersee v St. Kanzian – Turnersee

Období 
2020

Dospělí 
ve 2 lůž. 
pokoji

Dospělí 
ve 2 lůž. 
pokoji 
extra

Dospělí 
ve 2-3 lůž. 

pokoji 
extra

31.05.-28.06. 1 180 1 380 1 480
28.06.-26.07. 1 380 1 580 1 660
26.07.-16.08. 1 540 1 700 1 740
16.08.-30.08. 1 380 1 580 1 660
30.08.-06.09. 1 180 1 380 1 480

Ceny na  osobu a  noc zahrnují: 1x ubytování s  polo-
penzí a nápoji u večeře, ložní prádlo.
Slevy: dítě ubytované na  3. lůžku do  12,9 let zdarma, 
13-15,9 let 50%, ostatní 30%.
Příplatky: pobytová taxa 2,2 Euro/noc/osoba od 15 let, 
komplexní pojištění viz strana 30.
Upozornění: po celou sezonu pobyty neděle - neděle, ne-
děle - čtvrtek, čtvrtek - neděle. Pobyt se psem není možný. 

Horké letní teploty v Korutanech zaručují kolem 2 000 slunečných hodin ročně a lákají ke koupání a osvěžení v průsvitných jezerních vo-
dách. Díky počtu 1 270-ti jezer jsou Korutany často známy pod pojmem „země tisíce jezer“. Dovolená s koupáním v Korutanech nabízí i tu-
ristiku, cyklistiku, kulinářské zážitky, báječné výlety s Korutanskou kartou a dobrodružství v přírodě.

Korutany – země tisíce jezer
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Nassfeld a Národní park Vysoké Taury
Oblast Nassfeldu leží na jihu Korutan, u hranice s Itálií, v oblasti vápencových Karntských Alp. V létě zde jezdí 3 lanovky, které vás vyvezou 
do nádherného světa hor. Rodiny s dětmi určitě ocení pěkná hřiště, naučné stezky, bobovou dráhu i vyhlídkové plošiny. V údolí řeky Gail je 
teplé jezero Pressegersee, kde jsou pláže a nedaleko je i zábavný park pro děti. V ceně ubytování je Nassfeld +Card Premium. Můžete zdarma 
využívat 3 lanovky, místní autobusy, máte volný vstup na pláže u jezera Pressegersee a slevy na další vstupy. Oblast Národního parku Vysoké 
Taury je ideálním místem pro strávení aktivní dovolené spojené především s pěší turistikou. Obce Mallnitz a Flattach leží doslova obklopeny 
Národním parkem a jsou vynikajícím výchozím místem do jeho krásného nitra s 3 000 horskými vrcholy a ledovcovými jezírky. Dovolenou v Ko-
rutanech vám ulehčí Korutanská karta, která je u dvou kapacit na této straně již v ceně. 

Sporthotel Mölltal *** ve Flattachu

Hotel leží na  kraji centra malé obce Flattach 
v  údolí Mölltal a  tvoří ho 2 budovy vzdálené 
cca 20 m. Hosté mají v ceně Korutanskou kar-
tu. Venkovní koupaliště s  malým tobogánem 
ve Flattachu, kam mají hosté v rámci karty vol-
ný vstup, je cca 600 m od  hotelu. V  hotelu je 
recepce, wi-fi zdarma, restaurace, bar, zahrada, 
parkoviště. 2-4 lůžkové pokoje mají vlastní so-
ciální zařízení, kabelovou TV a fén, 3. a 4. lůžko 
jsou přistýlky. Stravování je formou polopen-
ze – snídaně formou bufetu, večeře menu o 3 
chodech s možností výběru z 2 hlavních jídel, 
salátový bufet. V ceně je vnitřní bazén 7 x 3 m 
s protiproudem, sauna, pára a infrakabina. 

Jufa Gitschtal ve Weissbriachu

Dům leží na  klidném a  pěkném místě cca 
1,5 km od  centra Weissbriachu, kde je kou-
paliště, kam mají hosté vstup zdarma. Jezero 
Weissensee je cca 9 km, jezero Pressegersee 
je cca 18 km, lanovka v  Nassfeldu cca 20 km. 
V ceně je karta Nassfeld +Card Premium, se 
kterou můžete zdarma využívat dopravu v ob-
lasti, lanovky v Nassfeldu a volný máte i vstup 
na  pláže u  jezera Pressegersee. V  domě hala 
s  recepcí, wi-fi zdarma, restaurace, kavárna, 
kolárna, výtah, parkoviště. U  domu je zahra-
da s  dětským hřištěm, lehátka na  opalování. 
2-4 lůžkové pokoje mají vlastní soc. zařízení, 
TV-Sat, fén a  některé i  balkon. Stravování je 
formou polopenze – snídaně i večeře formou 
bufetu. V ceně po dohodě sauna.

Hotel Alber **** v Mallnitzu

Pěkný hotel leží v  centru Mallnitzu, tvoří ho 
2 vzájemně propojené budovy. Hosté mají 
v  ceně Korutanskou kartu, se kterou mají 
pak volný vstup do více než 100 atrakcí v ce-
lých Korutanech. Místní bazén, který je možné 
využívat v rámci Korutanské karty, je vzdálen 
cca 500 m od hotelu. Místní lanovka cca 3 km. 
V hotelu je recepce, výtah, jídelna, restaurace, 
bar, zahrada a parkoviště. 2-4 lůžkové pokoje 
mají vlastní soc. zařízení, TV-Sat. V  hotelu je 
wellness se saunou, párou, whirlpoolem a by-
linnou saunou (přístupné od  14 let). Stravo-
vání je formou polopenze – snídaně formou 
bufetu s  biokoutkem, odpoledne se podává 
svačina, večeře menu o 4 chodech s možností 
výběru hlavního jídla včetně salátového bufe-
tu. Děti do 10,9 let ubytované na 3. a 4. lůž-
ku mají pobyt s polopenzí zdarma.

Jufa Gitschtal ve Weissbriachu

Období 2020
Dospělí 

ve 2-4 lůž. 
pokoji

Děti  
4-15,9 let

11.06.-14.06. 1 650 1 090
14.06.-26.06. 1 400 920
26.06.-31.08. 1 650 1 090
31.08.-30.09. 1 400 920

Ceny na osobu a noc v Kč zahrnují: 1x ubytování s po-
lopenzí, kartu Nassfeld +Card Premium, ložní prádlo.
Slevy: děti ubytované na 3. a 4. lůžku do 3,9 let zdar-
ma, děti 4-15,9 let viz tabulka cen.
Příplatky: pobytová taxa 2 Euro/noc/osoba od 17 let, 
komplexní poj. viz strana 30, malý pes 10 Euro/den.
Upozornění: po celou sezonu minimální počet nocí 3 
a  nástupní dny na  ubytování každý den. V  obdobích 
11.06.-26.06. a  31.08.-30.09.20 platí 7=6, 6=5, 5=4 
a 4=3, v období 26.06.-31.08.20 platí 7=6.

Hotel Alber v Mallnitzu
Období 2020 Dospělí 
07.06.-04.07. 1 680
04.07.-22.08. 1 880
22.08.-05.09. 1 680
05.09.-01.10. 1 640

Ceny na  osobu a  noc v  Kč zahrnují: 1x ubytování 
s polopenzí, Korutanskou kartu, ložní prádlo.
Slevy: děti ubytované na 3. a 4. lůžku do 10,9 let zdar-
ma, 11-15,9 let 50%, ostatní 30%.
Příplatky: pobytová taxa 3,5 Euro/noc/osoba od 16 let, 
dítě 7-15,9 let 0,66 Euro/noc, komplexní pojištění viz 
strana 30, malý pes 5 Euro/den.
Upozornění: po  celou sezonu platí pobyty neděle - 
čtvrtek, čtvrtek - neděle a  neděle - neděle a  zároveň 
platí při pobytech neděle - čtvrtek akce 4=3 a  při tý-
denních pobytech 7=6.

Sporthotel Mölltal ve Flattachu
Období 2020 Dospělí 
27.06.-22.08. 2 000
22.08.-12.09. 1 860

Ceny na  osobu a  noc v  Kč zahrnují: 1x ubytování 
s polopenzí, Korutanskou kartu, ložní prádlo.
Slevy: děti ubytované na 3. a 4. lůžku do 6,9 let zdar-
ma, 7-11,9 let 70%, 12-15,9 let 50%, ostatní 30%
Příplatky: pobytová taxa 2,1 Euro/noc/osoba od 17 let, 
komplexní pojištění viz strana 30, malý pes za poplatek.
Upozornění: po  celou sezonu minimální počet nocí 
3 a  nástupní dny na  ubytování každý den, v  období 
22.08.-12.09.20 platí akce 7=6.

Další hotely v Korutanech najdete 
na www.rakousko-dovolena.cz
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Paznauntal, Zillertal a Achensee
Údolí Paznauntal je ideálním místem pro milovníky vysokých hor. Výhodou ubytování v Paznauntalu je karta Silvrettacard, se kterou můžete 
zdarma využívat lanovky, místní dopravu, bazény a muzea. Vesnice See leží cca 15 km od Ischglu, přímo v See je lanovka a přírodní koupaliště. 
Zillertal je atraktivní údolí, které je zakončeno ledovcem Hintertux. V údolí jsou lanovky s letním provozem, koupaliště i vnitřní bazény, různé 
parky pro děti. Doručujeme zakoupení karty Zillertal Aktivcard, se kterou můžete využívat zdarma 1 lanovku denně, navštěvovat 6 letních 
koupališť a využívat místní dopravu. Achensee je nádherná oblast okolo průzračně čistého a modrého jezera Achensee a je dobrým místem 
pro aktivní letní dovolenou. Jsou zde turistické trasy, stezky pro kola, 2 golfová hřiště, hřiště pro děti, přírodní park Karwendel. U jezera jsou 
pláže a jezdí po něm výletní lodě. Dovolenou určitě zpestří jízda parním vláčkem Achenseebahn. Během pobytu doporučujeme zakoupit kartu 
Achensee Erlebniscard, se kterou jsou lanovky, svět Swarovski, jízda vláčkem, plavba lodí po jezeře a vybraná muzea v oblasti zdarma.

Penzion Geisler *** v Achenkirchu 

Pěkný penzion leží cca 500 m od  jezera 
i od centra Achenkirchu, má klidnou a sluneč-
nou polohu. V domě je recepce, wi-fi zdarma, 
jídelna, restaurace, bar, výtah a parkoviště. 2-4 
lůžkové pokoje mají vlastní sociální zařízení, 
TV-Sat, trezorek a  fén. 3. a  4. lůžko v  pokoji 
je rozkládací gauč nebo palanda. Stravování 
je formou polopenze – snídaně bufet, večeře 
menu o 3 chodech s možností výběru hlavní-
ho jídla, salátový a  předkrmový bufet. Hosté 
mají v  ceně sau-
nu, infrakabinu 
a  odpočívárnu, 
stolní tenis, stolní 
fotbálek a biliard.

Hotel Alpenkönigin **** v See

Velmi pěkný hotel leží v centru městečka See. 
Přírodní koupaliště, zastávka autobusu i  ob-
chody jsou v blízkosti. Hosté mají v ceně kar-
tu Silvrettacard. V hotelu je recepce, hala, wi-
-fi zdarma, jídelna, bar, terasa, výtah, kolárna 
a parkoviště. V hotelu je vnitřní bazén 7 x 5 m 
a wellness. 2-4 lůžkové pokoje mají vlastní soc. 
zařízení, TV-Sat, rádio, fén a některé i balkon. 
Stravování je formou rozšířené polopenze – 
snídaně bufet, obědová polévka, večeře menu 
o 3 chodech s možností výběru hlavního jídla 
a  salátový bufet. Mezi 11.30 - 17.00 hodinou 
je k  dispozici nápojový bar se šťávami. Děti 
do 10,9 let ubytované na 3. a 4. lůžku mají 
pobyt s rozšířenou polopenzí zdarma.

Hotel Scol Zillertal **** ve Fügenu 

Pěkný hotel leží v centru Fügenu, hned vedle 
kostela. Je dobrým výchozím místem pro vý-
lety po celém údolí. V hotelu je hala s recepcí, 
kde je wi-fi zdarma, jídelna, bar, výtah, herna 
pro děti, zahrada a parkoviště. V hotelu je vnitř-
ní bazén 12 x 5 m a wellness se saunami (vstup 
od 15 let). 2-4 lůžkové pokoje mají vlastní soc. 
zařízení, TV-Sat, fén, rádio a některé i balkon. 
Stravování je formou all inclusive – snídaně 
bufet, obědová polévka, odpolední svačina, 
večeře menu o 3 chodech s možností výběru 
hlavního jídla nebo formou bufetu. Mezi 10.00 
- 21.00 hodinou jsou v ceně nápoje jako pivo, 
víno a  nealko. 
Děti do  11,9 let 
ubytované na 3. 
a  4. lůžku mají 
pobyt s all inclu-
sive zdarma.
Hotel Scol Zillertal ve Fügenu – all inclusive

Období 2020 Dospělí
21.06.-05.07. 1 920
05.07.-06.09. 2 340
06.09.-04.10. 2 080

Ceny na osobu a noc v Kč zahrnují: 1x ubytování s all 
inclusive, ložní prádlo.
Slevy: děti ubytované na 3. a 4. lůžku do 11,9 let zdar-
ma, 12-18,9 let 50%.
Příplatky: pobytová taxa cca 1,5 Euro/noc/osoba 
od 15 let, komplexní pojištění viz strana 30.
Upozornění: po celou sezonu minimální počet nocí 3 
a nástupní dny na ubytování každý den. Pobyt se psem 
není možný.

Penzion Geisler v Achenkirchu am Achensee
Období 2020 Dospělí 
29.05.-02.06. 1 680
02.06.-10.06. 1 520
10.06.-14.06. 1 680
14.06.-11.08. 1 520
11.08.-16.08. 1 680
16.08.-06.09. 1 520
06.09.-04.10. 1 440

Ceny na  osobu a  noc v  Kč zahrnují: 1x ubytování 
s polopenzí, ložní prádlo.
Slevy: děti ubytované na 3. a 4. lůžku do 3,9 let zdar-
ma, 4-6,9 let 50%, 7-12,9 let 30%, 13-14,9 let 10%.
Příplatky: pobytová taxa 3 Euro/noc/osoba od 15 let, 
komplexní pojištění viz strana 30, malý pes 8 Euro/den.
Upozornění: po celou sezonu minimální počet nocí 3 
a nástupní dny na ubytování každý den.

Hotel Alpenkönigin v See – Paznauntal

Období 
2020

Dospělí 
ve 2 lůž. 
pokoji

Dospělí 
ve 2-3 lůž. 

pokoji

Dospělí 
ve 2-4 lůž. 

pokoji
14.06.-05.07. 1 800 1 840 1 920
05.07.-30.08. 2 220 2 300 2 380
30.08.-20.09. 1 900 1 940 2 020

Ceny na  osobu a  noc v  Kč zahrnují: 1x ubytování 
s rozšířenou polopenzí, kartu Silvrettacard, ložní prádlo.
Slevy: děti ubytované na 3. a 4. lůžku do 10,9 let zdar-
ma, 11-16,9 let 50%, ostatní 10%.
Příplatky: pobytová taxa 3 Euro/noc/osoba od 15 let, 
komplexní pojištění viz strana 30.
Upozornění: po celou sezonu min. počet nocí 3 a ná-
stupní dny na ubytování každý den, v obdobích 14.06.-
05.07. a  30.08.-20.09.20 platí 7=5, 4=3, 5=4 a  6=5, 
v období 05.07.-30.08.20 platí 7=6 a 4=3 při pobytech 
neděle - čtvrtek. Pobyt se psem není možný.

Když se řekne Tyrolsko, vybaví se člověku okamžitě mohutná pásma hor, líbezné horské pastviny s typickými horskými chatami a upravené 
vesnice. V této „zemi hor“, jak je Tyrolsku často přezdíváno, je také na 600 jezer. Tyrolská krajina je ideálním místem pro turisty i bikery 
a díky místním lanovkám je možné poznat tyrolské hory i bez velké námahy.

Tyrolsko – srdce Alp
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Arlberg, Fiss – Ladis – Serfaus a Montafon
Vysoko položená oblast Arlbergu, se známým střediskem St. Anton am Arlberg, je ideálním místem pro vysokohorskou turistiku. V oblasti, je-
jíž dominantou jsou hory Kapall, Galzig, Valluga nebo Rendl, je na 300 km značených cest, z nichž většina vede v nadmořské výšce okolo 2000 m. 
Nechybí zde trasy pro horská kola, golfové hřiště, bazény a samozřejmostí jsou lanovky s letním provozem, na které je možné si zakoupit kartu 
Wanderpass (5 dní cca 48 Euro). Oblast Fiss – Lasis – Serfaus nabízí v létě opravdu atraktivní dovolenou nejen pro rodiny s dětmi. Tato vyso-
ko položená oblast je obklopena majestátními třítisícovkami. K pobytu zde dostanete kartu Super.Sommer.Card, se kterou můžete využívat 
všechny lanovky, místní dopravu, dětské zážitkové parky a hřiště. Oblast Montafonu leží ve Vorarlbersku, na úplném západě Rakouska, říká se 
mu „malé rakouské Švýcarsko“. Je to krásné údolí obklopeno třemi horskými celky: Rätikon, Silvretta a Verwall. Pokud budete využívat letních 
lanovek, doporučujeme zakoupit kartu Montafoncard (6 dní cca 80 Euro), se kterou můžete využívat lanovky zdarma.

Hotel Tui Blue Montafon ***  
ve Schrunsu

Nový moderní hotel bude otevřen v  květnu 
2020. Leží na kraji Schrunsu, cca 1 km od cent-
ra a cca 1,5 km od lanovky s letním provozem. 
Pokud plánujete během dovolené používat 
lanovky, doporučujeme zakoupení Montafon-
card. V hotelu je hala s recepcí, wi-fi zdarma, jí-
delna, restaurace, bar, kolárna, výtah, zahrada 
s  lehátky a  slunečníky pro hosty, parkoviště. 
1 a 2 lůžkové pokoje mají vlastní soc. zařízení, 
kabelovou TV, fén. Stravování je formou polo-
penze – snídaně i večeře formou bufetu. Hosté 
mají v ceně sauny, infrakabinu a panoramatic-
kou odpočívárnu. 

Hotel Arlberg ****  
v St. Anton am Arlberg

Příjemný hotel má klidnější polohu na  kraji 
centra St. Antonu. Hosté mají v ceně kartu St. 
Anton Card basic, se kterou mohou využívat 
1 den lanovky v  oblasti, 1x mohou zdarma 
navštívit veřejný bazén, 1x mají volný vstup 
na golfové hřiště v St. Antonu aj. Na místě je 
pak možné si přikoupiti „Wanderpass“, se kte-
rým je možné využívat lanovky neomezeně. 
V hotelu je hala s recepcí, wi-fi zdarma, jídelna, 
restaurace, bar, výtah, kolárna a  parkoviště.  
2-3 lůžkové pokoje mají vlastní soc. zařízení, 
3. lůžko je přistýlka. Stravování je formou polo-
penze – snídaně studený i teplý bufet, večeře 
menu o 4 chodech s možností výběru z 3 hlav-
ních jídel a dezertů, salátový bufet. Hosté mají 
v  ceně vnitřní bazén 10 x 5 m, saunu, páru 
a whirlpool (bazén 
v  provozu kaž-
dý den, wellness 
2x týdně). Dítě 
do 12,9 let ubyto-
vané na  3. lůžku 
má pobyt s polo-
penzí zdarma. 

Hotel Bärolina *** v Serfaus 

Hotel má klidnou polohu cca 500 m od cent-
ra, v části St. Zeno. Hosté obdrží kartu Super.
Sommer.Card, se kterou pak mohou využívat 
zdarma lanovky v oblasti Fiss – Ladis – Serfaus, 
místní dopravu a zážitkové parky. V hotelu je 
hala s  recepcí, wi-fi zdarma, jídelna, restau-
race, výtah, kolárna, parkoviště cca 100 m 
od domu, garáže za 4 Euro/den. Ubytování je 
ve 2-3 lůžkových pokojích s vlastním soc. zaří-
zením, kabelovou TV, fénem a balkonem. Stra-
vování je formou polopenze – snídaně bufet, 
večeře menu o 4 chodech s možností výběru 
hlavního jídla. Hosté mají v ceně saunu, páru, 
infrakabinu a odpočívárnu (vstup od 15 let).

Hotel Tui Blue Montafon ve Schrunsu

Období 2020
Dospělí  
ve 2 lůž. 
pokoji

Dospělí  
v 1 lůž. 
pokoji

18.06.-28.06. 1 680 2 020
28.06.-13.09. 1 850 2 090

Ceny na  osobu a  noc v  Kč zahrnují: 1x ubytování 
s polopenzí, ložní prádlo.
Příplatky: pobytová taxa 2,4 Euro/noc/osoba od 14 let, 
komplexní pojištění viz strana 30, malý pes 19  Euro/
den/pouze na vyžádání.
Upozornění: po celou sezonu minimální počet nocí 3 
a nástupní dny na ubytování každý den.

Hotel Arlberg v St. Anton am Arlberg
Období 2020 Dospělí
27.06.-11.07. 1 940
11.07.-22.08. 2 150
22.08.-19.09. 1 940

Ceny na  osobu a  noc v  Kč zahrnují: 1x ubytování 
s polopenzí, 1 den využívání lanovek v St. Antonu a 1x 
vstup na koupaliště, ložní prádlo.
Slevy: dítě ubytované na 3. lůžku do 12,9 let zdarma, 
13-15,9 let 50%, ostatní 10%.
Příplatky: pobytová taxa 3 Euro/noc/osoba od 15 let, 
komplexní pojištění viz strana 30, malý pes 15 Euro/
den/pouze na vyžádání.
Upozornění: po celou sezonu minimální počet nocí 3 
a nástupní dny na ubytování každý den.

Hotel Bärolina v Serfaus
Období 2020 Dospělí 
14.06.-28.06. 1 680
28.06.-05.07. 1 760
05.07.-16.08. 1 920
16.08.-28.09. 1 760

Ceny na osobu a noc v Kč zahrnují: 1x ubytování s po-
lopenzí, kartu Super.Sommer.Card, ložní prádlo.
Slevy: dítě ubytované na  3. lůžku do  2,9 let zdarma, 
3-6,9 let 70%, 7-12,9 let 50%, 13-16,9 let 30%.
Příplatky: pobytová taxa 2,6 Euro/noc/osoba od 15 let, 
komplexní pojištění viz strana 30.
Upozornění: po  celou sezonu minimální počet nocí 
3 a  nástupní dny na  ubytování každý den, v  obdobích 
14.06.-12.07. a 16.08.-27.09.20 platí 7=6 a při pobytu ne-
děle - čtvrtek platí sleva 10%. Pobyt se psem není možný.

Další hotely v Tyrolsku  
a Vorarlbersku najdete  

na www.rakousko-dovolena.cz
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Hory, jezera, Mozartovo město – v Salcbursku najdete vše, co si jen pro pestrou letní dovolenou můžete přát. Čeká na vás pohádková krajina 
s průzračnými jezery a majestátními horskými štíty, loukami i malebnými vesničkami. Nezáleží na tom, zda se rozhodnete pro aktivně strá-
venou dovolenou v horách, pro rodinnou dovolenou v apartmánech nebo pro lenošení u jezera, v Salcbursku můžete mít ode všeho trochu.

Golling, Fusch an der Grossglocknerstrasse a Gasteinertal
Golling je ideálním výchozím místem pro výlety po  celém Salcbursku, historický Salcburk je 
vzdálen jen cca 25 km. Za návštěvu určitě stojí lázně Aqua Salza Golling, kde jsou bazény s proti-
proudy, vířivky, tobogán a relaxační svět. Golling leží i na Tauernské cyklostezce. Malebná obec 
Fusch leží na začátku známé vysokohorské silnice Grossglockner Hochalpenstrasse, je obklope-
na Národním parkem Vysoké Taury. Je ideálním výchozím místem pro výlety do hor, ale třeba 
i jen do cca 12 km vzdáleného Zell am See nebo na přehrady nad Kaprunem. Přímo ve Fuschi 
je venkovní koupaliště a park s atrakcemi pro děti a se zvířaty Ferleiten. Údolí Gasteinertal leží 
na hranicích NP Vysoké Taury. Během poznávání hor se můžete k vrcholům  vyvézt lanovkami. 
Gasteinertal je především údolí s termálními lázněmi a tak můžete i relaxovat. V údolí je přírodní 
koupaliště, golfové hřiště a vedou zde cyklostezky. V oblasti je možné zakoupit různé karty na la-
novky, na vstupy do termálních lázní a platí zde i Salcburská karta (6 dní cca 80 Euro).

Salcbursko – malý ráj v srdci Alp

Gasthof Torrenerhof *** v Gollingu

Tradiční gasthof má klidnou polohu cca 
2 km od  centra Gollingu, kousek od  lesa 
i  od  Gollingského vodopádu. Je ideálním vý-
chozím místem pro výlety po celém Salcburs-
ku. V  gasthofu je recepce, výtah, jídelna, res-
taurace, bar a parkoviště je u domu. 2-4 lůžko-
vé pokoje mají vlastní soc. zařízení a kabelovou 
TV. Stravování je formou all inclusive – snídaně 
bufet, svačinový balíček, je možné si udělat 
u snídaně, odpolední svačina, večeře menu o 3 
chodech nebo formou bufetu. Mezi 9.00-21.00 
hodinou jsou k  dispozici nápoje jako točené 
pivo, stolní víno, místní nealko.

Parkhotel Gastein v Bad Hofgasteinu

Hotel leží cca 500 m od centra a cca 750 m od láz-
ní Alpentherme, lanovka je cca 600 m od hotelu. 
V  domě je recepce, výtah, jídelna, restaurace, 
sauna a  odpočívárna, zahrada se slunečníky, 
parkoviště za  poplatek 5 Euro/den. 2-4 lůžkové 
pokoje mají vlastní soc. zařízení, TV-Sat, wi-fi 
zdarma a  některé i  balkon. Stravování je formu 
all inclusive – snídaně bufet, svačinový balíček 
je možné si udělat u snídaně, odpolední svačina, 
večeře menu o 3 chodech. Mezi 9.00-21.00 hodi-
nou jsou k dispozici nápoje jako pivo, stolní víno, 
nealko. Děti do  11,9 let ubytované na  3.  a  4. 
lůžku mají pobyt s all inclusive zdarma.

Gasthof Torrenerhof v Gollingu – all inclusive
Období 2020 Dospělí 
05.04.-10.05. 1 240
10.05.-31.05. 1 420
31.05.-12.07. 1 380
12.07.-27.09. 1 590
27.09.-01.11. 1 240

Ceny na osobu a noc v Kč zahrnují: 1x ubytování s all 
inclusive, ložní prádlo.
Slevy: děti ubytované na 3. a 4. lůžku do 5,9 let zdar-
ma, 6-12,9 let 50%, ostatní 20%.
Příplatky: pobytová taxa 1,6 Euro/noc/osoba od 15 let, 
komplexní poj. viz strana 30, malý pes 15 Euro/den.
Upozornění: po celou sezonu minimální počet nocí 3 
a nástupní dny na ubytování každý den, po celou sezo-
nu platí akce 7=6 a při pobytech neděle - čtvrtek 4=3.

Gasthof Wasserfall *** ve Fusch 
an der Grossglocknerstrasse

Tradiční gasthof leží v malebném Fuschi, ob-
klopen Národním parkem Vysoké Taury, cca 
10 km od Zell am See. Hosté mají v ceně kartu 
Nationalparkcard, se kterou mohu zdarma 
využívat 1 atrakci v oblasti Taur denně (lanov-
ky, muzea, bazény). V  ceně je i  Grossglock-
nerská silnice. Hosté mají také volný vstup 
na  koupaliště ve  Fuschi. V  domě je recepce, 
restaurace, bar, parkoviště. 2-4 lůžkové poko-
je mají vlastní soc. zařízení, fén, kabelovou TV, 
rádio a wi-fi zdarma. 3. a 4. lůžko je rozkláda-
cí gauč nebo palanda. Stravování je formou 
polopenze – snídaně bufet, večeře menu o 3 
chodech, někdy 
i  formou bufetu. 
V pondělí, ve stře-
du a  v  pátek se 
mezi 16.00-17.00 
podává svačina. 

Gasthof Wasserfall  
ve Fusch an der Grossglocknerstrasse

Období 
2020

Dospělí 
ve 2 lůž. 
pokoji 

Dospělí 
ve 2-3 lůž. 

pokoji

Dospělí 
ve 2-4 lůž. 

pokoji 
01.05.-16.05. 1 680 1 840 1 930
16.05.-04.07. 1 800 1 960 2 050
04.07.-29.08. 1 930 2 090 2 160
29.08.-20.09. 1 800 1 960 2 050
20.09.-04.10. 1 680 1 840 1 930

Ceny na osobu a noc v Kč zahrnují: 1x ubytování s po-
lopenzí, kartu Nationalparkcard, volný vstup na koupa-
liště ve Fuschi (v době provozu), ložní prádlo.
Slevy: děti ubytované na 3. a 4. lůžku do 5,9 let zdarma, 
6-11,9 let 50%, 12-14,9 let 30%, ostatní 10%.
Příplatky: pobytová taxa cca 1,5 Euro/noc/osoba 
od 15 let, komplexní pojištění viz strana 30.
Upozornění: po celou sezonu min. počet nocí 2 a ná-
stupní dny na ubyt. každý den, v obdobích 01.05.-27.06. 
a 29.08.-04.10.20 platí 7=6. Pobyt se psem není možný.

Parkhotel Gastein – all inclusive

Období 
2020

Dospělí 
ve 2 lůž. 
pokoji

Dospělí 
ve 2 lůž. 
pokoji / 
balkon

Dospělí 
ve 2-4 lůž. 

pokoji / 
balkon

30.04.-12.07. 1 120 1 160 1 280
12.07.-23.08. 1 360 1 400 1 480
23.08.-31.10. 1 120 1 160 1 280

Ceny na osobu a noc v Kč zahrnují: 1x ubytování s all 
inclusive, ložní prádlo.
Slevy: děti ubytované na 3. a 4. lůžku do 11,9 let zdar-
ma, 12-15,9 let 50%, ostatní 30%.
Příplatky: pobytová taxa 2,5 Euro/noc/osoba od 15 let, 
komplexní poj. viz strana 30, malý pes 5 Euro/den.
Upozornění: po celou sezonu min. počet nocí 3 a nástup-
ní dny na ubytování každý den a zároveň platí akce 7=6.
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Zell am See a okolí
Pokud si zvolíte pro svou dovolenou okolí Zellského jezera, budete mile překvapeni pestrou nabídkou tohoto malebného regionu. V horkých 
letních dnech se můžete koupat na jedné ze 6 pláží u Zellského jezera nebo na koupalištích. Kryté bazény jsou v Zell am See i v Kaprunu. Na kraji 
Kaprunu vyrostly moderní lázně Tauern Spa, kde jsou venkovní a vnitřní bazény, zóna se saunami, dětský svět s atrakcemi. Region je také rájem 
pro turisty i cyklisty. Údolím vedou pohodové cyklostezky. Návštěva vysokohorské silnice Grossglockner Hochalpenstrasse s překrásnými pano-
ramaty může být jedním z nezapomenutelných zážitků vaší dovolené. Dalším výletním cílem mohou být přehrady nad Kaprunem, plavba lodí 
po jezeře. Výhodou některého ubytování v oblasti je karta Zell am See - Kaprun, se kterou máte vybrané atrakce v okolí zdarma.

Hotel Daxer ***+ v Zell am See

Rodinný hotel leží cca 2 km od centra i od je-
zera, je z  něj krásný výhled na  jezero. Hosté 
mají v ceně kartu Zell am See - Kaprun, která 
umožňuje využívat místní lanovky, pláže, zahr-
nuje vstupy např. na přehrady nad Kaprunem. 
V hotelu je recepce, wi-fi zdarma, jídelna, bar, 
výtah, kolárna, herní koutek pro děti, parkovi-
ště. U domu je pěkná zahrada s přírodním ryb-
níčkem na koupání (12 x 7 m, solárně vyhříva-
ný), lehátka a slunečníky, dětské hřiště. Pěkné 
2-4 lůžkové pokoje mají vlastní soc. zařízení, 
kabelovou TV, fén, balkon. Stravování je for-
mou all inclusive light – snídaně teplý i stude-
ný bufet, odpolední svačina, večeře menu o 4 
chodech s možností výběru ze 4 hlavních jídel, 
salátový, předkrmový bufet. Mezi 10.00-21.00 
hodinou jsou v  ceně nealko nápoje. V  ceně 

je vnitřní bazén 9,5 x 
4,5 m s protiproudem, 
sauna, pára, infrasau-
na, odpočívárna (děti 
do  14  let vstup jen 
s rodiči).

Hotel Daxer v Zell am See

Období 
2020

Dospělí 
ve 2 lůž. 
pokoji

Dospělí 
ve 2-3 lůž. 

pokoji

Dospělí 
ve 2-4 lůž. 

pokoji
20.05.-27.06. 2 100 2 270 2 430
27.06.-05.09. 2 430 2 620 2 970
05.09.-04.10. 2 100 2 270 2 430

Ceny na osobu a noc v Kč zahrnují: 1x ubytování s all 
inclusive light, kartu Zell am See - Kaprun, ložní prádlo.
Slevy: děti ubytované na 3. a 4. lůžku do 5,9 let zdar-
ma, 6-11,9 let 80%, 12-14,9 let 50%, ostatní 10%.
Příplatky: pobytová taxa 2 Euro/noc/osoba od 15 let, 
komplexní pojištění viz strana 30, 1 lůžkový pokoj bez 
příplatku, malý pes 15 Euro/den/pouze na vyžádání.
Upozornění: po celou sezonu minimální počet nocí 3 
a nástupní dny na ubytování každý den.

Gasthof Limberghof v Zell am See

Období 
2020

Dospělí 
ve 2-3 lůž. 

pokoji

Dospělí 
ve 2-4 lůž. 

pokoji

Dospělí  
ve 2 lůž.  
pokoji / 

vedl. budova
01.05.-04.10. 1 320 1 360 1 260

Ceny na  osobu a  noc v  Kč zahrnuje: 1x ubytování 
s polopenzí, ložní prádlo.
Slevy: děti ubytované na 3. a 4. lůžku do 6,9 let zdar-
ma, 7-15,9 let 50%.
Příplatky: pobytová taxa 2 Euro/noc/osoba od 15 let, 
komplexní pojištění viz strana 30, malý pes 5 Euro/den/
pouze na vyžádání.
Upozornění: po celou sezonu minimální počet nocí 3 
a  nástupní dny na  ubytování každý den, v  obdobích 
01.05.-12.07. a 16.08.-04.10.20 platí 7=6.

Gasthof Limberghof ***  
v Zell am See

Rodinou vedený gasthof s  dlouhou tradicí 
leží cca 3 km od  historického centra Zell am 
See a  cca 2 km od  jezera, naproti golfovému 
hřišti, kde mají hosté 25% slevu na greenfee. 
Cyklostezka vede kousek pod domem. Dům 
je vhodný pro nenáročné klienty. V domě mají 
majitelé psy i  kočky. Vedlejší budova je cca 
20 m od  budovy hlavní. V  domě je recepce, 
restaurace, pizzerie a  parkoviště. U  domu je 
zahrada s  venkovním bazénem 10 x 5 m, le-
hátka se slunečníky, malé dětské hřiště, parko-
viště. Dům má i vlastní palírnu a vlastní chov 
ryb. 2-4 lůžkové, tradičně zařízené pokoje mají 
vlastní soc. zařízení, kabelovou TV, 3. a 4. lůžko 
v pokoji je možné pouze pro děti do 15,9 let. 
Stravování je formou polopenze – snídaně bu-
fet s  biokoutkem, večeře menu o  3 chodech 
s možností výběru z 2 hlavních jídel. 

Hotel Schütthof *** v Zell am See

Hotel leží cca 2 km od historického centra Zell 
am See, v části Schüttdorf. Jezero a pláž je cca 
1 km od hotelu. Hosté mají v ceně kartu Zell 
am See - Kaprun, která umožňuje využívat 
místní lanovky, pláže, zahrnuje vstupy na  za-
jímavá místa v  okolí. Hosté mají i  slevu 25% 
na greenfee na golfovém hřišti v Zell am See/
Kaprun. V hotelu je hala s recepcí, wi-fi zdarma, 
jídelna, restaurace, bar, výtah, parkoviště, gará-
že za poplatek 8 Euro/noc. U hotelu je zahrada 
s lehátky a slunečníky pro hosty, dětské hřiště. 
1, 2 a 2-3 lůžkové pokoje mají vlastní soc. zaříze-
ní, TV-Sat, fén a některé i balkon. Stravování je 
formou polopenze – snídaně bufet, odpolední 
svačina, večeře bufet. V ceně je pěkné wellness 
s párou, saunou, biosaunou a odpočívárnou. 

Hotel Schütthof v Zell am See

Období 2020 Dospělí v 1 
a 2 lůž. pokoji

Dospělí 
ve 2-3 lůž. 

pokoji
21.05.-04.07. 1 880 2 240
04.07.-31.08. 2 160 2 520
31.08.-15.10. 1 720 2 120

Ceny na  osobu a  noc v  Kč zahrnují: 1x ubytování 
s polopenzí, kartu Zell am See - Kaprun, ložní prádlo.
Slevy: dítě ubytované na  3. lůžku do  5,9 let zdarma, 
dítě 6-11,9 let platí cenu 560 Kč/noc.
Příplatky: pobytová taxa 1,55 Euro/noc/osoba od 15 let, 
komplexní pojištění viz strana 30, malý pes 15 Euro/den.
Upozornění: po  celou sezonu minimální počet nocí 
3 a  nástupní dny na  ubytování každý den. V  období 
25.05.-03.06. a 12.09.-15.10.20 platí akce 7=6.
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Hochkönig, Saalbach – Hinterglemm a Mittersill
Malebná oblast Hochkönigu leží pod stejnojmenným vápencovým masivem, který celé oblasti dominuje. Tvoří ji obce Maria Alm, Dienten 
a Mühlbach. V celé oblasti vás čekají stovky značených turistických cest a cyklostezky. Samozřejmostí jsou lanovky, nechybí zde bobová dráha, 
dětské parky, koupaliště. Oblast Saalbach – Hinterglemm je pravým místem pro rodinnou dovolenou s dětmi. Jsou zde cesty připravené pro 
děti s různými úkoly a několik lanovek, které máte zdarma v rámci karty Jokercard. K osvěžení láká pěkné koupaliště s atrakcemi v Saalbachu. 
Městečko Mittersill leží na Tauernské cyklostezce. Je dobrým výchozím místem pro výlety nejen do Národního Parku Vysoké Taury, ale i do Zell 
am See nebo Kitzbühelu. V Mittersillu je venkovní i vnitřní bazén, zajímavé Centrum NP a krásné 18 jamkové golfové hřiště. Nejbližší lanovka 
s letním provozem je v cca 5 km vzdáleném Hollersbachu. Pokud bydlíte v oblasti, máte v ceně kartu Nationalparkcard, se kterou máte 1 atrak-
ci denně zdarma (lanovka, bazén, muzeum…).

Sporthotel Kogler **** v Mittersillu

Velmi pěkný hotel leží cca 400 m od  centra 
Mittersillu, je dobrým výchozím místem pro 
výlety. Hosté mají v  ceně kartu National-
parkcard, se kterou mohu zdarma využívat 
1 atrakci v oblasti Taur denně. V hotelu je hala 
s recepcí, wi-fi zdarma, restaurace, bar, 2 výta-
hy, kolárna, zahrada, herna, dětské hřiště, par-
koviště. Všechny pokoje mají vlastní soc. zaří-
zení, kabelovou TV, fén, župany pro dospělé, 
balkon nebo terasu. Rodinné pokoje (50 m2) 
mají opticky oddělenou spací a obytnou část. 
Vícelůžkové pokoje jsou i  v  podkroví a  mo-
hou v nich být i palandy. Stravování je formou 
polopenze – snídaně bohatý bufet, večeře 
o 3 chodech s možností výběru, salátový a de-
zertový bufet.  Hosté mají v ceně velký bazén 
s  60 m dlouhým tobogánem, dětský bazén 
a  wellness se saunou, pá-
rou a  odpočívárnou. Dítě 
do  11,9  let ubytované 
ve 2-3 lůž. pokoji má po-
byt s polopenzí zdarma. 

Gasthof Almerwirt ** v Maria Alm

Tradiční gasthof s 500 letou tradicí leží v centru 
Maria Alm, cca 200 m od lanovky s letním pro-
vozem. Tvoří ho 2 budovy vzdálené cca 20 m 
od sebe. Místní, velmi pěkné venkovní koupa-
liště s tobogánem i dětským brouzdalištěm, je 
cca 400 m. V ceně je karta Hochkönigcard, se 
kterou mají hosté vstup na  koupaliště a  vyu-
žívání lanovek v oblasti zdarma. V gasthofu je 
malá recepce, jídelna, kolárna, parkoviště. 2-4 
lůžkové pokoje mají vlastní sociální zařízení, 
TV-Sat a  některé i  balkon. Stravování je for-
mou plné penze – snídaně bufet, lehký oběd 
(polévka nebo snacky mezi 12.00-13.00 hodi-
nou), odpoledne se podává káva, čaj a koláče 
(mezi 15.00-16.00 hodinou), večeře menu o 3 
chodech podávané formou bufetu. V  ceně 
malý vnitřní bazén 
ve  vedlejší budově. 
Děti do  10,9 let 
ubytované na  3. 
a 4. lůžku mají po-
byt s  plnou penzí 
zdarma.  

Jufa Alpenhotel **** v Saalbachu

Pěkný hotel leží přímo v  centru Saalbachu, 
na pěší zóně. Hosté mají v ceně kartu Joker-
card (využívání lanovek, místních autobusů, 
koupaliště s atrakcemi Käpt‘n Hook v Saalba-
chu). V hotelu je hala s  recepcí, wi-fi zdarma, 
restaurace, bar, výtah, zahrada, kolárna, par-
koviště za  poplatek 5 Euro/den. 2-4 lůžkové 
pokoje mají vlastní soc. zařízení, TV-Sat, fén, 
trezorek a některé i balkon. Stravování je for-
mou polopenze – snídaně bufet, večeře menu 
o 3 chodech a salátový bufet (výběr z 2 polé-
vek, studený předkrm nebo moučník, hlavní 
jídlo), jídlo je servírované nebo formou bu-
fetu. V ceně pára, sauna, biosauna, infrakabi-
na a  odpočívárna (přístupné od  16 let). Děti 
do  9,9 let ubytované na  3. a  4. lůžku mají 
pobyt s polopenzí zdarma. 

Gasthof Almerwirt v Maria Alm 

Období 2020
Dospělí  
ve 2 lůž. 
pokoji

Dospělí 
ve 2-4 lůž. 

pokoji
14.06.-28.06. 1 320 1 400
28.06.-23.08. 1 440 1 570
23.08.-30.09. 1 320 1 400

Ceny na  osobu a  noc v  Kč zahrnují: 1x ubytování 
s plnou penzí, kartu Hochkönigcard, ložní prádlo.
Slevy: děti ubytované na 3. a 4. lůžku do 10,9 let zdar-
ma, 11-14,9 let 40%, 15-17,9 let 20%.
Příplatky: pobytová taxa 1,55 Euro/noc/osoba od 15 let, 
komplexní pojištění viz strana 30, malý pes 10 Euro/den.
Upozornění: po celou sezonu minimální počet nocí 3 
a nástupní dny na ubytování každý den, po celou se-
zonu platí 7=6.

Jufa Alpenhotel v Saalbachu
Období 2020 Dospělí 
14.06.-31.07. 1 990
31.07.-06.09. 2 650
06.09.-02.10. 1 990

Ceny na  osobu a  noc v  Kč zahrnují: 1x ubytování 
s polopenzí, kartu Jokercard, ložní prádlo.
Slevy: děti ubytované na 3. a 4. lůžku do 9,9 let zdar-
ma, 10-17,9 let 20%.
Příplatky: pobytová taxa 2 Euro/noc/osoba od 15 let, 
komplexní pojištění viz strana 30, malý pes 10 Euro/
den/pouze na vyžádání.
Upozornění: po  celou sezonu minimální počet nocí 
3 a  nástupní dny na  ubytování každý den a  zároveň 
platí 7=6.

Sporthotel Kogler v Mittersillu

Období 
2020

Dospělí 
ve 2-3 lůž. 

pokoji

Dospělí 
ve 2-5 lůž. 

pokoji

Dospělí  
v rodinném  

pokoji
11.06.-04.07. 2 120 2 450 2 620
04.07.-05.09. 2 420 2 700 2 890
05.09.-30.09. 2 120 2 450 2 620

Ceny na  osobu a  noc v  Kč zahrnují: 1x ubytování 
s polopenzí, kartu Nationalparkcard, ložní prádlo.
Slevy: dítě ubytované ve  2-3 lůž. pokoji na  3. lůžku 
do  11,9 let zdarma, 12-14,9 let 50%, děti ubytované 
ve vícelůžkovém pokoji na 3., 4. a 5. lůžku do 14,9 let 
sleva 50%, ostatní 20%.
Příplatky: pobytová taxa 1,5 Euro/noc/osoba od 15 let, 
komplexní pojištění viz strana 30, malý pes 15 Euro/den.
Upozornění: po celou sezonu minimální počet nocí 3 
a nástupní dny na ubytování každý den.



23

RA
K

O
U

SK
O

Št
ýr

sk
o 

– 
ze

le
né

 s
rd

ce
 R

ak
ou

sk
a

Tato spolková země mnoha tváří leží ve středu Rakouska a je to země zelených lesů, hor, pastvin, vína a vynikající kuchyně. Na severozápadě 
se zdvihá pohoří Dachstein do více než 3.000 m a 800 vrcholů zde sahá až do 2.000 m. V létě má Štýrsko otevřené brány ke 297 výletním mís-
tům – bobové dráhy, termály, ledovec Dachstein, stezky, lanovky, golfová hřiště a pohodlné cyklostezky spojující nejkrásnější místa Štýrska.

Štýrsko – zelené srdce Rakouska

Pěkný hotel leží nad Pichlem, v  nadmořské 
výšce 1.000 m, od  hotelu je krásný výhled 
do údolí a na protější masiv Dachsteinu. Hosté 
mají v ceně Dachsteinskou kartu. V hotelu je 

Hotel Tui Blue Schladming *** ve SchladminguHotel Post v Ramsau am Dachstein
Hotel se nachází 
v  části Ramsau 
- Kulm na  slu-
nečném návrší. 
Díky vynikající 
poloze je tento 
hotel vyhledá-

vaný především klienty, kteří rádi pořádají 
výlety do okolí. Oblast Ramsau-beach, kde je 
koupaliště, bobová dráha a  lanovka na  horu 
Rittisberg, je vzdálena cca 4 km. Ledovec Dach-
stein je cca 13 km a Schladming cca 8 km. Hotel 
se skládá ze dvou budov vedle sebe. V hotelu 
je hala s recepcí, výtah, jídelna a parkoviště. Wi-
-fi zdarma. Hotel má vnitřní bazén (17 x 7 m). 
Pokoje mají vlastní soc. zařízení, TV-Sat, rádio 
a některé balkon. Rodinné pokoje tvoří 2 míst-
nosti (různé varianty, popis najdete na webu). 
Stravování je formou all inclusive – snídaně 
bufet, obědový balíček (1 houska nebo chléb, 
1  ovoce) nebo lehký oběd (obložené chleby 
nebo tousty mezi 12.00-13.00), odpolední sva-
čina, večeře je menu o  3 chodech bufetovou 
formou. Do 20.00 hodin jsou k dispozici nápoje 
jako pivo, stolní víno a nealko a vybrané alko-
holické nápoje (místní pálenka, rum). Hosté 
mají v ceně Dachsteinskou kartu.

Schladming a okolí
Turistická oblast Schladming a okolí patří mezi nejnavštěvovanější místa ve Štýrsku. Svým hostům nabízí opravdu širokou paletu, jak zde prožít letní 
dovolenou. V oblasti jsou turistické cesty všech obtížností a lanovky s letním provozem, které vás přiblíží k vrcholům a horským jezírkům. Během 
výletů se můžete občerstvit na salaších a ochutnat štýrské speciality. Jedním z největších lákadel oblasti je bezesporu ledovec Dachstein s nádher-
nou vyhlídkou. Také zde můžete navštívit Ledový palác. Dalším výletním cílem, který byste neměli opomenout, je údolí „Wilde Wasser“, které uzavírá 
Riesachwasserfall – největší štýrský vodopád. Údolím vede Ennstalská cyklostezka, která je vhodná i pro rodiny s dětmi. Jak v Ramsau, tak i ve Schlad-
mingu jsou vnitřní i venkovní bazény, dovolenou si můžete zpestřit na letní bobové dráze nebo sjezdem kopců na koloběžkách či čtyřkolkách. 

Hotel Post v Ramsau – all inclusive

Období 2020
Dospělí 

ve 2-3 lůž. 
pokoji

Dospělí  
v rodinném 

pokoji
21.05.-28.05. 1 480 1 750
28.05.-12.07. 1 750 2 000
12.07.-30.08. 1 930 2 190
30.08.-27.09. 1 750 2 000
27.09.-11.10. 1 480 1 750

Ceny na  osobu a  noc v  Kč zahrnují: 1x ubytování s  all 
inclusive, Dachsteinskou kartu, ložní prádlo.
Slevy: děti ubytované na  3. a  4. lůžku do  5,9 let zdarma, 
6-11,9 let 85%, 12-13,9 let 50%, 14-14,9 let 10%.
Příplatky: pobytová taxa 2,5 Euro/noc/osoba od  15 let, 
komplexní poj. viz strana 30, 1 lůž. pokoj bez příplatku.
Upozornění: po celou sezonu min. počet nocí 3 a nástupní 
dny na ubytování každý den. Pobyt se psem není možný.

Hotel Raunerhof v Pichlu u Schladmingu – all inclusive

Období 2020 Dospělí ve 2 lůž. pokoji
3 noci / 4 noci

Dospělí ve 2-4 lůž. pokoji
3 noci / 4 noci

Dosp. ve 2-4 lůž. pokoji / ECO
3 noci / 4 noci

21.05.-28.06. 6 300 / 7 990 6 750 / 8 400 5 950 / 7 600
28.06.-06.09. 6 850 / 8 550 7 200 / 8 890 6 450 / 8 150
06.09.-08.10. 6 300 / 7 990 6 750 / 8 400 5 950 / 7 600

Ceny na osobu a pobyt v Kč zahrnují: 3x (4x) ubytování s all inclusive, Dachsteinskou kartu, ložní prádlo.
Slevy: děti ubytované na 3. a 4. lůžku do 5,9 let zdarma, děti 6-11,9 let 80%, 12-14,9 let 50%.
Příplatky: pobytová taxa 1,5 Euro/noc/osoba od 15 let, komplexní pojištění viz strana 30, malý pes 15 Euro/den.
Upozornění: po celou sezonu platí pobyty na 3 noci (čtvrtek - neděle) nebo na 4 noci (neděle - čtvrtek) nebo 
týdenní pobyty (neděle - neděle). 

Hotel Tui Blue Schladming ve Schladmingu
Období 2020 Dospělí 
22.05.-26.06. 1 660
26.06.-30.09. 1 830

Ceny na  osobu a  noc v  Kč zahrnují: 1x ubytování 
s polopenzí, Dachsteinskou kartu, ložní prádlo.
Příplatky: pobytová taxa 1,5 Euro/noc/osoba od 15 let, 
komplexní pojištění viz strana 30, 1 lůžkový pokoj 300 Kč/
noc, malý pes 19 Euro/den/pouze na vyžádání.
Upozornění: po celou sezonu minimální počet nocí 3 
a nástupní dny na ubytování každý den.

ky, výtah, garáže za poplatek 5 Euro/den. 1, 2 
i 2-3 lůžkové pokoje mají vlastní soc. zařízení, 
kabelovou TV, fén, trezorek. Stravování je for-
mou polopenze – snídaně i večeře formou bu-
fetu. V  ceně panoramatická sauna, venkovní 
sauna, infrakabina a odpočívárna. 

hala s recepcí, wi-fi zdarma v prostorách haly, 
jídelna, restaurace, výtah, dětská herna, zahra-
da, parkoviště. 2-4 lůžkové pokoje mají vlastní 
soc. zařízení, TV-Sat, fén, rádio a některé i bal-
kon. Pokoje ECO jsou v přízemí a bez balkonu. 
Stravování je formou all inclusive  – snídaně 
bufet, svačinový balíček si můžete sami připra-
vit u snídaně, odpolední svačina, večeře bufet 
s možností výběru z 3 hlavních jídel, salátový 
bufet. Od 10.00 do 21.30 hodin je v ceně neal-
ko, mezi 15.00-21.30 hodinou také pivo a víno. 
V ceně je wellness (vstup od 12 let) s aroma-
párou, saunami, infrakabinou a odpočívárnou.

Moderní hotel leží na kraji centra Schladmin-
gu, kousek od lanovky na horu Planai.  Hosté 
mají v ceně Dachsteinskou kartu, se kterou 
mohou využívat zdarma lanovky s letním pro-
vozem v  oblasti, bazény, turistické autobusy. 
Hosté mají i  20% slevu na  greenfee v  golfo-
vém klubu Dachstein – Tauern. V hotelu je hala 
s recepcí, wi-fi zdarma, jídelna, restaurace, bar, 
kolárna, terasa na střeše s lehátky a sluneční-

Hotel Raunerhof **** v Pichlu u Schladmingu
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Snad nejznámější italské jezero Lago di Garda je cca 52 km dlouhé a 17 km široké. Leží ve 3 regionech – Trentinu, Benátsku a Lombardii. Má 
středomořské příjemné podnebí. Na severu se pěstuje víno, na jeho jižní straně olivy a citrony. V okolí jezera se tyčí vysoké hory, což dělá 
zdejší krajinu velmi atraktivní. Lago di Garda nabízí v létě svým návštěvníkům snad vše – koupání, vodní sporty, horskou cyklistiku, turistiku 
i horolezectví. Teplota vody dosahuje v červenci a srpnu k 25 stupňům.

Garda a Riva del Garda
Městečko Garda leží v Benátsku, na východním břehu jezera. Je jedním z nejmenších, ale zároveň nejznámějších a nejnavštěvovanějších leto-
visek v oblasti. V historickém centru s úzkými uličkami a středověkými památkami jsou příjemné restaurace, bary a cukrárny. Pěkné městečko 
Riva del Garda leží na severním břehu jezera, v  jeho okolí jsou vinice a olivové háje. V historickém středu městečka je středověké centrum 
s arkádovými domy, kamennou věží z 12. století a středověkou tvrzí.

Itálie – Lago di Garda

Hotel Oasi Spa v Riva del Garda
Období 2020 Dospělí 
09.04.-13.04. 1 990
13.04.-30.04. 1 560
30.04.-03.05. 2 150
03.05.-21.05. 1 790
21.05.-24.05. 2 150
24.05.-29.05. 1 990
29.05.-02.06. 2 150
02.06.-11.06. 1 990
16.06.-27.06. 1 990
27.06.-06.09. 2 150
06.09.-26.09. 1 990
26.09.-10.10. 1 790
10.10.-01.11. 1 560

Ceny na  osobu a  noc v  Kč zahrnují: 1x ubytování 
s polopenzí, ložní prádlo.
Slevy: děti ubytované na 3. a 4. lůžku do 6,9 let zdar-
ma, 7-12,9 let 80%, 13-17,9 let 50%, ostatní 20%.
Příplatky: pobytová taxa cca 1,5 Euro/noc/osoba, 
komplexní pojištění viz strana 30, malý pes 8 Euro/den.
Upozornění: 27.06.-06.09.20 min. počet nocí 5, v ostat-
ních obdobích min. počet nocí 3, nástupní dny každý den.

Hotel Palme *** v Garda

Klasický italský jednoduchý hotel leží na  kraji 
rušné Gardy, ale má poměrně klidnou polohu 
v zahradě. Hotel má 2 části – Palme suite a Pal-
me Royal. K  jezeru je to cca 600 m. V hotelu je 
hala s recepcí, restaurace, bar, výtah, v zahradě 
u bazénů jsou lehátka a slunečníky, menší par-
koviště. 2-4 lůžkové pokoje mají vlastní soc. za-
řízení, TV-Sat, fén, klimatizaci v červenci a srpnu, 
trezorek. Pokoje ECO nemají balkon ani terasu 
a jsou menší. Stravování je formou polopenze – 
snídaně bufet, večeře menu o 3 chodech s mož-
ností výběru hlavního jídla včetně salátového či 
předkrmového bufetu. V ceně jsou 2 venkovní 
bazény, v jednom je část i pro děti. 

Hotel Oasi Spa **** v Riva del Garda

Modernější hotel leží cca 1,5 km od centra Rivy 
a cca 200 m od jezera. V hotelu je hala s recepcí, 
restaurace, bar, zahrada, kolárna, výtah, menší 
parkoviště. Pokoje pro 2-4 osoby mají vlastní 
soc. zařízení, TV-Sat, fén, klimatizaci zdarma 
a některé i balkon nebo terasu. Pokoje pro 3 a 4 
osoby jsou větší a musí být obsazena všechna 
lůžka. Stravování je formou polopenze – snída-
ně bufet, večeře menu o 4 chodech s možností 
výběru hlavního jídla včetně salátového a před-
krmového bufetu. V ceně je vnitřní bazén s inte-
grovaným whirlpoolem, sauna a pára. Venkovní 
bazén je u partnerského hotelu (cca 150 m).

Apartmány Monica v Riva del Garda 

Apartmánový dům leží cca 2 km od historické-
ho centra Rivy a cca 500 m od jezera. V domě 
je recepce, wi-fi zdarma, výtah, kolárna, parko-
viště, zahrada s lehátky a slunečníky u bazénu. 
Apartmány mají vlastní soc. zařízení, balkon 
nebo terasu, kabelovou TV, jsou v nich i palan-
dy. V ceně je venkovní bazén.
Apartmán pro 2-4 osoby (45 m2) - obývací 
pokoj s  2 postelemi a  kuchyňským koutem, 
ložnice s 2 postelemi. 
Apartmán pro 4-5 osob (50 m2) - obývací po-
koj s 2 postelemi a kuchyňským koutem, ložni-
ce s 1 postelí a ložnice s 2 postelemi. 

Hotel Palme v Garda

Období 2020
Dospělí 

ve 2-4 lůž. 
pokoji ECO

Dospělí 
ve 2-4 lůž. 

pokoji 
10.04.-14.04. 1 300 1 480
14.04.-20.05. 1 240 1 360
20.05.-27.06. 1 300 1 480
27.06.-11.07. 1 560 1 680
11.07.-22.08. 1 780 1 980
22.08.-12.09. 1 560 1 680
12.09.-26.09. 1 300 1 480
26.09.-01.10. 1 240 1 360
01.10.-05.10. 1 560 1 680
05.10.-01.11. 1 240 1 360

Ceny na  osobu a  noc v  Kč zahrnují: 1x ubytování 
s polopenzí, ložní prádlo.
Slevy: děti ubytované na 3. a 4. lůžku do 5,9 let zdar-
ma, 6-11,9 let 50%, ostatní 30%.
Příplatky: pobytová taxa cca 1,5 Euro/noc/osoba 
od 14 let, komplexní pojištění viz strana 30.
Upozornění: po celou sezonu min. počet nocí 3 a nástup-
ní dny na ubyt. každý den. Pobyt se psem není možný.

Apartmány Monica v Riva del Garda

Období 2020 Apartmán 
2-4 osoby

Apartmán 
4-5 osob

08.04.-13.04. 2 970 3 120
13.04.-25.04. 1 950 2 100
25.04.-03.05. 3 420 3 550
03.05.-20.05. 1 950 2 100
20.05.-29.05. 2 970 3 120
29.05.-27.06. 3 420 3 550
27.06.-04.07. 3 590 3 750
04.07.-01.08. 4 050 4 230
01.08.-22.08. 4 350 4 650
22.08.-05.09. 3 590 3 750
05.09.-04.10. 2 970 3 120
04.10.-01.11. 1 950 2 100

Ceny na  apartmán a  noc v  Kč zahrnují: pronájem 
apartmánu na 1 noc, ložní prádlo, závěrečný úklid. 
Příplatky: pobyt. taxa cca 1 Euro/noc a osoba od 14 let, 
vratná kauce 100 Euro/apartmán, komplexní pojištění 
viz strana 30, malý pes 5 Euro/den/pouze na vyžádání.
Upozornění: v období 04.07.-22.08.20 minimální po-
čet nocí 5, v ostatních obdobích minimální počet nocí 
4, nástupní dny na ubytování každý den.
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Limone sul Garda, Manerba del Garda a Gardola di Tignale
Malebné městečko Limone sul Garda leží na severozápadním pobřeží jezera a patří mezi nejznámější letoviska u Lago di Garda. Městečko má 
malé historické centrum a v jeho okolí je krásná krajina se strmými skalami, které se od jezera zvedají. Citronovníky, které se zde pěstují ve vel-
kém, daly městečku i jméno. Manerba del Garda leží na jihozápadním pobřeží jezera, v Lombardii, má historické centrum z raného středověku, 
s hradem ze 14. století. Gardola di Tignale leží uprostřed západního břehu jezera Lago di Garda, obec leží nad jezerem a je z ní krásný výhled 
do okolí. V jejím středu je hezký kostelík a v jejím okolí se pěstují citronovníky.

Hotel Quiete Park ***  
v Manerba del Garda

Rodinný menší hotel má klidnější polohu, leží 
cca 50 m od jezera a cca 800 m od centra měs-
tečka. V hotelu je hala s recepcí, wi-fi zdarma, 
jídelna, bar, zahrada s bazény a lehátky a slu-
nečníky pro hosty, parkoviště za  poplatek 
3  Euro/den. 2-4 lůžkové jednoduše zařízené 
pokoje mají vlastní soc. zařízení, kabelovou TV, 
fén, trezorek. Stravování je formou polopenze 
– snídaně bufet, večeře menu o  3 chodech 
s možností výběru z 3 hlavních jídel, salátový 
bufet.  K večeřím je v ceně i voda. Klienti mají 
v ceně venkovní bazén cca 85 m2 a dětský ba-
zén cca 40 m2, hotel půjčuje hostům kola. 

Hotel Quiete Park v Manerba del Garda
Období 2020 Dospělí 
17.04.-23.04. 1 320
23.04.-26.04. 1 680
26.04.-30.04. 1 320
30.04.-03.05. 1 680
03.05.-20.05. 1 320
20.05.-04.07. 1 680
04.07.-18.07. 2 040
18.07.-22.08. 2 280
22.08.-12.09. 2 040
12.09.-19.09. 1 680
19.09.-18.10. 1 320

Ceny na  osobu a  noc v  Kč zahrnují: 1x ubytování 
s polopenzí, ložní prádlo.
Slevy: děti ubytované na 3. a 4. lůžku do 5,9 let zdar-
ma, 6-12,9 let 50%, ostatní 10%.
Příplatky: pobyt. taxa cca 1,5 Euro/noc/osoba od 14 let, 
komplexní pojištění viz strana 30, malý pes 8 Euro/den.
Upozornění: po celou sezonu minimální počet nocí 3 
a nástupní dny na ubytování každý den.

Hotel Limonaia ***  
v Limone sul Garda

Větší komplex leží ve svahu nad jezerem, cca 
1,5 km od  centra. K  jezeru je to z  kopce cca 
600 m. Z  hotelu je krásný výhled na  jezero 
i okolí. V hotelu recepce, hala, wi-fi za poplatek 
5 Euro/den, jídelna, restaurace, bar, výtah, slu-
nečníky a lehátka u bazénu pro hosty, parkovi-
ště. 2-4 lůžkové pokoje mají vlastní soc. zaříze-
ní, TV-Sat, fén, klimatizaci v červenci a srpnu, 
(jinak za příplatek), 3. a 4. lůžko může být i pa-
landa. Standardní pokoje mají balkon nebo te-
rasu, pokoje ECO jsou bez balkonu. Stravování 
je formou polopenze – snídaně bufet, večeře 
menu o 3 chodech včetně salátového bufetu. 
V ceně venkovní bazén a posilovna. Vnitřní ba-
zén a sauna s párou za příplatek. 

Hotel Limonaia v Limone sul Garda

Období 2020

Dospělí 
ve 2-4 lůž. 

pokoji  
s balkonem

Dospělí 
ve 2-4 lůž. 
pokoji ECO 

bez balkonu
28.03.-10.04. 1 200 1 060
10.04.-14.04. 1 400 1 240
14.04.-20.05. 1 200 1 060
20.05.-27.06. 1 400 1 240
27.06.-11.07. 1 560 1 440
11.07.-22.08. 1 920 1 760
22.08.-12.09. 1 560 1 440
12.09.-26.09. 1 400 1 240
26.09.-01.10. 1 200 1 060
01.10.-05.10. 1 560 1 440
05.10.-31.10. 1 200 1 060

Ceny na  osobu a  noc v  Kč zahrnují: 1x ubytování 
s polopenzí, ložní prádlo.
Slevy: děti ubytované na 3. a 4. lůžku do 5,9 let zdar-
ma, 6-11,9 let 50%, ostatní 30%.
Příplatky: pobytová taxa cca 1,5 Euro/noc/osoba 
od 14 let, komplexní pojištění viz strana 30.
Upozornění: po celou sezonu minimální počet nocí 3 
a nástupní dny na ubytování každý den. Pobyt se psem 
není možný.

Hotel Rotonda v Gardola di Tignale

Období 2020
Dospělí 

ve 2-3 lůž. 
pokoji

Dospělí  
ve 2-3 lůž.  

pokoji / balkon
10.04.-14.04. 1 280 1 320
14.04.-21.05. 1 200 1 240
21.05.-24.05. 1 440 1 480
24.05.-30.05. 1 200 1 240
30.05.-15.06. 1 440 1 480
15.06.-20.06. 1 200 1 240
20.06.-27.06. 1 440 1 480
27.06.-11.07. 1 600 1 640
11.07.-22.08. 1 720 1 760
22.08.-05.09. 1 600 1 640
05.09.-19.09. 1 280 1 320
19.09.-01.11. 1 200 1 240

Ceny na osobu a noc v Kč zahrnují: 1x ubyt. s polopen-
zí a nápoji u večeře (1/4 l vína a 0,5 l vody), ložní prádlo.
Slevy: dítě ubytované na  3. lůžku do  6,9 let zdarma, 
7-14,9 let 50%, ostatní 20%.
Příplatky: pobytová taxa cca 1,5 Euro/noc/osoba od 14 let, 
komplexní pojištění viz strana 30, malý pes 5 Euro/den.
Upozornění: po celou sezonu minimální počet nocí 3 
a nástupní dny na ubytování každý den.

Hotel Rotonda ***  
v Gardola di Tignale

Pěkný hotel leží na  západním břehu jezera. 
Centrum Tignale je vzdáleno cca 1 km a jezero 
Lago di Garda cca 4 km. V hotelu je hala s re-
cepcí, jídelna, kolárna, výtah, lehátka a sluneč-
níky pro hosty u  venkovního bazénu, herna 
pro děti a  dětské hřiště, parkoviště. 2-3 lůž-
kové pokoje mají vlastní soc. zařízení, TV-Sat, 
wi-fi zdarma, trezorek, fén. Pokoje s balkonem 
jsou směrem na  jezero. Stravování je formou 
polopenze – snídaně bufet, večeře menu o 3 
chodech s  možností výběru hlavního jídla, 
k večeřím je v ceně i 1 nápoj jako 0,25 l vína, 
0,5 l vody nebo 0,2 l nealka. V  ceně je vnitřní 
bazén do poloviny května a pak od půlky září, 
venkovní bazén a  dětský bazén od  poloviny 
května do poloviny září. V hotelu je i sauna. 
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í Hotel Lido v Siófoku
Období 2020 Dospělí
01.05.-24.05. 1 020
24.05.-14.06. 1 220
14.06.-28.06. 1 460
28.06.-21.08. 1 740
21.08.-26.08. 1 460
26.08.-08.09. 1 220
08.09.-20.09. 1 020

Ceny na osobu a noc v Kč zahrnují: 1x ubytování s polo-
penzí a 1 nápojem u večeře, ložní prádlo.
Slevy: děti ubytované na 3. a 4. lůžku do 2,9 let zdarma, 
děti 3-11,9 let platí 180 Kč/noc, děti 13-17,9 let sleva 70%, 
ostatní 50%.
Příplatky: pobytová taxa cca 1,7 Euro/noc/osoba 
od  18  let, komplexní pojištění viz strana 30, malý pes 
10 Euro/den/pouze na vyžádání.
Upozornění: po  celou sezonu minimální počet nocí 3 
a nástupní dny na ubytování každý den a navíc platí 4=3, 
5=4, 6=5 a 7=5.

Balaton je největším jezerem ve střední Evropě a je 78 km dlouhé a až 15 km široké. Jezero je poměrně teplé a v létě může teplota jeho vody 
dosahovat až 27 stupňů. Jezero je ideálním místem pro letní dovolenou strávenou u vody – koupání, výlety lodí i pro aktivní dovolenou – 
cyklistika, výlety do okolí. Jižní břeh jezera je oproti severnímu méně svažitý a více přírodní.

Maďarsko – Balaton a okolí

Hotel Club Tihany **** v Tihany

Hotelový komplex Tihany leží na  poloostrově 
Tihany na  severním břehu Balatonu, komplex 
má vlastní pláž. V hotelu je recepce, hala, wi-fi 
za poplatek cca 5 Euro/pobyt, výtah, restaura-
ce, bar, kavárna, zahrada s lehátky a slunečníky, 
parkoviště cca 2,5 Euro/den. V hotelu je vnitřní 
bazén 25 x 10 m, sauna, pára, infrakabina, posi-
lovna. Všechny pokoje mají vlastní soc. zařízení, 
TV-Sat, fén a rádio. Stravování je formou polo-
penze – snídaně i večeře formou bufetu. Děti 
ubytované na  3. a  4. 
lůžku v  rodinném po-
koji do  12,9 let a  dítě 
ubytované na  3. lůžku 
ve 2-3 lůžkovém pokoji 
do  14,9  let mají pobyt 
s polopenzí zdarma.

Hotel Lido *** v Siófoku

Nedávno renovovaný hotel leží cca 400 m 
od centra Siófoku, přímo u jezera Balaton, kde 
má i vlastní pláž a klienti hotelu ji mohou zdar-
ma využívat. V hotelu je recepce, wi-fi zdarma, 
jídelna, restaurace, výtah, zahrada s  lehát-
ky a  slunečníky, parkoviště 200 m od  hotelu 
za poplatek cca 8 Euro/den. Menší pokoje mají 
vlastní soc. zařízení, TV-Sat, balkon a boční vý-
hled na jezero. 3. lůžko v 2-3 lůžkovém poko-
ji je přistýlka (190 x 90 cm), ve 2-4 lůžkovém 
pokoji je 3. a 4. lůžko palanda (170 x 70 cm). 
Stravování je formou polopenze – snídaně 
i večeře formou bufetu, v ceně večeře i malý 
nápoj jako 0,3 l piva, 0,2 l vína nebo nealka. 

Hotel Club Tihany v Tihany

Období 
2020

Dospělí 
ve 2-3 lůž. 

pokoji 
ECO

Dospělí 
ve 2 lůž. 
pokoji 
balkon

Dospělí 
v rodinném 

pokoji

09.04.-14.04. 1 240 1 890 1 500
14.04.-30.05. 1 120 1 780 1 350
30.05.-13.06. 1 320 1 930 1 550
13.06.-04.07. 1 660 2 440 2 000
04.07.-22.08. 1 970 2 780 2 320
22.08.-01.09. 1 320 1 930 1 550
01.09.-01.11. 1 120 1 780 1 350

Ceny na  osobu a  noc v  Kč zahrnují: 1x ubytování 
s polopenzí, ložní prádlo.
Slevy: děti ubytované na 3. a 4. lůžku v rodinném po-
koji do  12,9 let zdarma, 13-14,9 let 70%, 15-17,9  let 
50%, dítě ubytované na  3. lůžku ve  2-3 lůž. pokoji 
do 14,9 let zdarma, 15-17,9 let 70%.
Příplatky: pobytová taxa cca 2 Euro/noc/osoba 
od 18 let, komplexní pojištění viz strana 30.
Upozornění: po celou sezonu min. počet nocí 3 a nástup-
ní dny na ubytování každý den, v obdobích 09.04.-25.06. 
a 29.08.-01.11.20 platí akce 4=3, 5=4 a 6=5. V obdobích 
09.04.-10.07. a 15.08.-01.11.20 platí 7=5, v období 04.07.-
21.08.20 platí 7=6. Pobyt se psem není možný.

Hotel Palace v Hevízu

Období 
2020

Dospělí 
ve 2-3 lůž. 

pokoji

Dospělí 
v rodinném 

pokoji

Dospělí  
v 1 lůž. 
pokoji

02.01.-01.03. 1 580 1 780 1 580
01.03.-11.04. 1 890 2 090 1 890
11.04.-05.07. 1 970 2 160 1 970
05.07.-26.08. 2 120 2 320 2 120
26.08.-27.09. 1 970 2 160 1 970
27.09.-31.10. 1 890 2 090 1 890
31.10.-01.11. 1 580 1 780 1 580
01.11.-22.12. 1 840 2 060 1 840

Ceny na  osobu a  noc v  Kč zahrnují: 1x ubytování 
s polopenzí a nápojem u večeře, ložní prádlo.
Slevy: dítě ubytované v 1 lůžkovém pokoji na přistýlce 
a děti ubytované na 3. a 4. lůžku do 14,9 let zdarma, 
15-17,9 let 80%, ostatní 60%.
Příplatky: pobytová taxa cca 1,8 Euro/noc/osoba 
od 18 let, komplexní pojištění viz strana 30, malý pes 
15 Euro/den.
Upozornění: po celou sezonu minimální počet nocí 2 
a nástupní dny na ubytování každý den, zároveň platí 
4=3, 5=4, 6=5 a 7=5.

Hotel Palace **** v Hevízu 

Pěkný hotel leží v  centru Hevízu, vedle pěší 
zóny, cca 500 m od termálního jezera. Balaton 
je vzdálen cca 9 km. V hotelu je hala s recepcí, 
wi-fi zdarma, restaurace, bar, 2 výtahy, herna 
pro děti, parkování je v garážích za cca 9 Euro/
den, případně na parkovišti cca 300 m od hote-
lu za cca 6 Euro/den. Pěkné pokoje mají vlastní 
soc. zařízení, TV-Sat, fén, župany, klimatizaci, 
trezorek. Stravování je formou polopenze – 
snídaně i večeře formou bufetu, v ceně večeří 
je i  1 nápoj jako 0,2 l piva, vína nebo nealka. 
Klienti mají v ceně 
wellness – vnitřní 
bazén 30 stupňů 
s  otevírací stře-
chou za  hezkého 
počasí, sauna, bio-
sauna, pára.
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Hotel Repce Gold **** v Bükfürdö

Oblíbený hotel je spojený chodbou s lázněmi 
Bükfürdö, do kterých mají hosté vstup v ceně. 
V  hotelu je hala s  recepcí, wi-fi zdarma, vý-
tah, restaurace, bar, 1 parkovací místo/pokoj 
zdarma, zahrada s lehátky. 2-3 lůžkové pokoje 
mají vlastní soc. zařízení, TV-Sat, fén, župany, 
klimatizaci, trezorek. Stravování je formou 
polopenze – snídaně i večeře formou bufetu, 
v ceně večeří je i 0,25 l minerálky na osobu. Pří-
mo v hotelu je vnitřní bazén 21 x 30 m, sauna, 
pára, whirlpool, posilovna a hosté mají v ceně 
vstup do léčebných lázní a koupaliště Bük-
fürdö (zóna I. kromě saun) – 4 léčebné bazény 
30-39 stupňů, sportovní bazén, venkovní ba-
zény pro děti se skluzavkami (venkovní bazé-
ny v provozu dle počasí). Vstup do lázní je dle 
počtu nocí: 3 noci = 3 dny vstup, 4 noci = 4 
dny vstup atd.

Thermal hotel Balance **** v Lenti

Pěkný moderní hotel leží vedle lázní Lenti, se 
kterými je propojen zasklenou chodbou v  1. 
patře. Hosté mají do těchto lázní vstup v ceně. 
Sauny jsou za příplatek. V hotelu je hala s re-
cepcí, wi-fi zdarma, jídelna, restaurace, výtah, 
dle sezony i louka na opalování s lehátky a slu-
nečníky, parkoviště za  600 HUF/auto a  den 
(cca 2 Euro). 1-3 lůžkové pokoje mají vlastní 
sociální zařízení, kabelovou TV, fén, klimatiza-
ci, trezorek, připojení k internetu a k dispozici 
jsou župany. Stravování je formou polopenze 
– snídaně i večeře formou bufetu, mezi 15.30-
16.00 hodinou se podává svačina – koláče. 
Přímo v  hotelu je v  ceně wellness s  vnitřním 
bazénem, saunou, párou, infrakabinou a aro-
makabinou – vstup od 14 let. Hosté mají také 
v ceně vstup do lázní Lenti – venkovní i vnitř-
ní areál (vstup pro děti od 1 roku). 

Hotel Pelion **** v Tapolca

Luxusní hotel leží cca 14 km severně od Bala-
tonu. Hotel obklopuje velká zahrada. V hote-
lu je hala s  recepcí, wi-fi zdarma, restaurace, 
bar, herna pro děti, výtah, parkoviště zdarma, 
dětské hřiště a  hřiště na  beach volejbal. Po-
koje mají vlastní soc. zařízení, TV-Sat, fén, kli-
matizaci, trezorek, balkon a  k  dispozici jsou 
župany. Rodinné pokoje tvoří 2 místnosti 
a min. obsazenost jsou 4 osoby. Stravování je 
formou polopenze – snídaně i  večeře bufet. 
V hotelu je vnitřní zážitkový bazén 32 stupňů, 
venkovní bazén 28 stupňů, 2 termální bazény 
33 a 37 stupňů, dětský bazén 34 stupňů. Hos-
tům od  14 let je k  dispozici wellness se sau-
nami. Hotel má vlastní přístup k  léčebné jes-
kyni mezi 13.00-18.00 hodinou (14-16 stupňů, 
100% vlhkost - léč-
ba dýchacích cest). 
Za poplatek je mož-
né využívat teniso-
vé kurty, stolní tenis, 
či si půjčit kola.

Wellness a termální lázně je dovolená jiného stylu, při které si odpočine vaše tělo, mysl a duše od každodenního stresu a nedostatku času. Po celé 
zemi se nacházejí termální lázně, ve kterých se můžete nechat hýčkat a pociťovat blahodárný účinek vody na vlastní kůži. Maďarsko je známé 
také svou dobrou gastronomií, během pobytů si můžete vychutnat nejen známé guláše či perkelty, ale i zdejší červená vína či klobásy a moučníky.

Wellness a termální lázně v Maďarsku

Hotel Repce Gold v Bükfürdö
Období 2020 Dospělí
06.01.-19.01. 1 640
19.01.-01.03. 1 700
01.03.-09.04. 1 860
13.04.-30.04. 1 860
03.05.-29.05. 1 860
01.06.-01.07. 1 860
01.07.-01.10. 2 030
01.10.-22.10. 1 860
25.10.-01.11. 1 860
01.11.-17.11. 2 170
17.11.-06.12. 1 970
06.12.-13.12. 1 880
19.12.-23.12. 1 880

Ceny na  osobu a  noc v  Kč zahrnují: 1x ubytování 
s polopenzí, vstup do termálních lázní, ložní prádlo.
Slevy: dítě ubytované na  3. lůžku do  2,9 let zdarma, 
3-5,9 let 50%, 6-14,9 let 35%.
Příplatky: pobytová taxa 2 Euro/noc/osoba od 18 let, 
komplexní pojištění viz strana 30.
Upozornění: po celou sezonu min. počet nocí 3 a nástup-
ní dny na ubyt. každý den. Pobyt se psem není možný.

Thermal hotel Balance v Lenti
Období 2020 Dospělí
05.01.-29.03. 1 690
29.03.-10.04. 1 780
13.04.-29.04. 1 780
29.04.-21.05. 1 850
24.05.-29.05. 1 850
01.06.-11.06. 1 850
14.06.-12.07. 2 050
12.07.-20.08. 2 120
23.08.-30.08. 2 120
30.08.-23.10. 1 820
01.11.-22.11. 2 060
22.11.-20.12. 1 880

Ceny na  osobu a  noc v  Kč zahrnují: 1x ubytování 
s polopenzí, vstup do termálních lázní, ložní prádlo.
Slevy: dítě ubytované na přistýlce v 1 lůžkovém nebo 
2-3 lůžkovém pokoji do 5,9 let zdarma, 6-9,9 let 50%, 
10-13,9 let 30%.
Příplatky: pobytová taxa cca 1,4 Euro/noc/osoba 
od 18 let, komplexní pojištění viz strana 30. 
Upozornění: po celou sezonu min. počet nocí 2 a nástup-
ní dny na ubyt. každý den. Pobyt se psem není možný.

Hotel Pelion v Tapolca
Období 2020 Dospělí
01.01.-09.04. 1 790
09.04.-13.04. 2 380
13.04.-29.06. 1 990
29.06.-31.08. 2 380
31.08.-01.11. 1 990
01.11.-20.12. 2 060

Ceny na  osobu a  noc v  Kč zahrnují: 1x ubytování 
s polopenzí, ložní prádlo.
Slevy: děti ubytované na 3. a 4. lůžku do 5,9 let zdar-
ma, 6-11,9 let 50%, ostatní 30%.
Příplatky: pobytová taxa cca 1,7 Euro/noc/osoba 
od 18 let, komplexní pojištění viz strana 30. 
Upozornění: po  celou sezonu minimální počet nocí 
2, nástupní dny na  ubytování každý den a  akce 7=6. 
V  obdobích 01.01.-08.04. a  01.11.-20.12.20 platí na-
víc akce 4=3, 5=4 a  6=5, v  obdobích 19.04.-14.06. 
a  06.09.-01.11.20 platí akce 4=3 při pobytech neděle 
- čtvrtek. Pobyt se psem není možný.
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Ubytování ve městech

Austria Trend Hotel Salzburg Mitte  
v Salcburku

Období 2020 Dospělí 
01.04.-17.07. 1 880
17.07.-01.09. 2 460
01.09.-01.11. 1 880

Ceny na osobu a noc v Kč zahrnují: 1x ubytování se 
snídaní, pobytovou taxu, ložní prádlo.
Příplatky: komplexní pojištění viz strana 30, malý pes 
10 Euro/den.
Upozornění: po celou sezonu minimální počet nocí 1 
a nástupní dny na ubytování každý den. 

Hotel Lucia ve Vídni
Období 2020 Dospělí
01.04.-01.05. 1 540
01.05.-09.05. 2 190
09.05.-21.05. 1 540
21.05.-24.05. 2 190
24.05.-29.05. 1 540
29.05.-01.06. 2 190
01.06.-11.06. 1 540
11.06.-14.06. 2 190
14.06.-01.07. 1 540
01.07.-31.08. 1 340
31.08.-04.09. 1 540
04.09.-10.09. 2 190
10.09.-20.09. 1 540
20.09.-28.09. 2 190
28.09.-01.11. 1 540

Ceny na osobu a noc v Kč zahrnují: 1x ubytování se 
snídaní, pobytovou taxu, ložní prádlo.
Slevy: dítě ubytované na  3. lůžku do  5,9 let zdarma, 
6-11,9 let 50%.
Příplatky: komplexní pojištění viz strana 30.
Upozornění: po celou sezonu minimální počet nocí 1 
a nástupní dny na ubytování každý den. Pobyt se psem 
není možný.

Hotel Lion´s Garden v Budapešti
Období 2020 Dospělí
01.04.-10.06. 1 720
29.06.-24.07. 1 720
27.07.-31.07. 1 720
03.08.-07.08. 1 720
10.08.-12.09. 1 720
20.09.-01.11. 1 720

Ceny na osobu a noc v Kč zahrnují: 1x ubytování se 
snídaní, 1x vstup do ZOO, pobytovou taxu, ložní prádlo.
Slevy: děti ubytované na 3. a 4. lůžku do 1,9 let zdar-
ma, 2-7,9 let platí cenu 160 Kč/noc, 8-11,9 let platí cenu 
580  Kč/noc. Dítě 12-17,9 let ubytované na  3. lůžku 
ve 2-3 lůž. pokoji sleva 15%.
Příplatky: komplexní pojištění viz strana 30, malý pes 
10 Euro/den.
Upozornění: po  celou sezonu platí pobyty na  2, 4 
a 6 nocí, nástupní dny na ubytování každý den. 

Hotel Lucia ***  
ve Vídni

Příjemný hotel má výhodnou polohu pro klien-
ty, kteří do Vídně cestují vlakem. Hotel leží jen 
cca 500 m od nádraží a cca 5 km od centra, sta-
nice metra Johnstrasse je vzdálena cca 150 m. 
V hotelu je recepce, jídelna, wi-fi zdarma, výtah, 
parkoviště za  12 Euro/noc (nutná rezervace). 
2-3 lůžkové pokoje 
mají vlastní sociální 
zařízení, TV-Sat,fén, 
rádio, trezorek a kli-
matizaci. V  ceně je 
bufetová snídaně.

Hotel Austria Trend Salzburg  
Mitte *** v Salcburku

Moderní hotel leží cca 5 km od centra, zastáv-
ka autobusu je cca 50 m od hotelu. V hotelu je 
hala s recepcí, jídelna, bar, wi-fi zdarma, výtah, 
parkoviště zdarma. 2-3 lůžkové pokoje mají 
vlastní soc. zařízení, TV-Sat, trezorek, fén, kli-
matizaci. V ceně je bufetová snídaně.

Hotel Lion‘s Garden ****  
v Budapešti
Pěkný hotel leží 
na  kraji centra, cca 
700 m od  nádraží 
i od metra. Hosté ob-
drží od hotelu volnou 
vstupenku do  ZOO 
v  Budapešti, která je 
vzdálena cca 2 km 
od  hotelu. V  hotelu 
je recepce, hala, wi-fi 
zdarma, restaurace, 
bar, výtah, parková-
ní v  garážích za  cca 
15 Euro/den.  2-4 lůžkové pokoje mají vlastní 
soc. zařízení, kabelovou TV, fén a  klimatizaci. 
Ve 2-4 lůžkových pokojích mohou být na při-
stýlkách jen děti do 11,9 let, ve 2-3 lůžkových 
do 17,9  let. V ceně je bufetová snídaně. V hote-
lu je vnitřní bazén, sauna, whirlpool, posilovna.

Vídeň, Salcburk a Budapešť
Vídeň má jako hlavní město Rakouska svým hostům opravdu co nabídnout. Ať jsou to známé památky jako je Stephansdom, Karlskirche, Schönbrunn 
nebo galerie Albertina, kde se konají výstavy světoznámých umělců. Salcburk je barokní perla, spojená s působením W.A. Mozarta. Má krásné historic-
ké centrum a jeho dominantou je pevnost Hohensalzburg. Svou atmosférou a polohou musí okouzlit každého návštěvníka. Budapešť je další metro-
pole na Dunaji, za návštěvu stojí nejen známé památky jako je gotický Budínský hrad nebo Hradní čtvrť, ale i některé z lázní, které jsou přímo ve městě.
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Hotel Niebieski v Krakově
Období 2020 Dospělí
25.03.-11.04. 1 490
11.04.-01.07. 1 800
01.07.-01.08. 1 490
01.08.-01.11. 1 800

Ceny na osobu a noc v Kč zahrnují: 1x ubytování se 
snídaní, pobytovou taxu, ložní prádlo.
Slevy: dítě ubytované na  3. lůžku do  2,9 let zdarma, 
3-11,9 let platí cenu 400 Kč/noc.
Příplatky: komplexní pojištění viz strana 30, malý pes 
10 Euro/den.
Upozornění: po celou sezonu minimální počet nocí 1 
a nástupní dny na ubytování každý den. 

Hotel NH Dresden Neustadt v Drážďanech
Období 2020 Dospělí
01.04.-11.04. 1 080
11.04.-12.04. 1 670
12.04.-17.05. 1 080
17.05.-25.05. 1 380
25.05.-17.06. 1 080
21.06.-07.08. 1 080
07.08.-09.08. 1 670
09.08.-14.08. 1 080
14.08.-16.08. 1 670
16.08.-01.11. 1 080

Ceny na osobu a noc v Kč zahrnují: 1x ubytování se 
snídaní, ložní prádlo.
Slevy: dítě ubytované na 3. lůžku do 11,9 let zdarma.
Příplatky: pobytová taxa, komplexní pojištění viz stra-
na 30, malý pes 20 Euro/den.
Upozornění: po celou sezonu minimální počet nocí 2 
a nástupní dny na ubytování každý den. 

Hotel NH Dresden Neustadt ****  
v Drážďanech 

Moderní hotel leží cca 3 km od  centra a  cca 
4 km od hlavního nádraží, tramvaje i autobu-
sy staví cca 350 m od hotelu. V hotelu je hala 
s recepcí, restaurace, bar, wi-fi zdarma, výtah, 
parkoviště za  poplatek 16 Euro/den. 2-3 lůž-
kové pokoje mají vlastní soc. zařízení, TV-Sat, 
fén i klimatizaci. V ceně je bufetová snídaně. 
Sauna je za  příplatek. Dítě do  11,9 let uby-
tované na  3. lůžku má pobyt se snídaní 
zdarma.  

Hotel Amber Econtel Charlottenburg v Berlíně

Období 2020
Dospělí  
ve 2 lůž.  
pokoji

Dospělí  
ve 2-4 lůž.  

pokoji comfort
29.03.-01.05. 1 400 1 590
01.05.-21.05. 1 610 1 810
21.05.-24.05. 2 630 2 830
24.05.-01.07. 1 610 1 810
01.07.-01.09. 1 400 1 590
01.09.-03.09. 1 610 1 810
03.09.-09.09. 2 630 2 830
09.09.-21.09. 1 610 1 810
25.09.-27.09. 2 630 2 830
27.09.-02.11. 1 610 1 810

Ceny na osobu a noc v Kč zahrnují: 1x ubytování se 
snídaní, pobytovou taxu, ložní prádlo.
Slevy: děti ubytované na 3. a 4. lůžku do 11,9 let zdar-
ma, ostatní 50%.
Příplatky: komplexní pojištění viz strana 30, malý pes 
10,5 Euro/den.
Upozornění: po celou sezonu minimální počet nocí 1 
a nástupní dny na ubytování každý den. 

Hotel Amber Econtel  
Charlottenburg *** v Berlíně

Hotel leží cca 6 km od centra a cca 5 km od ná-
draží, zastávka metra Mierendorfplatz je cca 
200 m od  hotelu. V  hotelu je hala s  recepcí, 
jídelna, restaurace, wi-fi zdarma, výtah, par-
kování je možné zdarma v okolí hotelu nebo 
v  garážích za  11,50 Euro/den. 2-4 lůžkové 
pokoje mají vlastní soc. zařízení, TV-Sat, fén. 
2 lůžkové pokoje mají oddělené postele, 2-4 
lůžkové jsou renovované a  mají dvoulůžko 
a  případné přistýl-
ky. V ceně je bufe-
tová snídaně. Děti 
do 11,9 let ubyto-
vané na 3. a 4. lůž-
ku mají pobyt se 
snídaní zdarma.  

Hotel Niebieski *****  
v Krakově

Pěkný hotel leží cca 1,5 km od  centra města. 
Zastávka autobusu je kousek od hotelu. V ho-
telu je hala s  recepcí, jídelna, restaurace, bar, 
kavárna, wi-fi zdarma, výtah, terasa, kolárna, 
parkoviště zdarma, garáže za  poplatek cca 
7,5 Euro/den. 2-3 lůžkové pokoje mají vlastní 
soc. zařízení, TV-Sat, fén, trezorek. V  ceně je 
bufetová snídaně. Hosté mají k dispozici sau-
nu, odpočívárnu a posilovnu.

Berlín, Drážďany a Krakov
Berlín, hlavní město Německa, spojuje historii i moderní architekturu. Mezi nejznámější památky patří Brandenburger Tor nebo budova Reich-
stagu či Berliner Dom, za návštěvu stojí určitě Museuminsl nebo vyhlídková televizní věž. Pokud se rozhodnete pro návštěvu saské metropole 
Drážďan určitě vás zaujme nově zrekonstruované centrum s  katedrálou Frauenkirche, obrazárna Zwinger, ale třeba i  známá nákupní ulice 
Pragerstrasse. Staré sídelní město polských králů Krakov zaujme návštěvníky nejen krásným historickým centrem, jehož dominantou je hrad 
Wawel. Za návštěvu stojí určitě i světoznámé solné doly v cca 14 km vzdálené Veličce.

Ubytování v dalších  
evropských městech najdete  

na www.rakousko-dovolena.cz
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Valencia pobyty u moře 
a poznávací zájezdy

AKCE ZÁLOHA JEN 1 500 Kč/osoba: můžete využít slevu za včasné přihlášení a přitom zaplatit zálohu pouze 1 500 Kč, 
a to v případě sepsání smlouvy o zájezdu nejpozději 31. 01. 2020. Druhá záloha do výše 50% z celkové ceny zájezdu musí 
být uhrazena do 20. 03. 2020, příp. 35 dnů před odjezdem s doplatkem (podle toho, co nastane dříve). 

Nabídku dalších destinací naleznete 
na našem specializovaném 
webu www.seniorikmori.cz.
Ceny zájezdů nezahrnují případné navýšení palivového 
příplatku a pobytovou taxu splatnou po příjezdu v hotelu.

  letecké zájezdy pro seniory 55+ Costa Brava, 
Costa Maresme a Costa Dorada:  
výlet do Barcelony ZDARMA (str. 31 - 33)

  stačí být starší 55 let a navíc s vámi může letět 
jedna osoba libovolného věku jako doprovod, 
a to za stejných podmínek

  NOVINKA nejen pro seniory: poznávací 
zájezdy do Španělska letecky i autobusem 
Katalánsko a Krásy Andalusie, kombinace 
poznání s odpočinkem u moře (str. 34 - 35)

  pro stálé klienty BONUS: komplexní pojištění 
včetně pojištění storna zájezdu 
ZDARMA při přihlášení do 31. 01. 2020 
na pobytové zájezdy do Španělska

  přímé lety z Prahy, česky hovořící delegát 
v místě pobytu

BONUS PŘI PŘIHLÁŠENÍ  
DO 30.03. 2020: TRANSFER NA/Z 
LETIŠTĚ VÁCLAVA HAVLA V PRAZE  
ZA ZVÝHODNĚNOU CENU  
300 KČ/OSOBA/1 CESTA 
Nástup možný v Pardubicích, Hradci Králové, Hořicích, 
Chlumci nad Cidlinou a Poděbradech (dálnice). 
Po tomto datu je cena transferu 500 Kč/osoba/1 cesta.  
Při obsazení transferu méně než 4 osobami 
je CK DATOUR oprávněna transfer zrušit.
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Sjednejte si cestovní 
pojištění již při objednání 
zájezdu v cestovní 
kanceláři!

957 444 555
www.cpp.cz

Obsah pojištění
Oblast E*

Limity  
pojistného plnění

Pojištění léčebných výloh  
celkový limit

– zdravotní péče, repatriace a převoz
– náklady na doprovázející osobu
– ošetření zubů

3 000 000 Kč
3 000 000 Kč

2 000 den / max. 10 000 Kč
7 500 Kč

Úrazové pojištění – smrt následkem úrazu
– trvalé následky úrazu

100 000 Kč
200 000 Kč

Pojištění zavazadel 
– za jednu věc 

15 000 Kč
max. 10 000 Kč

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

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

Pojištění nevyužité dovolené 1 500 den / max. 20 000 Kč

Pojištění storna cesty  
(zájezd, letenka)

80 % vyúčtovaných storno 
poplatků,  

max. 20 000 Kč

Asistenční služby v rozsahu
cestovní a předcestovní asistence neomezeně

Základní pojištění 35 Kč ososba / den

*Oblast E –  všechny státy Evropy, evropská část Ruska, Tunisko, Maroko, Turecko, Izrael, Egypt a Kypr.
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Jaro 2020 Caleta Palace Royal Beach
30.05.-06.06. 14 990 12 990
06.06.-13.06. 15 990 13 990
13.06.-20.06. 16 990 14 990

Podzim 2020 Caleta Palace Royal Beach
12.09.-19.09. 16 990 14 990
19.09.-26.09. 15 990 13 990
26.09.-03.10. 14 990 12 990

Divoké pobřeží COSTA BRAVA je jednou z nej-
oblíbenějších oblastí pro trávení dovolené. Ná-
vštěvníky přitahuje členitým pobřežím porost-
lým piniovými háji a  subtropickou vegetací, 
skalisky padajícími v  některých místech přímo 
do  moře nebo tvořícími krásnou kulisu středis-
kům s  písečnými plážemi. Kromě moře a  krásných  pláží Costa Brava  
nabízí  návštěvníkům kvalitní ubytovací služby a množství dalších za-
jímavostí a  druhů zábavy, mezi něž rozhodně patří historie, umění, 
příroda, dobré jídlo a  pití, sport, vodní parky. Proto je vyhledávána 
od jara do podzimu všemi věkovými kategoriemi.

HTop Caleta Palace **** v Platja d´Aro

Poloha: hotel má přímý přístup k pláži Cala Rovira – zátoce se širokou 
písečnou pláží lemovanou skalnatými útesy. Na pláž vede cca 15 scho-
dů. Centrum letoviska je vzdáleno 700 m, vodní zábavní park necelý 
1 km, město Girona 37 km.
Vybavení: vstupní hala s recepcí, výtah, místnost s TV, restaurace s te-
rasou, kavárna a bar u bazénu s výhledem na moře, terasa na opalování 
se slunečníky a lehátky, venkovní bazén, bazén pro děti, wi-fi (za popla-
tek), půjčovna kol. V hotelu probíhají animační programy.
Ubytování: 2 lůžkové pokoje s  možností až dvou přistýlek (2 lůžka 
o rozměru 1,35 x 2 m) mají koupelnu/WC, klimatizaci, telefon, fén, TV/
Sat, minibar a trezor (za poplatek), balkon.
Stravování: all inclusive 
- plná penze formou 
bufetu včetně nápojů, 
neomezená konzumace 
alkoholických a  nealko-
holických nápojů v baru 
(od 10:00 do 24:00 hod), 
snack na baru, zmrzlina, 
premium značky za sní-
ženou cenu.

Lloret de Mar je jedním z  největších a  nejznámějších letovisek 
na pobřeží Costa Brava. Doporučujeme jej zejména klientům, kteří 
chtějí svoji dovolenou prožít aktivně. Přes den si můžete užít koupá-
ní a slunění na plážích Platja de Lloret nebo Fenals s hrubým pískem 
a pozvolným vstupem do moře a večery můžete trávit procházkami 
po palmové promenádě či návštěvou některé z místních restaurací 
či barů, kterých zde najdete nepřeberné množství.  

HTop Royal Beach **** v Lloret de Mar

Poloha: hotel se nachází v  klidnější části Lloret de Mar, 150 metrů 
od  hezké pláže Fenals s  hrubým pískem. Historické centrum středis-
ka je vzdáleno cca 20 minut chůzí. V okolí hotelu naleznete obchůdky, 
 restaurace a bary.
Vybavení: vstupní hala s  24-hodinovou recepcí, venkovní bazén 
pro dospělé a  dětský bazén, sluneční terasa s  lehátky okolo bazénu, 
na střeše menší bazén s jacuzzi, lehátky a barem. Klienti mohou dále 
využívat restauraci, bar, místnost s TV, internet a  wi-fi (za  poplatek), 
animační programy.
Ubytování: 2 lůžkové pokoje s možností až 2 přistýlek mají klimatizaci, 
koupelnu/WC, telefon, fén, TV/Sat, trezor (za poplatek). Všechny poko-
je mají balkon s výhledem na bazén nebo do okolí.
Stravování: all inclusive – plná penze formou bufetu, nápoje během 
jídel, neomezená konzumace al-
koholických a  nealkoholických 
nápojů v baru (víno, pivo, nealko 
drinky, výběr z premium značek 
– Ballantines, vodka, gin, Bacar-
di Rum, Soberano, Baileys….) 
od  10:00-24:00, snack na  baru, 
zmrzlina, ostatní premium znač-
ky za sníženou cenu.

COSTA BRAVA A COSTA DEL MARESME 

Cena v Kč zahrnuje: leteckou dopravu z Prahy včetně všech poplatků, 7x ubytování v hotelu příslušné 
kategorie, 7x all inclusive, transfery z letiště do hotelu a zpět, výlet do Barcelony, služby česky mluvící-
ho delegáta, pojištění proti úpadku CK.

Slevy hotel HTop Caleta Palace: dospělá osoba na 3. lůžku sleva 1 000 Kč, 1. dítě 2-13,9 let na přistýlce 
za cenu 10 990 Kč, 2. dítě na přistýlce info v CK.

Slevy hotel HTop Royal Beach: dospělá osoba na 3. lůžku sleva 1 500 Kč, 1. dítě 2-13,9 let na přistýlce 
za cenu 8 990 Kč, 2. dítě na přistýlce info v CK.

Příplatky: komplexní pojištění včetně storna zájezdu 248 Kč/352 Kč/osoba/týden, 1 lůžkový pokoj 
2 000 Kč/týden/hotel HTop Caleta Palace, 3 000 Kč/týden/hotel HTop Royal Beach.

Fakultativní výlety: klášter Montserrat, Girona, Andorra a další.

Platja d‘Aro je luxusní letovisko přímo u  krásné pláže s  nádherným 
koupáním. Kromě hlavní široké pláže dlouhé skoro dva kilometry tu 
najdete i romantické plážičky skrývající se v malých zátokách. K těm-
to plážím vede známá stezka Camí de Ronda, která vznikla v roce 1940 
a od té doby lemuje tuto část rozeklaného pobřeží a končící na pláži 
menšího letoviska Sant Antoni de Calonge. 

ZDARMA
VÝLET  

DO BARCELONY

Další služby: „TOP Passport“ – využití TOP busu s možností návštěvy ostatních hotelů z řetězce na pobřeží s možností čerpání  
all inclusive služeb i v ostatních hotelech řetězce.
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Jaro 2020 Royal Sun Catalonia
30.05.-06.06. 13 990 10 990
06.06.-13.06. 14 990 11 490
13.06.-20.06. 15 990 11 990

Podzim 2020 Royal Sun Catalonia
12.09.-19.09. 15 990 11 990
19.09.-26.09. 14 990 11 490
26.09.-03.10. 13 990 10 990

HTop Royal Sun **** v Santa Susanna
Poloha: hotel má ideální 
polohu přímo u písčité plá-
že na pobřežní promenádě 
a  nachází se v  centru ruš-
ného letoviska Santa Su-
sanna, které je považováno 
za jedno z nejmodernějších 
na katalánském pobřeží. Ze 
zahrady hotelu je krásný vý-
hled na pláž i moře.
Vybavení: vstupní hala 

s  recepcí, wi-fi připojení ve  společných prostorách (zdarma), 2 bazény 
s  lehátky, menší hřiště, bar a snack bar u pláže, restaurace, stolní tenis, 
plážový volejbal a kulečník. Večer v hotelu probíhají animační programy. 
Během dne a večer mohou klienti využít slevu na jídlo a pití v plážovém 
baru Sand Beach, který je před hotelem. Ve stejném baru možnost pro-
nájmu plážového servisu za zvýhodněné ceny.
Ubytování: 2 lůžkové pokoje 
s  možností až 2 přistýlek mají 
koupelnu/WC, klimatizaci, te-
lefon, TV/Sat, trezor (za  popla-
tek), wi-fi zdarma a balkon. 
Stravování: all inclusive – plná 
penze formou bufetu, nápoje 
během jídel, neomezená kon-

zumace alkoholických i  nealkoho-
lických nápojů v  baru (víno, pivo, 
nealko drinky, výběr z premium zna-
ček – Ballantines, vodka, gin, Bacardi 
Rum, Soberano, Baileys,…) od 10:00 
– 24:00 snack na  baru, zmrzlina, 
ostatní premium značky za sníženou 
cenu. 
Další služby: „TOP Passport“ – vy-
užití TOP busu s  možností návštěvy 
ostatních hotelů z řetězce na pobře-
ží s možností čerpání all inclusive slu-
žeb i v ostatních hotelech z řetězce.

Hotel Catalonia *** v Calelle
Poloha: oblíbený hotel 
leží na  okraji letoviska, 
250 metrů od pláže a ně-
kolik minut chůze od cen-
tra letoviska. Blízko hotelu 
je maják s krásným výhle-
dem na  pobřeží. Hotel se 
nachází v blízkosti rušněj-
ší ulice.
Vybavení: recepce, lobby, 
výtah, bar, TV místnost, 
klimatizovaná restaurace, 
menší bazén s malou tera-
sou a dětským brouzdališ-

těm, pěkný bazén na střešní terase, ze které je nádherný výhled na pláž 
a město. Hotel pořádá animační programy.
Ubytování: 2 lůžkové pokoje 
s  možností až 2 přistýlek mají 
koupelnu/WC, klimatizaci, TV/
Sat, telefon, trezor (za poplatek) 
a balkon s výhledem do okolí.
Stravování: polopenze formou 
bufetu, možnost dokoupení 
plné penze nebo all inclusive.

COSTA DEL MARESME
je  v  překladu Mořské pobřeží. 
Oblast ležící severně od Barcelo-
ny, pro niž jsou charakteristické 
dlouhé písečné pláže, palmové 
promenády a uchvacující krajina 
ve vnitrozemí. To vše spolu s po-
hostinností místních obyvatel 
vám dává záruku prožití neza-
pomenutelné dovolené.

Santa Susanna je středisko s  písečnými plážemi a  8 km dlouhou 
palmovou promenádou, která láká k příjemným večerním procház-
kám, kde se můžete zastavit v některé z místních hospůdek a ochut-
nat dobré víno za  poslechu živé hudby. Středisko nabízí mnoho 
obchodů, španělské trhy i možnost projížď ky turistickým vláčkem 
po středisku i mimo něj. Střediskem vede také železnice, kterou se 
pohodlně dopravíte do hlavního města Katalánska Barcelony.

Calella je nejznámějším, nejpopulárnějším a tím pádem také nej-
navštěvovanějším letoviskem na části katalánského pobřeží s ná-
zvem Costa del Maresme. Nachází se cca 50 km severně od metro-
pole Barcelony a má necelých 20 tisíc stálých obyvatel. Letovisko 
se vyznačuje nekonečnými písčitými plážemi, ale i zde naleznete 
romantická zákoutí na  mořském pobřeží. Za  návštěvu stojí 50 m 
vysoký maják, který se tyčí nad letoviskem. Hlavní výhodou je, 
že Calella leží přímo na pobřežní železniční trati spojující Barcelo-
nu a Blanes. Z Calelly je možno si udělat pěkný výlet lodí po Costa 
del Maresme a Costa Bravě až k Tosse a dále k St. Feliu.

Cena v Kč zahrnuje: leteckou dopravu z Prahy včetně všech poplatků, 7x ubytování v hotelu pří-
slušné kategorie, 7x polopenzi (all inclusive u hotelu HTop Royal Sun), transfery z letiště do hotelu 
a zpět, výlet do Barcelony, služby česky mluvícího delegáta, pojištění proti úpadku CK.

Slevy hotel HTop Royal Sun: dospělá osoba na 3. lůžku sleva 1 500 Kč, 1. dítě 2-13,9 let na přistýl-
ce za cenu 8 990 Kč, 2. dítě na přistýlce info v CK.

Slevy hotel Catalonia: dospělá osoba na 3. lůžku sleva 1 000 Kč, 1. dítě 2-12,9 let na přistýlce 
za cenu 7 990 Kč, 2. dítě na přistýlce info v CK.

Příplatky: komplexní pojištění včetně storna zájezdu 248 Kč/352 Kč/osoba/týden, 1 lůžkový pokoj 
3 000 Kč/týden/hotel HTop Royal Sun, 2 000 Kč/týden/hotel Catalonia.

Fakultativní výlety: klášter Montserrat, Girona, Andorra a další.

ZDARMA
VÝLET  

DO BARCELONY
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Jaro 2020
Palas Pineda Santa Monica Playa

dospělá osoba 3. dospělá os. přistýlka dospělá osoba 3. dospělá os. přistýlka
06.06.-13.06. 14 990 13 990 11 990 11 490
13.06.-20.06. 14 990 13 990 12 490 11 990

Podzim 2020
Palas Pineda Santa Monica Playa

dospělá osoba 3. dospělá os. přistýlka dospělá osoba 3. dospělá os. přistýlka
12.09.-19.09. 15 490 14 490 12 490 11 990
19.09.-26.09. 14 990 13 990 11 990 11 490
26.09.-03.10. 14 990 13 990 11 990 10 990

COSTA DORADA – v  překladu Zlaté po-
břeží je cca 110 km jižně od  Barcelony. 
Díky širokým písečným plážím a  stálé-
mu počasí je vyhledávaným místem pro 
odpočinek a strávení příjemné dovolené. 
Podél pobřeží se střídají typické španělské 
vesničky s novými moderními letovisky. Širo-
ké a  upravované pláže se zlatavým pískem a  pozvolným vstupem 
do moře jsou ideální pro koupání. Centrem oblasti je historické měs-
to Tarragona s řadou antických památek. 

Salou je přímořské letovisko s  překrásnými plážemi ležící jižně od  Barcelony. Pláže a  mořská voda patří v  této oblasti k  nejčistším 
z celého pobřeží Costa Dorada. Na historické centrum navazuje moderní výstavba hotelů a apartmánů. K zajímavým atrakcím patří 
světelná fontána nebo starý rybářský přístav. Salou je spojeno místní dopravou se sousedním střediskem Cambrils a La Pinedou i cca 
10 km vzdálenou Tarragonou.

Hotel Palas Pineda  ****+ v Salou

Poloha: komfortní hotel se nachází 80 m od  dlouhé písčité pláže 
s jemným pískem, od které je oddělený pouze pobřežní promenádou. 
V okolí hotelu je golfové hřiště, vodní park, promenáda s bary a restau-
racemi. Centrum letoviska je vzdáleno cca 3 km.
Vybavení: vstupní hala s recepcí, dvě restaurace, snack bar, bar u bazénu 
s posezením, 2 venkovní bazény, dětský bazén pro děti se skluzavkou, 
slunečníky a lehátka u bazénu, dětské hřiště, wi-fi ve společných prosto-
rách zdarma. Spa a wellness centrum s vnitřním bazénem, jacuzzi, sau-
nou, menším fitness (za poplatek). V hotelu probíhají animační programy.
Ubytování: 2 lůžkové pokoje s možností až 2 přistýlek, mají koupelnu/
WC, klimatizaci, telefon, fén, TV/Sat, ledničku, balkon nebo terasu.
Stravování: polopenze formou bufetu včetně nápojů, možnost do-
koupení plné penze nebo all inclusive.

Hotel Santa Monica Playa *** v Salou
Poloha: hotel leží v ruš-
nější části Salou, cca 
250 m od  pláže a  pou-
ze několik minut chů-
ze od centra. V okolí je 
řada restaurací, barů 
a obchůdků.
Vybavení: vstupní hala 
s  recepcí, restaurace, 
bar, bar u  bazénu, te-
rasa na  slunění s  ba-
zénem pro dospělé, 
dětský bazén, lehátka 
a  slunečníky u  bazénů 
zdarma, wi-fi v okolí re-
cepce zdarma, animač-
ní programy.
Ubytování: 2 lůžkové 
pokoje některé s  mož-

ností až 2 přistýlek (2 lůžka o rozměru 1,35 x 2 m, děti spí společně s ro-
diči, přistýlky se nepřidávají) mají koupelnu/WC, klimatizaci, telefon, TV, 
trezor (za poplatek) a balkon.
Stravování: polopenze formou bufetu, možnost dokoupení plné pen-
ze nebo all inclusive.

COSTA DORADA 

Cena v Kč zahrnuje: leteckou dopravu z Prahy včetně všech poplatků, 7x ubytování v hotelu příslušné kategorie, 7x polopenzi (u hotelu Palas 
Pineda včetně nápojů), transfery z letiště do hotelu a zpět, výlet do Barcelony, služby česky mluvícího delegáta, pojištění proti úpadku CK.
Slevy hotel Palas Pineda: 1. dítě 2-11,9 let na přistýlce za cenu 10 990 Kč (v termínu s odletem 12.09. cena 11 490 Kč), 2. dítě na přistýlce 
info v CK.
Slevy hotel Santa Monica Playa: 1. dítě 2-11,9 let na přistýlce za cenu 7 990 Kč, 2. dítě na přistýlce info v CK.
Příplatky hotel Palas Pineda: komplexní pojištění včetně storna zájezdu 248 Kč/352 Kč/osoba/týden, 1 lůžkový pokoj 3 000 Kč/týden, plná 
penze 2 000 Kč (dítě 1 000 Kč)/osoba/týden, all inclusive 3 800 Kč (dítě 1 900 Kč)/osoba/týden.
Příplatky hotel Santa Monica: komplexní pojištění včetně storna zájezdu 248 Kč/352 Kč/osoba/týden, 1 lůžkový pokoj 2 000 Kč/týden, 
plná penze 1 000 Kč (dítě 500 Kč)/osoba/týden, all inclusive 2 400 Kč (dítě 1 200 Kč)/osoba/týden.
Fakultativní výlety: Tarragona, Port Aventura, Monserrat a další.

ZDARMA
VÝLET  

DO BARCELONY
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1. den: odlet z Prahy do Girony/Barcelony, transfer do hotelu, ubyto-
vání, večeře. 
2. den: snídaně, dopoledne volno u moře. Odpoledne odjezd do Tossa 
de Mar, jednoho z  nejkrásnějších letovisek na  pobřeží Costa Brava 
(Villa Vieja – opevněná část Tossy) – hradby z 12. a 13. století s obran-
nými věžemi, centrum s domy ze 14. až 17. století, kostel Sant Vincenc, 
Museo Municipal s díly moderního umění – Marc Chagall. Večeře.
3. den: snídaně, celodenní výlet s prohlídkou historického centra Gi-
rony – prohlídka katedrály, starého města, domů na nábřeží Oňar, ži-
dovského města. Odjezd do Besalu, nádherného středověkého města 
se zachovalou románskou kulturou. Hlavní dominantou je opevněný 
kamenný most z 11. století. Večeře.
4. den: snídaně, celodenní prohlídka hlavního města Katalánska Bar-
celony – gotická čtvrť, katedrála, oblast přístavu, Sagrada Familia, vol-
no s možností návštěv muzeí (FC Barcelona, Picassovo, atd.). Večeře. 
5. den: snídaně, fakultativní výlet do horského státu Andorra, nezá-
vislého knížectví ve východní části Pyrenejí mezi Španělskem a Fran-
cií. Nádherné jsou horské scenérie, divoká příroda a starobylé tradice 
tohoto státečku, jednoho z nejmenších v Evropě. Prohlídka hlavního 
města Andorra la Vella, zajímavá možnost nákupů v  bezcelní zóně, 
volno. Večeře. 
6. den: snídaně a odjezd do Figueres, návštěva muzea Salvadora Dali-
ho. Odpoledne navštívíme malebné středověké městečko Cadaqués. 
Dominantou městečka je kostel na vyvýšeném místě. Přechodný do-
mov v  tomto městečku našla celá řada umělců včele se Salvadorem 
Dalí a Pablem Picassem. Večeře.
7. den: snídaně, celodenní výlet do  kláštera Montserrat s  bazilikou 
z 11. stol. uchovávající Černou Madonu, patronku Katalánska. Vznikla 
zde nejstarší doložená škola církevního zpěvu v Evropě působící do-
dnes. Po prohlídce kláštera návštěva vinných sklepů Codorniu zná-
mých výrobou šampaňského tradiční metodou, kterému se ve Španěl-
sku říká cava. Večeře.
8. den: snídaně, individuální volno v letovisku u moře. Transfer na leti-
ště a odlet do Prahy.

1. den: odjezd autobusu z nástupních míst v dopoledních hodinách, 
noční přejezd Francií.
2. den: ráno příjezd na pobřeží Costa Brava, ubytování okolo poledne, 
volný den s možností koupání. Večeře.
3.–8. den: program totožný jako letecký zájezd.
9. den: snídaně, individuální volno v  letovisku u moře, večer odjezd, 
noční přejezd.
10. den: návrat do ČR v odpoledních hodinách.

Katalánsko
8 denní pobytově – poznávací zájezdy letecky

10 denní pobytově – poznávací zájezdy autobusem

Termíny 2020 Osoba/letecky Termíny 2020 Osoba/autobusem
30.05.-06.06. 15 990 29.05.-07.06. 10 990
11.07.-18.07. 18 990 10.07.-19.07. 13 990
19.09.-26.09. 16 490 18.09.-27.09. 11 490

Ceny na osobu a zájezd v Kč zahrnu-
jí/letecky: leteckou dopravu Praha–
Barcelona(Girona)–Praha, transfery, 
letištní a  palivové taxy, autobusovou 
dopravu v  místě, 7x ubytování s  polo-
penzí v hotelu *** na Costa Bravě, česky 
mluvícího delegáta v místě pobytu, po-
jištění proti úpadku CK.
Ceny na osobu a zájezd v Kč zahrnu-
jí/bus: dopravu autobusem, 7x ubyto-
vání s polopenzí v hotelu *** na Costa 
Bravě, česky mluvícího delegáta v místě 
pobytu, pojištění proti úpadku CK. 
Slevy: 3. osoba na přistýlce 1 000 Kč.
Příplatky: komplexní pojištění 240 Kč/
osoba/zájezd letecky, 300  Kč/osoba/
zájezd autobusem, jednolůžkový po-
koj 2  500 Kč/zájezd, fakultativní výlet 
Andorra 1 900 Kč, na místě se platí po-
bytová taxa cca 0,5-1 Euro/osoba/noc.
Doporučená výměna na vstupy: 
90 Euro.
Nástupní místa bez příplatku: Praha, 
Žebrák, Rokycany, Plzeň. Další nástupní místa za příplatek 400 Kč (Pardubice, Hra-
dec Králové…).
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1. den: odjezd autobusu z nástupních míst v ranních/dopoledních ho-
dinách, noční přejezd Francií.
2. den: v poledních hodinách příjezd do jižního Španělska na pobřeží 
Costa Blanca, ubytování, volno u moře. Večeře. 
3. den: snídaně, návštěva největších evropských palmových hájů 
v Elche, které jsou zařazeny na seznam světového dědictví UNESCO. 
Nachází se zde na 300 000 palem datlových. Součástí palmového háje 
je městský park Parque Municipal a zahrada El Huerto del Cura. Přejezd 
do Granady. Cestou zastávka v Guadixu, městečku s památkově chrá-
něnými bizarními jeskynními domy. Procházka jeskynním městem je 
opravdu nevšedním zážitkem. Ubytování v Granadě. Večeře.
4. den: snídaně, prohlídka perly Andalusie Granady (UNESCO), měs-
ta tisíckrát opěvovaného básníky a spisovateli. Návštěva Alhambry, 
jedinečného komplexu maurských staveb, který se rozkládá na vyvý-
šenině nad městem. Jedinečně zachovalý komplex maurských staveb 
na světě. Nejstarší částí je pevnost Alcazaba, postavená na základech 
maurské pevnosti. Palacios Reales Nazarines s jedinečnými památkami 
– Patio de los Arrayanes a Patio de los Leones. Příjemné chvíle určitě 
strávíte v pohádkových zahradách Generalife. Pokračování prohlídky 
památek – katedrála, královská kaple, Albaicín. Fakultativně představe-
ní flamenga. Ubytování v Granadě. Večeře.
5. den: snídaně, celodenní prohlídka Cordoby – historické centrum 
(UNESCO) tvoří bývalá židovská čtvrť a  nachází se zde také nejvý-
značnější místní památka – Mezquita. Původem mešita z 8. století, 
v průběhu staletí byla zdokonalena a zkrášlena. V 13. století zde byla 
vybudována křesťanská kaple a posléze celá přestavěna v křesťanskou 
katedrálu. Za katedrálou je spleť uliček bývalého židovského města La 
Judería. Poblíž také naleznete hrad katolických králů Alcázar de los 
Reyes Cristianos. Ubytování v oblasti Sevilly. Večeře. 
6. den: snídaně, celodenní prohlídka Sevilly (UNESCO) ležící na  bře-
zích řeky Guadalquivir. Centrem je bývalá židovská čtvrť Santa Cruz, 
kde v okolí náměstí Plaza Virgen de los Reyes nalezneme nevýznačnější 
památky. Z daleka viditelnou dominantou je věž El Giralda, která se vy-
píná nad rozsáhlým komplexem katedrály. Palácový komplex Alcazár, 
staré paláce a historické budovy, Torre del Oro nebo jedna z nejstarších 
býčích arén ve Španělsku Maestranza. Návrat na ubytování. Večeře. 
7. den: snídaně, přejezd na ubytování na Costa del Sol. Volno u moře. Večeře. 
8. den: snídaně, dopoledne návštěva anglického Gibraltaru, pevnosti 
ovládající vjezd do Středozemního moře. Odpoledne průjezd pohořím 
Sierra de Ronda do městečka Ronda. Návrat na ubytování. Večeře. 
9. den: snídaně, dopoledne polodenní výlet do Mijas, vesničky „pue-

Krásy Andalusie, Elche,  
Caravaca de La Cruz
13 denní pobytově – poznávací zájezd autobusem

1. den: podvečer odlet z Prahy do Valencie, večeře bude zajištěna v le-
tadle, transfer na Costa Blancu, ubytování obvykle v oblasti Benidormu.
2. – 10. den: program totožný jako autobusový zájezd.
11. den: snídaně, individuální volno v  letovisku. Transfer na  letiště 
a odlet do Prahy (přílet okolo půlnoci).

11 denní pobytově – poznávací zájezd letecky

Termín 2020 Osoba/autobusem Termín 2020 Osoba/letecky
30.09.-12.10. 18 990 01.10.-11.10. 26 390

Ceny na osobu a zájezd v Kč zahrnují/bus: dopravu autobusem, 10x ubytování 
s polopenzí v hotelech ***, česky mluvícího delegáta v místě pobytu, pojištění proti 
úpadku CK. 
Ceny na osobu a zájezd v Kč zahrnují/letecky: leteckou dopravu Praha–Valen-
cie–Praha, transfery, letištní a  palivové taxy, autobusovou dopravu v  místě, 10x 
ubytování s polopenzí v hotelech *** (kromě 1. večeře v letadle), česky mluvícího 
delegáta v místě pobytu, pojištění proti úpadku CK.
Slevy: 3. osoba na přistýlce 1 000 Kč.
Příplatky: komplexní pojištění 390 Kč/osoba/zájezd autobusem, 330 Kč/osoba/
zájezd letecky, jednolůžkový pokoj 7 000 Kč/zájezd, záloha na prohlídku Alhambry 
s místním průvodcem 1 200 Kč (nutno uzavřít ihned při objednání zájezdu, uzávěr-
ka dle disponibility, po 30.6. vždy na zpětné potvrzení).
Doporučená výměna na vstupy: 100 Euro.
Nástupní místa bez příplatku: Praha, Žebrák, Rokycany, Plzeň. Další nástupní 
místa za příplatek 400 Kč (Pardubice, Hradec Králové…).
Poznámka: ceny za  vstup do  Alhambry podléhají zvláštním podmínkám, které 
naše CK nemůže ovlivnit. Konečná cena vstupu je stanovena na základě nákupní 
ceny od španělského partnera.

blos blancos“ s krásným výhledem na moře a hory nebo individuální 
volno u moře. Odpoledne prohlídka Málagy – katedrála, vrch Gibralfa-
ro s opevněním a výhledem na město. Večeře. 
10. den: snídaně, cesta při pobřeží do severní Andalusie. Zastávka v měs-
tečku Nerja, které má arabský původ, vyhlídka Balkon Evropy. Koupání 
nebo návštěva bílé vesničky Frigiliana, která patří mezi nejkrásnější bílé 
vesničky v oblasti Andalusie. V nejvyšší části naleznete maursko-mudejar-
skou čtvrť, typickou pro oblast Andalusie. Zastávka u mohutného akva-
duktu Aguila z 18 století. Ubytování v oblasti Mojácar-Ameria. Večeře. 
11. den: snídaně, průjezd krajem Murcia. Návštěva poutního místa 
 Caravaca de la Cruz. Na kopci obklopeném středověkými hradbami na-
leznete hrad a katedrálu s údajným zázračným dvojramenným křížem 
uloženým v hradní svatyni. Prohlídka centra Alicante, oblast přístavu 
a majestátní hrad Castillo de Santa Bárbara. Tato pevnost byla vybu-
dována Kartaginci a nachází se zde také bohatá sbírka soch z 20. století, 
které jsou rozmístěny na hradbách pevnosti. Ubytování na pobřeží Cos-
ta Blanca, obvykle v Benidormu. Večeře. 
12. den: snídaně, individuální volno v letovisku, odpoledne odjezd, noční 
přejezd.
13. den: návrat do ČR v odpoledních hodinách.
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O další nabídce poznávacích zájezdů se informujte v cestovní kanceláři Datour.
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www.rakousko-dovolena.cz, www.datour.cz, www.korfu-lefkada.cz, www.seniorikmori.cz

Polsko
Země našich sousedů,

tip na dovolenou i na pohodový víkend!
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ř:    Kpt. Bartoše 499  
530 09 Pardubice 
Tel.: 466 415 506 
datour@datour.cz

   Třída Míru 2671 
(naproti Pasáži)  
530 02 Pardubice 
Tel.: 464 629 117 
pardubice@datour.cz

   Hradec Králové 
Informace o našem 
prodejním místě 
v Hradci Králové  
na tel.: 777 660 207

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

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

   CK REDOK 
Pod Věží 4 
568 02 Svitavy 
Tel.: 461 530 663

   CK REDOK 
Šilingrovo nám. 3/4 
602 00 Brno 
Tel.: 543 213 888

Specifické dotazy můžete směřovat přímo:
   ohledně pobytů v Rakousku, Itálii a Maďarsku a poznávacích zájezdů 
volejte 212 241 749

   ohledně zájezdů do Španělska pro seniory 55+ volejte 212 241 750


