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03. 08. – 12. 08. Sardinie a její pláže.........................49
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13. 08. – 23. 08. Prázdniny u Vikingů.......................38
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v Malém Tibetu.................................20
20. 08. – 02. 09.	Dobročinný kurz buddhismu s
trekem v Malém Tibetu.................20
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17. 09. – 01. 10. Indonésie............................................30
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20. 11. – 28. 11. Izrael a Palestina..............................24
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Thajsku.................................................26
08. 01. – 28. 01. Mexiko.................................................14
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24. 01. – 08. 02. Spojené arabské emiráty a Omán..23
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Pro rodiče s dětmi
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03. 09. – 06. 09. Alpské blahodění.............................60
04. 09. – 06. 09. Ferraty s dětmi..................................61
11. 09. – 13. 09. Raxalpe - ferraty s dětmi...............62
18. 09. – 20. 09. Outdoorový křest............................61

Cyklistické zájezdy
16. 01. – 26. 01. Tour de Omán....................................87
11. 03. – 18. 03. Kanárské ostrovy Lanzarote.......73
20. 03. – 05. 04. Taiwan na kole..................................64
20. 03. – 09. 04. Taiwan na kole..................................64
05. 05. – 10. 05. Lago di Garda MTB..........................85
05. 05. – 10. 05. Lago di garda.....................................88
03. 06. – 07. 06. Dunajská cyklostezka....................67
03. 06. – 14. 06. Balkán cyklo.......................................75
04. 06. – 07. 06. Solná komora cyklo........................69
04. 06. – 07. 06. Salzkammergut Trophy MTB.......86
12. 06. – 21. 06. Slunná Moldávie..............................78
19. 06. – 28. 06. Holandskem na kole.......................73
27. 06. – 10. 07. Kanada MTB.......................................82
30. 06. – 06. 07. Švýcarsko – Bernské Alpy.............74
30. 06. – 06. 07. Švýcarsko – Bernské Alpy MTB...84
30. 06. – 06. 07. Švýcarsko – Bernské Alpy.............90
01. 07. – 06. 07. Okolo Bodamského jezera...........67
01. 07. – 12. 07.	Národní parky Černé Hory
a Albánie..............................................76
02. 07. – 05. 07. Kitzbühelské Alpy............................68
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03. 07. – 12. 07. Slovinsko.............................................77
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21. 07. – 26. 07. Zell am See.........................................67
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22. 07. – 26. 07. Ennská cyklostezka........................69

22. 07. – 02. 08. Ostrovy za polárním kruhem......80
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26. 08. – 07. 09. Korsika cyklistická..........................71
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24. 09. – 28. 09. Dunajská cyklostezka....................67
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Přes hory a doly
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Rejstřík podle zemí
Albánie............................................................42, 75, 76, 124
Argentina.............................................................................95
Arménie................................................................................33
Azerbajdžán........................................................................33
Barma....................................................................................25
Belize.....................................................................................14
Bosna a Hercegovina.............................................75, 108
Brazílie.................................................................................... 8
Bulharsko....................................................................79, 113
Černá Hora........................................................76, 109, 125
Česká republika.........................................57, 61, 138, 141
Čína................................................................................. 19, 32
Ekvádor................................................................................... 6
Estonsko..............................................................................37
Filipíny..................................................................................27
Finsko....................................................................................37
Francie........ 44, 45, 48, 58, 70, 71, 89, 90, 100, 101, 120, 		
121, 130
Gambie..................................................................................65
Gruzie............................................................................. 33, 83
Guatemala...........................................................................14
Holandsko...........................................................................73
Honduras.............................................................................14
Chile.......................................................................................95
Chorvatsko................................ 42, 54, 56, 57, 59, 77, 129
Indie..........................................................................20, 21, 99
Indonésie.............................................................................30
Irán.........................................................................................22
Irsko.......................................................................................47
Island.....................................................................................17
Itálie.......48, 49, 50, 56, 72, 85, 86, 88, 89, 106, 117, 120,
130, 132, 135, 136, 137
Izrael......................................................................................24

17. 09. – 28. 09. Pod bulharským sluncem...........113
18. 09. – 25. 09. Mallorca jednodenní túry..........105
18. 09. – 20. 09. Ferratový kurz - Raxalpe.............114
23. 09. – 28. 09. Ferraty Lago di Garda...................117
25. 09. – 11. 10. Maroko, Vysoký Atlas a Sahara..94
25. 09. – 02. 10. Mallorca - horský přechod.........105
30. 09. – 07. 10. Hory Kréty........................................102
15. 10. – 22. 10. Madeira - jednodenní túry.........103
16. 10. – 06. 11.	Nepál – výstup na Mera Peak
s trekem z údolí Arun.....................98
21. 10. – 28. 10. Kanárské ostrovy - Lanzarote...105
23. 10. – 30. 10. Madeira - jednodenní túry.........103
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Slovinsko Adventure....................122
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29. 04. – 03. 05. Jarní voda na Slovensku..............129
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05. 06. – 12. 06. Kurz potápění.................................130
06. 06. – 07. 06. Víkendová Salza.............................127
19. 06. – 24. 06.	Krasové řeky Slovinska
a Chorvatska....................................129
20. 06. – 23. 06. Vodácký kurz na Salze.................126
20. 06. – 21. 06.	Kurz jachtingu na Nyském
jezeře v Polsku................................131
27. 06. – 05. 07. Černá Hora – Tara...........................125
14. 07. – 19. 07. Řeky Slovinska................................128
17. 07. – 24. 07. Kurzy freedivingu..........................130
18. 07. – 26. 07. Podkarpatské člunkování..........125
18. 07. – 19. 07.	Kurz jachtingu na Nyském
jezeře v Polsku................................131
22. 07. – 26. 07. Soča.....................................................128
30. 07. – 02. 08. Řeky Rakouska................................126
01. 08. – 02. 08.	Kurz jachtingu na Nyském
jezeře v Polsku................................131
07. 08. – 16. 08. Francie...............................................130

Japonsko..............................................................................18
Kambodža...........................................................................29
Kanada........................................................................... 11, 82
Kosovo................................................................41, 102, 103
Kostarika..............................................................................13
Kuba.......................................................................................12
Laos........................................................................................29
Litva..........................................................................35, 37, 79
Lotyšsko...............................................................................79
Madagaskar........................................................................15
Maďarsko................................................................43, 44, 60
Makedonie..................................75, 79, 83, 102, 103, 113
Maroko.................................................................................94
Mauritánie..........................................................................17
Mexiko..................................................................................14
Moldávie..............................................................................78
Namibie................................................................................16
Nepál.............................................................................. 97, 98
Německo....................................................................... 66, 67
Norsko......................................................................37, 38, 80
Nový Zéland.......................................................................... 9
Omán.............................................................................. 23, 87
Palestina..............................................................................24
Panama.................................................................................13
Peru....................................................................................7, 96
Polsko..................................................................59, 131. 138
Portugalsko......................................................51, 103, 104
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Rumunsko....................39, 40, 41, 58, 109, 110, 111, 139
Rusko................................................................. 32, 35, 92, 93
Rwanda.................................................................................16
Řecko.............................................................75, 79, 102, 113
Senegal.................................................................................65
Slovensko................................................. 44, 129, 138, 139
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PRAKTICKÉ INFORMACE

Náročnost
zájezdu
Peší, poznávací, horské a snežnicové
zájezdy
1 Zájezd zvládne každý. Většinou se jedná o rodinné a poznávací zájezdy pouze s krátkými výlety.

Vodácké zájezdy
ZWC – klidný, mírně proudící tok bez překážek a peřejí
WW I – lehký tok s občasnými peřejemi
WW II – řeka s peřejemi a vlnami, dobře čitelné a viditelné;
úzké toky s rychlejším proudem a občasnými návaly proudu
na břeh a s možností dobře viditelných překážek
WW III – těžký tok s nepravidelnými vlnami a občasným
válcem, někdy zablokované, nečekané překážky; u úzkých
toků nepřehledná místa s peřejemi v meandrech s náhlými
překážkami

2 Poměrně nenáročný program s volitelným přidáním náročnějších aktivit, které zvládne průměrně zdatný člověk, jež
alespoň občas provozuje turistiku nebo rekreační sport.

Cyklistická putování

3 Naplánovaná pohybová aktivita předpokládá alespoň
trošku vytrénované tělo. Do programu jsou zařazeny celodenní túry s větším převýšením. Mohou to být i jednodušší
„zajištěné cesty“ v horách. U ferratových zájezdů průměrná
obtížnost C–C/D (viz níže).

U cyklistických zájezdů jsou udávané kilometry a převýšení
pouze jedněmi z faktorů, které předurčují vynaloženou námahu – své udělá ještě (proti)vítr, teplota a povrch po kterém
se pojede.

4 Náročná turistika s vícedenními túrami v kopcích, které
vyžadují odpovídající fyzičku, zkušenosti, samostatnost,
4popř. jiné dovednosti. U ferratových zájezdů také přechody
od chaty k chatě (s menším batohem, přesto „na těžko“).
5 Fyzicky náročný zájezd s vícedenními túrami na těžko,
určený pro „samostatné“ borce a borkyně se zkušenostmi
s pohybem a pobytem ve volné přírodě.

Ferratové zájezdy
A – LEHKÉ – choďák do kopce s přidržovacími lany, zábradlím
B – MÍRNĚ OBTÍŽNÉ – nutno zapojit k postupu ruce, neexponované žebříky, široké police
C – STŘEDNĚ OBTÍŽNÉ – lezení ve stěně s množstvím velkých
chytů, stupů či umělých pomůcek
D – OBTÍŽNÉ – nesnadno přelezitelná místa bez velkých
chytů nebo velká expozice či délka trasy
E – VELMI OBTÍŽNÉ – velmi obtížně přelezitelná místa, kolmé
úseky bez velkých chytů, převislé žebříky, velká expozice

Vysvětlivky
značek
(barva vždy odpovídá
typu zájezdu)

1 I když jste na kole letos ještě neseděli, program určitě
zvládnete, etapy do 50 km za den.
2 Přidáme sem tam nějakou zajížďku a občas pojedeme
do kopce, etapy do 60 km.
3 Jestli se na kole projedete alespoň občas a jízda sama
o sobě vám dělá radost, neměl by vás zájezd svou náročností překvapit. Trasy v kopcovité krajině, obvykle převýšení
do 800 m, etapy v průměru do 80 km. Na horských kolech
lehčím terénem po šotolině a zpevněných cestách.
4 Předpokladem je výborná fyzička a vytrvalost. Ani dlouhá
a táhlá stoupání s velkým převýšením by vám neměla dělat
problémy. Průměrně nastoupáme 1 000–1 500 výškových
metrů, etapy do 90 km. Na horských kolech občas potkáme
strmé výjezdy a sjezdy, kamenité úseky, potoky, singletraily,
kořeny apod.
5 Zkusili jste si někdy delší variantu bajkmaratonu? Tyto
zájezdy horší nejsou. Stačí odhodlání se dostat do suterénu
svých fyzických sil a zkušenosti se všemi druhy povrchu.
Denně převýšení 1 500–2 500 metrů. Nutností je bajk ve 100%
stavu.

Ubytování pod stanem

Doprava autobusem

Ubytování pod střechou

Vlastní doprava

Se stravou

Náročnost zájezdů

Doprava letecky

Termín otevřeme až po naplnění
předchozího zájezdu

POZNÁVAČKY
Pan Werich řekl, že člověk cestuje skrze všechny dálky hlavně k sobě
samému. A rozhodně se nemýlil. Naše nabídka poznávacích cest
prostorem i časem je navržena tak, aby uspokojila všechny poznáníchtivé,
ale aby zároveň měli dostatek času a prostoru, aby si mohli tato místa
nejen vyfotit, jak to jinde bývá, ale opravdu zažít, ochutnat a ovonět.
Snažíme se vám místní kultury přiblížit, ukázat, vysvětlit...

foto: MartinHájek, Taiwan

Jejich poznání, prožitek a nový elán do života,
který si odvezete, bude už jen na vás.

Ekvádor
Noemova archa Jižní Ameriky
Amazonie - NP Cuyabeno › biosférická rezervace Chocó
Andino › Andy a nocleh pod vulkánem Cotopaxi › pobřeží
Pacifiku › Otavalo – největší indiánské trhy v Jižní Americe
› kráterové jezero Cuicocha › sopka Cotacachi › termální
lázně Papallacta › rezervace Cerro Blanco › Isla de la Plata –
„Galapágy pro chudé“
Ekvádor je rájem pro pozorování zvířat.Díky poloze přímo
na rovníku, přítomnosti And a oceánských proudů se v Ekvádoru vytvořily podmínky pro obrovské množství druhů,
a tento zájezd je určený právě pro ty, kteří chtějí zažít neuvěřitelně rozmanitou přírodu Jižní Ameriky koncentrovanou
na jednom místě. Na pacifických svazích And pokrytých
deštnými lesy navštívíme oblast s jednou z největších rozmanitostí ptáků na světě – uvidíme z bezprostřední blízkosti mnoho kolibříků, tukanů, kvesaly nebo symbol horských
deštných lesů - skalňáky andské. Rájem pro velké savce jsou
pak samozřejmě nížinné lesy Amazonie, my pojedeme přímo
do srdce faunistické rezervace Cuaybena. V rámci divokých
And nemůžeme opomenout pokusit se spatřit vládce andské
oblohy – kondory andské, po těch budeme pátrat v soukromé rezervaci v blízkosti pětitisícového vulkánu Antisana,
při velkém štěstí bychom mohli spatřit i medvěda brýlatého.
Lézt po vulkánech nikde moc nebudeme, avšak nenecháme

KOLUMBIE

POZNÁVAČKY
Tichý
Oceán

si ujít pohled na nejimpozantnější vulkán And – Cotopaxi.
Na závěr se přesuneme na pobřeží Tichého oceánu, kde
prozkoumáme poslední zbytky unikátních suchých lesů,
uvidíme jedinou kolonii lachtanů hřivnatých v Ekvádoru
a pojedeme na tzv. Galapágy pro chudé pozorovat tereje
modronohé.Na závěr nebude chybět koupání v teplém
Pacifiku.

EKVÁDOR
Quito

Isla
de la Plata

Guayaquil

NP
YASUNÍ

PERU

TERMÍN
05. 02. – 21. 02. 2021 / 17 dnů / č. 221338-1
Nástupní místo: Quito
Výstupní místo: Guayaquil
CENA
35 800 Kč
CENA ZAHRNUJE:
veškerou společnou dopravu, 12× ubytování v hotýlcích a 3× lodge v Amazonii,
4denní výpravu do Amazonie v rezervaci
Cuyabeno (včetně místního průvodce,
ubytování i stravování), průvodce,
vstupné do přírodních lokalit v rámci
programu, pojištění léčebných výloh
a zákonné pojištění CK
foto: Honza Korba

CENA NEZAHRNUJE:
letenku (cena cca od 22 000 Kč včetně tax)

foto: Honza Korba
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Peru
s prodloužením o horský trek
do Huascaránu nebo exkurzi do
Amazonie
vlakem k tajemnému Machu Picchu › jezeroTiticaca
a plovoucí ostrovy Los Uros › Cusco –centrum incké říše
› kolonie lvounů, tučňáků a kormoránů na souostroví
Islas Ballestas › záhadné obrazce na náhorní planině
Nazca› Lima – „město králů“ › Colca – druhý nejhlubší
kaňon světa a pozorování kondorů› 4denní trek nalehko
v NP Huascarán› 4denní výprava do džungle Amazonie

foto: Dana Simonová

Peru je proslulé jako země plná barev, kde na každém
kroku potkáme potomky dávných Inků. Doposud se
oblékají do tradičních pestrých krojů, nosí své děti v šátcích na zádech, obdělávají malá políčka a vždy si najdou
důvod pro bujarou fiestu.Objevíme Machu Picchu, klenot
ukrytý v džungli, Cusco, incký „pupek světa“ a bezesporu
nejkrásnější peruánské město a necháme se oslnit bílou
pyramidou hory Alpamayo.Nakoukneme i do vedlejší
Bolívie k jezeru Titicaca, navštívíme indiány na plovoucích ostrovech Los Uros i posvátný ostrov Inků Isla
del Sol. Jezdit budeme převážně místní dopravou, o to
silnější a autentičtější zážitky si tudíž odvezeme. Ve vybraných termínech je možné zájezd prodloužit o horský
trek do nejkrásnější části NP Huascarán nebo exkurzi
do džungle Amazonie. Vždy nalehko s malým batůžkem,
se zajištěným spaním i stravou. Kromě kudrnovského
průvodce nás bude doprovázet i místní znalec trasy.
Podrobnosti k jednotlivým variantám na www.kudrna.cz.

PERU

Lima
Tichý
oceán

Arequipa

BRAZÍLIE

Cusco

BOLÍVIE
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TERMÍN
30. 04. – 23. 05. / 24 dnů / č. 220360B-1 (prodloužení NP Huascaran)
24. 05. – 09. 06. / 17 dnů / č. 220360A-1
12. 09. – 02. 10. / 21 dnů / č. 220360D-1 (prodloužení o Amazonii)
Nástupní místo: Lima
Výstupní místo: Cusco
CENA
28 800 Kč
40 800 Kč (prodloužení o NP Huascaran)
38 800 Kč (prodloužení o Amazonii)
CENA ZAHRNUJE:
veškerou společnou dopravu po Peru a Bolívii, 15× ubytování v
hotýlcích se snídaní, vstupné do přírodních lokalit v rámci programu, průvodce, pojištění léč. výloh a zákonné pojištění CK
CENA PRODLOUŽENÍ (TREK) NAVÍC ZAHRNUJE
2× ubytování v hotýlcích se snídaní, 4denní trek nalehko do NP
Huascarán (vč. stravování a nocování 3× na tábořišti, kudrnovského i místního průvodce), vstupné do NP Huascarán
CENA PRODLOUŽENÍ (DŽUNGLE) NAVÍC ZAHRNUJE
1× ubytování v hotýlku se snídaní, 4denní výlet do Amazonie
(vč. stravování a ubytování 3× v lodži), kudrnovského i místního
průvodce

foto: Dana Simonová

CENA NEZAHRNUJE:
letenku (od cca 22 000 Kč vč. tax + cca od 2 000 Kč vnitrostátní přelet
Cusco–Lima), vstupné do památek a muzeí, fakultativní výlety

foto: Dana Simonová

Huaraz

POZNÁVAČKY

Brazílie
pojďte si prožít svůj brazilský sen!
vodopády Iguaçu › Rio de Janeiro › vrchol Corcovado
se sochou Krista Spasitele › slavná pláž Copacabana ›
Salvador de Bahia › stolové hory v NP Chapada Diamantina
› ostrov Boipeba – tropický ráj › úžasná tropická příroda
a jihoamerický temperament

BRAZÍLIE

Temperamentní karneval toho nejlepšího, co může Brazílie
nabídnout. Přehlídku rozvíříme u burácejících vodopádů
Iguaçu (z agrentinské i brazilské strany) a u přehrady Itaipu
nakoukneme dokonce i do Paraguaye. Poté se necháme
strhnout brazilskou metropolí, pro mnohé ztělesněním ráje
na zemi. Za 4 dny odhalíme všechny tváře Ria de Janeira
temperamentní život dneška, moderní muzeum zítřka, tropickou džungli plnou opic takřka za hranicemi města, slávu
pláže Copacabana i klid přilehlých ostrovů, výhled z impozantní homole i od nohou Krista Spasitele. A pak se ponoříme do nejveselejšího státu Bahia. Užijeme si Salvador,
pulsující nejkulturnější město Brazílie, s nádherně zachovalým a živoucím koloniálním centrem, vesničku s projektem
na záchranu mořských želv, čarokrásnou krajinu stolových
hor v národním parku Chapada Diamantina, vodopády,
jeskyně a barevné, klidné vesničky ve vnitrozemí. A to nejlepší na konec – nejpohodovější brazilský ostrov Boipeba,
oázu klidu, míru a nápojů podávaných na plovoucím baru.

Bahia
Rio de
Janeiro

POZNÁVAČKY
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Je libo caipirinhu, pivo, nebo vodu z kokosového ořechu?
To už necháme na vás. Nakoukneme pod pokličku brazilské
kuchyni, poslechneme chytlavou muziku, zájemci si mohou
vyzkoušet potápění, šnorchlování, stand up paddle či kurz
capoeiry, a to všechno v doprovodu brazilského úsměvu
a všudypřítomné pohody.

TERMÍN
17. 10. – 02. 11. / 17 dnů / č. 220325-1
Nástupní místo: Iguazu
Výstupní místo: Salvador

foto: Honza Žert

CENA ZAHRNUJE:
veškerou společnou pozemní dopravu
po Brazílii, 16× ubytování v hotýlcích,
vstupné do přírodních lokalit v rámci
programu, průvodce, pojištění léčebných výloh a zákonné pojištění CK
CENA NEZAHRNUJE:
letenku (orientační cena zpáteční letenky
od 30 000 Kč včetně vnitrostátních
přeletů), vstupné do památek a muzeí,
fakultativní výlety

foto: Honza Žert

CENA
35 400 Kč

Nový Zéland
země dlouhého bílého oblaku
Rotorua – geotermální oblast s termálními prameny ›
horké prameny v přírodě zcela skryté zrakům turistů ›
NP Tongariro se sopkami a sopečnými jezírky › NP Abel
Tasman s divokými a opuštěnými plážemi › NP Arthur Pass –
krásná příroda › ledovce Franz Josef a Fox › Queenstown –
nejkrásnější město Nového Zélandu › Milford Sound –
nejkrásnější fjordy NZ › NP Mt. Cook – nejvyšší hory
Zélandu
Nový Zéland, Aotearoa, Země dlouhého bílého oblaku. Koho
pohltilo strhující vyprávění anglického mořeplavce Jamese
Cooka, jistě již nad knihou zatoužil vyplout v jeho stopách
kolem světa a na vlastní oči spatřit ostrovy proslulé nádhernou přírodou s mnoha unikátními živočišnými i rostlinnými
druhy – okouzlující „Středozem“. I my na vlastní oči spatříme opuštěné pláže a zátoky, divoké fjordy, gejzíry, bublající
termální jezírka hýřící všemi možnými barvami i do nebe
sahající vulkány. Objevte s námi tento tajuplný pohádkový
svět.
Nový Zéland individuálně: zájezd je možné uspořádat v libovolném termínu a bez průvodce. My zajistíme vše potřebné - letenky, ubytování, transfery, pronájem vozů, vstupy,
navrhneme vám optimílní program dle vašich představ a vypracujeme vám manuál, podle něhož pak cestu absolvujete.
Ideální pro rodiny i malé skupiny přátel.

NOVÝ ZÉLAND

POZNÁVAČKY

Auckland
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NP Abel Tasman

Milford
sound

Wellington
Christchurch
Queenstown

TERMÍN
18. 03. – 02. 04. / 16 dnů / č. 220881-1
Nástupní místo: Auckland
Výstupní místo: Christchurch
CENA
57 500 Kč

foto: Jakub Cejpek

CENA ZAHRNUJE:
veškerou dopravu po ostrovech komfortním a prostorným minibusem s
profesionálním řidičem, 15× nocleh ve
2* hostelech nebo motelech, průvodce,
výlety do geotermického parku Wai-o-Tapo, výlet lodí v Abel Tasman, výlet
lodí na Milford Sound – fjordy, trajekt
mezi severním a jižním ostrovem,
pojištění léč. výloh a zákonné pojištění
CK
CENA NEZAHRNUJE:
letenku (orientační cena zpáteční letenky
od 28 000 Kč včetně tax), stravu

foto: Jakub Cejpek

Ledovec Fox

Road trip
jihozápadem USA
velký okruh po ikonických národních
parcích a slavných městech amerického
západu
San Francisco > Los Angeles > Las Vegas > NP Joshua Tree >
NP Grand Canyon > NP Zion > NP Death Valley > NP Yosemite

foto: Markéta Machálková

Země nekonečných možností, plání a silnic láká na pořádný
road trip. Zažijte na vlastní kůži jen v malé expediční
skupince tu pravou Ameriku, kterou jste doposud znali jen
z filmů a seriálů! Americký jihozápad nabízí širokou paletu
cestovatelských zážitků a každé z míst, která navštívíme,
má svůj jedinečný charakter. Slunné Los Angeles s bulváry
lemovanými palmami, luxusními obchody ve čtvrti Beverly
Hills, filmovými studii v Hollywoodu a chodníkem slávy.
Větrné San Francisco se strmými ulicemi a viktoriánskými domy, obklopené zálivem, ve kterém se v dáli rýsuje
Alcatraz, a panorama uzavírá červený Golden Gate Bridge.
Las Vegas, město hříchu, zábavy i hazardu, ležící uprostřed
nevadské pouště, které je přehlídkou lesku, neonů, kýče
a podivných kostýmů. Tím pravým bohatstvím amerického
západu jsou jedinečné přírodní scenérie obřích kaňonů,

POZNÁVAČKY

pouští, jezer a lesů, které berou dech. Na území pouhých
4 států tu najdeme nejslavnější národní parky jako Grand
Canyon, Yosemite, Joshua Tree, Zion a Death Valley - každý
jiný a jedinečný. Všechny vstupy do národních parků jsou
zahrnuty v ceně.

Yosemite
San Francisco Valley

USA

Furnace
Creek

San Jose
Santa
Barbara

NP Zion

Las Vegas

Tichý Los Angeles NP Joshua Tree
Oceán
MEXICO

TERMÍN
25. 09. – 09. 10. / 15 dnů / č. 220397-1
Nástupní místo: Los Angeles

Grand
Canyon

CENA
52 800 Kč
CENA ZAHRNUJE:
14× ubytování v motelu/lodgi, průvodce, pronájem minivanu, veškeré vstupy
do národních parků, pojištění léč.
výloh a zákonné pojištění CK
CENA NEZAHRNUJE:
letenku v ceně od 19.000 Kč včetně tax,
registraci ESTA pro vstup do USA (cca 14
USD), vstupné do památek, fakultativní
výlet na Alcatraz

foto: Pexels
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TERMÍN
31. 07. – 15. 08. / 16 dnů / č. 220316-1

přírodní krásy Skalistých hor
s jednodenními túrami

Nástupní místo: Calgary / Výstupní
místo: Vancouver

Calgary > NP Banff (Minnewanka, Moraine Lake, Lake
Louise) › NP Jasper (Columbia Icefield, Maligne Lake, Berg
Lake Trail) › NP Yoho (Emerald Lake, vodopády Takakkaw)
› NP Kootenay > NP Glacier › Vancouver (s fakultativní
plavbou za velrybami)

foto: Pavel Šustr

Kanada

CENA
69 800 Kč
CENA ZAHRNUJE
ubytování 15× v hostelu, průvodce,
pronájem minivanu, vstupy do
národních parků, pojištění léč. výloh
a zákonné pojištění CK

Skalisté hory lze jen velmi těžko připodobnit k jiným světovým velehorám. Návštěvníka okouzlí ohromující kombinace
ledovců, skalnatých štítů, typicky modrozelenkavých jezer,
nespoutaných řek, obřích vodopádů a neprostupných pralesů. Během této komorní expedice budeme absolvovat treky
v nejkrásnějších NP provincií Alberta a Britská Kolumbie,
velice rychle zjistíme, že divočina zde není jen knižním
pojmem a časem nás vůbec nepřekvapí blízká setkání s losem, jelenem a možná i se samotným medvědem. Výšlapy
v horách pak budou střídat kratší návštěvy zajímavých
míst po trase. Mezi parky budeme cestovat pronajatým
minivanem a po celou dobu budeme využívat ubytování
v hostelech.

CENA NEZAHRNUJE
letenku v ceně od 29 000 Kč včetně
tax, poplatky Eta (7
CAD),2018
stravu
Kanada
KANADA
Skalisté Edmonton
hory

Calgary

Seattle

Tichý
oceán

USA

Zájezd je možné prodloužit o návštěvu Yukonu a Aljašky.

POZNÁVAČKY

Yukon a Aljaška

ALJAŠKA
Fairbanks
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Eagle Plains
KANADA
Dawson City

za múzami Jacka Londona

Whitehorse
Anchorage

Dawson City a Klondike > za polární kruh po Dempster
Highway > Top of the World Highway > NP Denali > NP Kenai
Fjords a poloostrov Kenai > fakultativně za medvědy > NP
Kluane
TERMÍN
16. 08. – 30. 08. / 15 dnů / č. 220362-1
Nástupní místo: Whitehorse
CENA
75 500 Kč
CENA ZAHRNUJE
14× ubytování ve srubech, chatkách, hotelech
a hostelech, průvodce, pronájem vozu SUV,
turistický autobus v NP Denali, pojištění léč.
výloh a zákonné pojištění CK
CENA NEZAHRNUJE
letenku v ceně od 29 000 Kč včetně tax,
fakultativní výlet lodí na Kenai Fjords (cca
160 USD) a letecký výlet za medvědy (cca 900
USD), stravu, poplatky ETA (7 CAD), poplatek
za vstup do USA (6 USD)

foto: Pavel Šustr

Nejdříve se vydáme v kanadské provincii Yukon po stopách
zlaté horečky na Klondiku, po návštěvě města Whitehorse
navštívíme proslavené Dawson City a ochutnáme jeho atmosféru všemi smysly. Zajedeme i na sever za polární kruh
po legendární Dempster Highway. Poté překročíme hranice
na Aljašku ležící na štěrkové cestě uprostřed hor - Top of The
World. Na Aljašce budou zlatým hřebem návštěvy národních
parků. Nejdříve navštívíme Denali, kde kromě nejvyšší hory
Ameriky uvidíme i losy, soby a medvědy. V NP Kenai Fjords
kromě úžasných fjordů a ledovců spatříme třeba velryby,
tuleně a lachtany. A pokusíme se na řekách s tahnoucími
lososy najit i lovící medvědy. Takže vyrazme Into the Wild!

Kuba - karibská
kráska
putování ostrovem afrokubánské
muziky, rumu, doutníků a revoluce

Viñales

KUBA
Baracoa

Karibské
moře

Santiago de Cuba

Havana – pulzující srdce Karibiku › doutníky i krasové
jeskyně ve Viñales › Trinidad – perla koloniální architektury
› Santiago de Cuba › Baracoa – tropický ráj › karibské pláže ›
Pico Turquino › stolová hora El Yunque › ubytování a domácí
strava v kubánských rodinách › fakultativní plavba
katamaránem za potápěním na ostrov Cayo Blanco
Kuba je neobyčejně půvabný ostrov plný překvapení. Pod
žhavým karibským sluncem se tu snoubí překrásná subtropická příroda i nádherné koloniální památky, stejně jako
předpisy a nařízení, nad nimiž zůstává rozum stát. Tyrkysové moře i džunglí porostlé hory plné vodopádů, všudypřítomné památníky kubánské revoluce i plantáže s tabákem
a cukrovou třtinou, billboardy s Che Guevarou a nesmrtelným Fidelem Castrem, stejně jako fantastická muzika
a temperament vlnících se těl v rytmu divoké salsy. A do
toho věci tak prozaické jako stále pojízdné automobily z 50.
let. Jen stěží uvěříte, že ještě fungují. Ale především zůstává
Kuba bezpečnou zemí, kterou rozhodně stojí za to poznat
blíže. Vynikající kubánský rum ani doutníky snad netřeba

POZNÁVAČKY

představovat. Zájezd v sobě maximalisticky spojuje poznání
kubánské kultury, historie a památek, ale také překrásné
tropické přírody a odpočinek na karibských plážích.
V prvním termínu je zájezd prodloužený i o dvoudenní výstup bujnou džunglí na nejvyšší vrchol ostrova Pico Turquino (1.974 m). Procestujeme ostrov těmi nejrozmanitějšími
dopravními prostředky, budeme bydlet přímo v kubánských
rodinách a zaručeně si dovezete skutečně autentické zážitky tropického ráje.

2–3
TERMÍN
08. 03. – 27. 03. / 20 dnů / č. 220355B-1
29. 03. – 14. 04. / 17 dnů / č. 220355A-1
Nástupní místo: Havana
Výstupní místo: Santiago de Cuba
CENA
36 800 Kč / 39 800 Kč (prodloužení)
CENA ZAHRNUJE:
veškerou společnou dopravu rozmanitými dopravními prostředky po Kubě,
19× ubytování včetně snídaní, 5× večeře
v kubánských rodinách, víza, průvodce,
vstupné do přírodních lokalit v rámci
společného programu, pojištění léčebných výloh a zákonné pojištění CK

foto: Petr Michovský

CENA PRODLOUŽENÍ NAVÍC ZAHRNUJE:
1× ubytování, trek Pico Turquino včetně
noclehu, plné penze i místního průvodce
CENA NEZAHRNUJE:
letenku (cca od 22.000 Kč + cca 4.500 Kč vnitrostátní přelet), fakultativní výlety, vstupné
do památek

foto: Martin Malý
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Kostarika
přírodní pokladnice Střední Ameriky
NP Manuel Antonio > pozorování zvířat v divoké přírodě >
stopování tapírů v NP Corcovado > bublající vulkán Poás
> karibské pláže Cahuita > šnorchlování u Isla del Caño >
krokodýlí řeka Tárcoles > horská oblast Monteverde > Bahia
Drake > tropická fauna a flóra
Kostarika, tropickými pralesy pokryté „Švýcarsko Střední Ameriky“, nabízí milovníku přírody vše, po čem touží.
Procházky džunglí s pozorováním divokých zvířat. Výstupy
na sopky i lenošení na plážích u teplých moří, osvěžení
v tyrkysových tůních pod vodopády i relax v termálech na
úpatí aktivního vulkánu. Milovníkům adrenalinu pak vzrušení
při sjíždění divokých řek nebo „letu“ na ocelovém laně nad
pralesem.

foto: Dana Simonová

Zdejší nedotčenou přírodu můžeme zblízka prozkoumat např.
v mlžném horském lese rezervace Santa Elena. Se zájemci se
projdeme po můstcích zavěšených v korunách stromů nebo
prosvištíme nad pralesem na ocelovém laně. V NP Manuel
Antonio budeme pozorovat opičky malpy kapucínské, na poloostrově Osa si užijeme skvělého koupání a procházek po
pacifických plážích. S místním průvodcem můžeme stopovat
tapíry během volitelného výletu do NP Corcovado. Pokud to
nebude kvůli zvýšené aktivitě sopky zakázáno, nevynecháme
ani vyhlídku na dýmající kráter sopky Poás. Zájemci si také
mohou vyzkoušet rafting na tropické řece Pacuare. Na závěr
si užijeme afrokaribského reggae, výborného jídla a úžasného
koupání na bělostných plážích Karibiku.

POZNÁVAČKY

Zájezd máme připravený i s prodloužením do Panamy a
k Panamskému průplavu. Pokud by se našla skupinka zájemců, na vyžádání lze volitelně prodloužit.
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Kostarika Nikaragua Panama - 2018
NIKARAGUA

KOSTARIKA

PANAMA

TERMÍN
22. 02. – 07. 03. / 15 dnů / č. 220354-1
Nástupní místo: San José

CENA ZAHRNUJE:
veškerou společnou pozemní dopravu po Kostarice, 14× ubytování
v hotýlcích, průvodce, vstupy do
NP a přírodních rezervací v rámci
programu (cca 75 USD), zapůjčení
kola, pojištění léčebných výloh a
zákonné pojištění CK

foto: Dana Simonová

CENA NEZAHRNUJE:
letenku (cca 23.000 Kč včetně tax),
fakultativní výlety a volitelné
vstupy

foto: Dana Simonová

CENA
33 600 Kč

TERMÍN
08. 01. – 28. 01. 2021 / 21 dnů / č. 221333-1

do světa starých indiánských kultur

Nástupní místo: Mexico City
Výstupní místo: Cancún

Mexiko těží z kulturní směsice zcela jedinečného rázu:
z mozaiky původních domorodých národů Střední Ameriky, z tradic, které sem před pěti stoletími přivezli Španělé
a zcela pochopitelně z vlivů dnešního moderního světa.
Seznámíme se nejen s hlavními památkami Mayů, Aztéků,
Olméků, Toltéků i Zapotéků, ale také s běžným životem
dnešních Mexičanů. Navštívíme tropické pralesy Tabasca
a Yucatánu, hory i nížiny Chiapasu a náhorní polopouštní
plošiny středního Mexika. Města nás okouzlí příjemnou
atmosférou a často rozsáhlou koloniální architekturou.
Zcela určitě nahlédneme pod pokličku vyhlášené mexické
kuchyně. Poznáme malebné pláže dvou oceánů i zelenavé
šero tropického pralesa, třesknou hudbu roztomilých mariachi s velkými klobouky, chutě tequily ani mezcalu snad není
potřeba zmiňovat. Historické památky a velkorysá moderní
muzea prostřídá koupání v moři i občasné výlety turistického charakteru. Zájezd není náročný fyzicky jako spíše
množstvím různorodých zážitků.

CENA ZAHRNUJE
veškerou společnou dopravu, ubytování
17× v hostelech a chatkách, 3× noční přejezd
komfortními autobusy první třídy, průvodce, plavbu lodí kaňonem Sumidero, pojištění léčebných výloh a zákonné pojištění CK

CENA
27 900 Kč

CENA NEZAHRNUJE
letenku (od cca 20 000 Kč včetně tax), vstupy
do památek a muzeí

Oaxaca

POZNÁVAČKY

Guatemala,
Honduras a Belize
velké dobrodružství v tropické džungli a výstup
na nejvyšší horu střední Ameriky
3 denní výprava džunglí k mayskému El Zotz > 2 denní výstup
na vukán Tajumulco (4.220 m) > Tikal > výstup na vulkán San Pedro >
Copán - Antigua > jezero Atitlán > šnorchlování s rejnoky v Belize
Tato výprava nabízí splnění všech snů, o kterých jsme snili nad
dobrodružnými knížkami Oty Batličky, Vojtěcha Friče, Hanzelky
a Zikmunda… Jenomže v jejich knihách prožívali dobrodružství cizí
hrdinové, zatímco v Guatemale se jimi můžete stát Vy! Ty největší
taháky představuje výstup na nejvyšší vrchol Střední Ameriky - vulkán
Tajumulco (4.220 m), třídenní trek horským mlžným lesem završený
skokem do okouzlujícího kalderového jezera Atitlán, výstup na vulkán
San Pedro, či nefalšovaná výprava tropickou džunglí k pohřbeným
pyramidám mayského města s tajemným názvem El Zotz. Středně
obtížná turistika je pro odpočinek doplněna návštěvou půvabného
koloniálního města Antigua, „mayských Athén“ Copánu, a z džungle
vyrvaného snad nejznámějšího mayského města Tikalu. Jako třešinka
nakonec přijde koupání a šnorchlování s rejnoky v tyrkysových vodách Karibiku. To vše nalehko, se zajištěnou stravou i noclehem.

TERMÍN
12. 02. – 29. 02. / 18 dnů / č. 220322-1
Nástupní místo: Guatemala City
CENA
36 500 Kč
CENA ZAHRNUJE
veškerou společnou dopravu, ubytování 12× v hostelech a 5× na tábořištích či
ve vesničkách v rámci treků, stravování
v průběhu treků, kudrnovský průvodce
po celou dobu a místní průvodce v
průběhu treků, veškeré treky (3denní
trek k jezeru Atitlán, 2denní výstup na
Tajamulco, 1denní výstup na San Pedro, 3denní trek Zotz = celkem 390 USD),
zapůjčení stanu (případně i karimatky
a spacáku), pojištění léčebných výloh a
zákonné pojištění CK
CENA NEZAHRNUJE
letenku (od cca 24 000 Kč včetně tax),
vstupy do památek a muzeí

foto: Robi Mahel
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Mexico City › Teotihuacan › Mexický záliv › Oaxaca › Monte
Alban › San Cristobal de las Casas › pestré indiánské trhy ›
kaňon Sumidero › mayské pyramidy › Palenque › Aqua Azul ›
Chichén Itzá › koupel v jeskynní cenotě › Karibik › Merida

foto: Robi Mahel

Mexiko

Madagaskar
expediční putování po „osmém
světadílu“, domovem lemurů,
chameleonů, majestátních baobabů
a usměvavých Malgašů
Díky obrovskému stupni endemismu se Madagaskaru přezdívá také osmý světadíl nebo laboratoř bohů. Madagaskar
je unikátní ostrov, zajímavá květena a zvířena žije v nádherné krajině v obdivuhodné diverzitě – během pouhých 300
km se přesunete od tropických pralesů po poušť. Málokterý
kout na světě poskytuje takový kaleidoskop přírody. Navštívit to nejzajímavější může být ovšem výzva: Madagaskar
je čtvrtý největší ostrov na světě a silnice na něm takřka
neexistují. Nicméně dobrodruzi, kteří se nebojí obtíží, si
přijdou na své některé národní parky jsou přístupné pouze
terénními vozy.

foto: Robi Mahel

S 5 000 km pobřeží, 450 km korálového útesu a 250 ostrovy
nemůže být pobyt na Madagaskaru kompletní bez návštěvy
pláží. Šnorchlování umožní spatřit želvy a duhové korálové
rybičky. Ti, kteří drží hlavu raději nad vodou stěží odolají bělostným plážím a když už vstanou ze své osušky, mohou se
připojit k místním rybářům do pirogy a plachtit na nejbližší
ostrov. Madagaskar byl osídlen postupnými vlnami migrantů ze všech koutů Indického oceánu. Každá z vln přinesla
své vlastní zvyky a náboženství. Tento tavící kotel kultur se
přetavil do rafinované palety vyznání a rituálů, které oslavují duchy předků. Pro cestovatele je neobvyklá ústřední role,
kterou hraje smrt v každodenním životě.

Alej baobabů
Andavadoaka
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Antananarivo

2–3

NP
Ranomafana
NP Andringitra
NP Isalo

TERMÍN
18. 10. – 06. 11. / 20 dnů / č. 220334-1
Nástupní místo: Antananarivo

MADAGASKAR

CENA
41 200 Kč
CENA ZAHRNUJE:
dopravu džípy, 10× ubytování v penzionech, 9× pod stanem, průvodce a
místní povinné průvodce do národních
parků Tsingy, Isalo, Anja, Andringitra,
dvoudenní plavbu po řece Tsiribihina s plnou penzí, dvoudenní trek v
národním parku Andringitra s plnou
penzí, pojištění léč. výloh a zákonné
pojištění CK

foto: Robi Mahel

CENA NEZAHRNUJE:
letenku (orientační cena zpáteční
letenky včetně tax od cca 22 000 Kč),
vstupy do parků, rezervací, muzeí,
mimo Tsiribínu a Andringitru (cca 100
EUR), nosiče v NP Andringitra (cca 150
Kč / 2 dny), vízum ve výši 25 EUR

foto: Robi Mahel

NP Tsingy
de Bemahara
Řeka
Tsiribihina

POZNÁVAČKY

Namibie
nejstarší duny na světě, safari v parku
Etosha a největší kaňon Afriky
NP Etosha - safari se 114 druhy savců > Twyfelfontein - tisíc
let staré rytiny > Spitzkoppe - „Namibijský Matterhorn“
> tuleni na Cape Cross > Namibská poušť a její barevné
kontrasty > Aus – pozorování divokých koní > Kolmanskop –
město duchů diamantové horečky > Fish River Canyon druhý největší na světě > výlet na kajacích po řece Orange
Namibie je geologicky mimořádně zajímavá země - rozkládá
se zde nejstarší poušť táhnoucí se po 1.600 km namibijského
pobřeží podél Atlantického oceánu, ale také druhý největší
kaňon světa (po Grand Canyonu ve Spojených státech)
s názvem Fish River Canyon. Vycestovat do Namibie v říjnu
je dobrý nápad z mnoha důvodů. Zvířata se často během tohoto období sucha a nadcházejícího léta vydávají k vodním
korytům a užijeme si tak jejich pozorování v divoké přírodě.
V národním parku Etosha žije 114 druhů savců, včetně lvů,
nosorožců a leopardů. Kromě přírody zavítáme i do měst,
konkrétně metropole Windhoeku a přímořských městeček
Swakopmundu a Lüderitzu, kde se na architektuře odráží
německé kolonizační období, ale která jsou také centrem
mořských (kajaky, surfování) a pouštních (snowboarding
na dunách, pouštní cyklistika) aktivit. Krásy Namibie budeme prozkoumávat aktivně jednodenními výlety – např. cho-

ANGOLA
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Nástupní místo: Windhoek
CENA
36 700 Kč
CENA ZAHRNUJE:
dopravu terénním minibusem s místním řidičem, 14× ubytování (4× hostel,
10× stan), vstupné do přírodních lokalit
v rámci programu, průvodce, pojištění
léčebných výloh a zákonné pojištění
CK
CENA NEZAHRNUJE:
letenku (cca od 18.000 Kč včetně tax), vstupy do parků, rezervací a muzeí, vízum

o

zením po horách či výletem
na kajacích, ale také výhledem
z terénního minibusu, jehož
náhon na všechny čtyři kola
nás dostane i do nejzazších
koutů této kouzelné a divoké,
přitom ale bezpečné africké země.

Etosha
National
Park
BOTSWANA
Windhoek

TERMÍN
24. 10. – 07. 11. / 15 dnů / č. 220320-1

ký

Fish River JAR
Canyon

Rwanda

AFRIKA

Rwanda je ve světě známá jako
RWANDA
„Země tisíce kopců“, ale to je
nesmysl. Kopců ve Rwandě totiž najdete rozhodně mnohem
víc. Na nich Rwanďané obdělávají svá krásně udržovaná
terasová políčka s banánovníky, rýží, kasavou a kávovníky.
Vyšší partie patří plantážím čajovníků a zbytkům mlžných
bambusových pralesů, ve kterých se skrývají legendární
gorily horské. V údolní savaně Akagera se tváří v tvář setkáte
se stády zeber a slonů a vykoupete se v průzračném jezeře
Kivu s výhledy na sopečné kužely pohoří Virunga. Navzdory
zprávám v senzacechtivých médiích je Rwanda v současnosti nejbezpečnější, nejpřívětivější a nejuklizenější zemí
v Africe a nejen tam. Přesvědčte se o tom sami!
foto: Norbert Švarc

Nový zájezd připravujeme na zimu 2021, detaily brzy zveřejníme na www.kudrna.cz

foto: Kelvin Thielecke
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foto: Barbara Cole

3denní putování s karavanou pouští > Zpívající duny Sahary
> ksour Oudane > struktura Richat - gigantický kráter “Oko
Afriky” > NP Banc d’Arguin > přístav Nouadhibou > oáza
Tirjit > dobrodružná cesta na korbě železného vlaku
Afrika! V kudrnovských kuloárech donedávna Terra Incognita. Toto významně bílé místě na naší cestovatelské
mapě nakousneme vyjímečnou expedicí, která i z bezpečí
nenásilně organizované skupiny nabídne ryzí objevitelské
zážitky. Mauritánie, chudičká výspa Sahary, slibuje skutečné
dobrodružství pro všechny, kteří se pro nejlepší zážitky
nebojí vykročit z komfortní zóny. Na korbě nejdelšího
nákladního vlaku Světa se přiblížíme k impozantnímu pohřebišti lodních vraků, navštívíme stařičká karavanní města
a ochutnáme život místních beduínů. S karavanou velbloudů se vypravíme na putování do pouště, 3 dny jsou tak akorát na to, aby se jemný saharský písek a svérázný pouštní
životarytmus dostal člověku správně pod kůži. Poznáme
skutečnou černou Afriku bez pozlátka masové turistiky, o to
hlubší zážitky si z cesty přivezeme.

Sahara

TERMÍN
12. 01. – 25. 01. / 14 dnů / č. 220332-1
Nástupní místo: Nouakchott
CENA
22 800 Kč
CENA ZAHRNUJE
veškerou dopravu většinou nepohodlnými auty nebo teréňáky, rozmanité
ubytování (5× v hostelu, 2× v hotelu,
5× ve vlastním stanu), třídenní výlet
s karavanou velbloudů a beduíny do
pouště, průvodce, pojištění léčebných
výloh a zákonné pojištění CK
CENA NEZAHRNUJE
letenku (od cca 15.000 Kč včetně tax),
vízum

POZNÁVAČKY

Island
výprava do země sopek a čmoudíků,
do tajemné krajiny, kde se na trpaslíky
nejen věří, ale kde opravdu jsou
vodopád Glymur › „Duhové hory“ Landamannalaugar ›
jezero Mývatn › pozorování velryb › Akureyri › ledovec
Vatnajökull › laguna Jökulsárlón
Jedinečné putování Islandem nabízí nevšední zážitky všem,
kdo si chtějí plnými doušky vychutnat kouzlo islandské přírody. Během kratších i delších túr v atraktivních termálních,
vulkanických a ledovcových končinách této geologicky velmi mladé a unikátní země pod polárním kruhem navštívíme
nejzajímavější místa ostrova. Podnikneme túry v nádherné
geotermální oblasti Kerlingarfjöll, v národním parku Skaftafell a treky v překrásných „Duhových horách“ Landmannalaugar. Dokonalým elixírem budou koupele v teplých
pramenech uprostřed panenské přírody a teplých bazénech
místních koupališť. V ceně zájezdu je také letenka – poletíme pohodlně přímým letem z Prahy.

foto: Lenka Hrabalová

dobrodružná expedice do srdce černé
Afriky

3–4

TERMÍN
08. 08. – 23. 08. / 16 dnů / č. 220309-1
Nástupní místo: Praha
CENA
39 800 Kč
CENA ZAHRNUJE
zpáteční letenku včetně tax,
autobus na Islandu, 12× ubytování
v kempu, 2× na tábořišti, průvodce,
koupání ve vyhřívaném venkovním bazénu, pojištění léč. výloh
a zákonné pojištění CK
CENA NEZAHRNUJE
dopravu z/do Þórsmörku, velrybí
safari, plavbu na obojživelném
člunu po ledovcové laguně (celkem
cca 180 EUR)
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foto: David Spáčil

Mauritánie

Japonsko
země, kde se mýty a tradice snoubí se
supermoderními technologiemi
Japonsko je zemí mnohoznačnou, plnou kontrastů, kde vedle sebe stojí starobylé chrámy a skleněné mrakodrapy, pivo
se pije stejně často jako zelený čaj a na ulici se míjí kravaťáci
v oblecích s dívkami v kimonech. Pojďte s námi tuto krásnou
zemi nejen poznat, ale především prožít. Projedeme Japonsko od severu Honšú až na jih Kjúšú a to v jednom z nejkrásnějších období roku, kdy na sebe Japonsko bere pestrý
podzimní háv. Vedle pulzujícího Tokia navštívíme oblast
hor a velkolepých chrámů Nikkó, projdeme se po Tókaidó,
nejfrekventovanější cestě středověkého Japonska a podíváme se na jeden z nejkrásnějších hradů Himedži. Projedeme
Hirošimu a „bránu Japonska“ Nagasaki, kterou poznáme
ze zcela jiného úhlu, než jakým se zapsala do paměti většiny
lidstva. Na jihu Kjúšú zavítáme na tajemný ostrov Jakušimu,
do světa tisíciletých cedrů a bizarních lesních útvarů, které
jakoby vypadly z říše pohádek, a v závěru naší výpravy vás
vezmeme do Ósaky známé výborným jídlem, neony a srdečnými lidmi, buddhistické Nary, kde se po ulicích volně
toulají krotcí jelínci, a starobylého Kjóta, města nespočtu
chrámů, tradičních zahrad, paláců i uliček s červenými lucernami, kde je ještě dnes možné spatřit gejši.

POZNÁVAČKY

2–3
TERMÍN
20. 11. – 06. 12. / 17 dnů / č. 220352-1
Nástupní místo: Tokio
CENA
52 600 Kč
CENA ZAHRNUJE:
veškerou společnou dopravu na
místě, 15× ubytování v hotelu, vstupy
uvedené v programu (v ceně 6 000 Kč),
průvodce, pojištění léčebných výloh
a zákonné pojištění CK

foto: Katka Špirochová

CENA NEZAHRNUJE:
letenku v ceně od cca 20 000 Kč (včetně
tax)

foto: Katka Špirochová
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foto: Katka Špirochová

Velká cesta
vlakem do
Tibetu
aneb z Pekingu až pod Mt. Everest
Vydejte se s námi na vzrušující cestu vlakem z rušného
hlavního města Číny do jiného světa - legendárního Tibetu
až pod nejvyšší horu naší planety. Z Pekingu se vlakem
“přes půlku zeměkoule” vydáme na magickou tibetskou
náhorní plošinu s prastarými městy, nádhernými paláci,
pestrobarevnými chrámy plnými kouře z vonných tyčinek
a setkáme se s unikátní, dá-li se říci mystickou kulturou Tibeťanů. A aby těch památek nebylo přece jen moc, tak bude
dostatek času věnováno i přírodním krásám – vyšlápneme
si do base campu pod Mount Everest, projdeme se v okolí
tichých vesniček na tibetské náhorní plošině nebo po březích mystického jezera Namtso. Na takovou cestu se jen tak
nezapomíná…

ČÍNA
Golmud
Namtso

Gyantse

Peking

foto: Martin Hájek

Velká
čínská
zeď

Lhasa

POZNÁVAČKY

Chengdu
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Mount
Everest

2–3
TERMÍN
20. 07. – 06. 08. / 18 dnů / č. 220311-1
Nástupní místo: Peking
Výstupní místo: Chengdu

CENA ZAHRNUJE:
veškerou společnou dopravu dle programu
(soukromý minibus/jeep, taxi, vlak), hard-sleeper
class vlak Peking–Lhasa (2 noci), vnitrostátní
přelet Lhasa–Chengdu, ubytování v *** hotelech
v Pekingu a Chengdu (4×) a ** hotelech a penzionech (6×) a místním B&B (5×), snídaně (13×, mimo
cesty vlakem), povinné permity a povolení do Tibetu a Everest Base Camp, vstupné do všech památek uvedených v programu, česky mluvícího
průvodce CK, místního průvodce během pobytu
v Tibetu, pojištění léčebných výloh a zákonné
pojištění CK

foto: Martin Hájek

CENA NEZAHRNUJE:
letenku Praha–Peking a Chengdu–Praha (orientační
cena zpáteční letenky od 20 000 Kč včetně tax),
vízum do Číny (cca 2 000 Kč), bakšišné čínskému
(tibetskému) průvodci a řidiči

foto: Martin Hájek

CENA
79 500 Kč

Dobročinný kurz
buddhismu
v Malém Tibetu
čerpání moudrosti buddhismu
v horách indického Ladakhu

foto: David Spáčil

5denní dobročinný kurz buddhismu › výuka a ubytování
v klášteře › horská vesnička Mulbekh › posvátné místo
Fokar Zong › Leh › 4denní trek horami Ladakhu › jezero
Sapi
TÁ
N
IS

NE

Dillí

PÁL

INDIE

POZNÁVAČKY

o 4denní putování do hor, které nás oslní mohutným
geniem loci nejvyšších světových velehor. Vzhledem
k dobročinnému charakteru akce získal kurz laskavé požehnání místních duchovních autorit i jedinečné zázemí
ženského kláštera. Absolvováním kurzu totiž významně
podpoříte tamní školu, kterou finančně podporuje 14.
Dalajláma.

2–3
TERMÍN
20. 08. – 30. 08. / 11 dnů / č. 220396A-1
20. 08. – 02. 09. / 14 dnů / č. 220396B-1
Nástupní místo: Leh
CENA
32 200 Kč / 4 600 Kč (cena prodloužení)
CENA ZÁKL. KURZU ZAHRNUJE:
veškerou společnou dopravu na místě,
5denní kurz buddhismu, 10× ubytování, stravování po dobu kurzu, místního
i kudrnovského průvodce, benefiční
příspěvek na provoz místní školy,
pojištění léčebných výloh a zákonné
pojištění CK
CENA S TREKEM NAVÍC ZAHRNUJE:
4denní trek s místním i kudrnovským
průvodcem a 3× ubytování u místních
rodin (včetně stravy)

foto: David Spáčil

CENA NEZAHRNUJE:
víza, letenku (cena od cca 24 000 Kč včetně tax), stravování po dobu pobytu v Lehu

foto: David Spáčil
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Ve spolupráci s místní školou a uznávaným buddhistickým učitelem vám nabízíme zcela unikátní příležitost
načerpat moudrost buddhismu přímo v odlehlé vesničce
Mulbekh, v srdci Ladakhu. V rámci zcela unikátního
kurzu se naučíte meditační techniky a pochopíte význam
buddhistické filozofie. V horách nad vesnicí navštívíme posvátné místo Fokar Zong, kde dodnes praktikují
buddhističtí mnichové. Cestou strávíme také několik
dní v Lehu, hlavním městě oblasti, odkud navštívíme
i přilehlé zajímavosti a zájemci si mohou akci prodloužit

Severní Indie
krásy severu se svěží myslí a protáhlým
tělem
dobrovolné lekce jógy > Dillí > Taj Mahal > chrámy v Galtě >
Ágra > Khajuráhu > pozorování tygrů v NP Panna > Váránasí
> Sárnáth > lodí po Ganze
Na severu Indie se soustřeďují proslulé hinduistické
i muslimské památky, navštívit lze i nejposvátnější místa
buddhistů. Během naší cesty maximálně využijeme každý
den – před snídaní tělo i mysl oživíme praxí jógy vhodnou
pro všechny zájemce (jóga neznamená jen stát na hlavě apod., vždy se najde způsob, jak ji přizpůsobit každému
jednotlivci!) a po snídani nás čeká bohatý program. Neminou nás klenoty jako slavný Taj Mahal, „kámasútra vytesaná
do kamene“ na chrámech v Khajuráhu“, barevné město
Jaipur nebo architektonicky zajímavý Lotosový chrám. Naše
kroky budou mimo jiné směřovat i na údajné místo osvícení
samotného historického Buddhy. Nicméně ani o zážitky
v oblasti kulinářství, živé atmosféry jednotlivých míst a kontaktu s místními lidmi se nesmíme ochudit. Staneme se
svědky ranních koupelí v posvátné Ganze i každovečerního
rituálu konaného na jejím břehu, a to přímo v centru moudrosti a vzdělání Váránasí. Od vlídných Sikkhů se necháme
pozvat do jejich kuchyně, kde s upřímnou radostí nakrmí
každého hladového jogína. Návštěva Indie by nebyla úplná
bez jízdy vlakem, již též okusíme. Složení programu umožňuje návštěvu jak ikon země, tak i neprávem méně známých
krásných míst, spojit poznávání vnější a vnitřní a okusit
Indii v jejích nejrozmanitějších barvách a vůních.

Díllí
Tádž
Mahal

Ágra

INDIE

POZNÁVAČKY
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Kánpur
Varanásí

Panna

1–2

Bódhgaja

TERMÍN
22. 01. – 05. 02. / 15 dnů / č. 220318-1
Nástupní místo: Dillí
CENA
36 400 Kč
CENA ZAHRNUJE:
veškerou společnou dopravu rozmanitými dopravními prostředky – vlak,
autobus, cyklorikšu, projížďku lodí
po Ganze, 14× ubytování v hotýlcích,
lekce jógy, vstupy do národních parků,
průvodce, pojištění léč. výloh a zákonné pojištění CK

foto: Kamila Hrubá

CENA NEZAHRNUJE:
letenku v ceně od 20 000 Kč včetně tax,
vízum do Indie (cca 2 570 Kč), stravu, spropitné, vstupy do památek (cca 2 300 Kč)

foto: Robert Stokoe from Pexels

Džajpur

foto: Kamila Hrubá

perskou říší od Kaspického moře až
k Perskému zálivu
Teherán › Yazd › Persepolis › Esfahan › Kaspické moře ›
ostrov Qeshm › Perský záliv › Shiraz › Bam
Za rytmu santooru a mezi řádky perských básníků se
vydáme na dobrodružství romantickým Íránem. Poznáme
ladné křivky a rozžhavený písek dun pouští, ztratíme se
v labyrintu ruin citadely Bam, na lodi proplujeme spletitými
mangrovovými lesy Perského zálivu, nakoukneme do systému solných jeskyní na ostrově Qeshm, necháme se uchvátit
velkolepostí Persepole, projdeme se po největším náměstí
v Íránu v Esfahánu Naqshe Jahan, poznáme posvátná místa
zoroastrismu, původního íránského nábožensví, prozkoumáme „doupě špionáže“, bývalou ambasádu USA v Teheránu
a staneme se obětí perské pohostinnosti. V zemi, v níž není
domu bez koberce budeme trávit večery u vodních dýmek
a backgamonu v tradičních zdobených čajovnách. Daleký
svět, v němž snad každý kámen má svou legendu a poutavý
příběh, si zamilujeme a budeme se do něj rádi vracet, ať již
skutečně, nebo ve vzpomínkách.

Nástupní místo: Teherán
CENA
26 300 Kč
CENA ZAHRNUJE
veškerou společnou dopravu rozmanitými dopravními prostředky, ubytování (8×
hostel, 2× v soukromí), 4× noční přejezd
pohodlnými VIP busy, průvodce, pojištění
léčebných výloh i zákonné pojištění CK
CENA NEZAHRNUJE
letenku v ceně od cca 8 000 Kč včetně tax,
vízum
Irán

Teherán
IRÁN

POZNÁVAČKY

Uzbekistán
orientální poklady Hedvábné stezky
Taškent › Samarkand › Šahrizabz › Buchara › Nurata ›
Čimganské hory › Ťan Šan
Střední Asie – území, kudy odpradávna proudilo hedvábí do
římských paláců a zlato na čínský dvůr, tudy se šířily náboženské myšlenky a duchovní poznání, tady si Západ a Východ
po staletí podávaly ruce, aniž by měli možnost se přímo
poznat. Uzbekistán je perlou na náhrdelníku středoasijských
republik. Projedeme jej různými dopravními prostředky napříč
za nejkrásnějšími památkami, spatříme zbytky Tamerlánovy
říše i paláce emírů, ulice, po kterých kráčel šprýmař Nasredin,
Ulugbegovu astronomickou observatoř, nebetyčné štíty Ťan
Šanu i vyprahlé písky Kara Kumu se saxaulovými háji. Spočineme v jurtách kočovníků, osm druhů šašliků zapijeme zeleným
čajem a na závěr si pochutnáme na orientálním cukroví. Užijeme si prastaré pohostinnosti země, kde se taxikáři předbíhají
v tom, kdo vás odveze a krásné uzbecké dívky oděny do šatů
pestrých barev vám v čajcháně přinášejí pilav s rajčatovým
salátem. Ubytujeme se v pohodlných, stylově zařízených
hotelech přímo v historických centrech starých měst uprostřed
ulic překypujících vůněmi jídla, koření a zážitky jako z pohádek
1 000 a jedné noci.

TERMÍN
17. 04. – 03. 05. / 17 dnů / č. 220328-1
Nástupní místo: Taškent
CENA
21 800 Kč
CENA ZAHRNUJE
společnou místní dopravu, 14×
ubytování v hotelech, 2× ve vlaku,
14× snídaně, průvodce, pojištění
léč. výloh a zákonné pojištění CK
CENA NEZAHRNUJE
letenku (cca od 15.000 Kč včetně
tax), vstupy do památek a muzeí

KAZACHSTÁN
UZBEKISTÁN
Chiva
TURKMENISTÁN

Taškent

foto: Ivo Dokoupil
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2–3
TERMÍN
31. 10. – 14. 11. / 15 dnů / č. 220387-1
15. 11. – 29. 11. / 15 dnů / č. 220387-2

foto: Lenka Hrabalová

Írán

Spojené arabské
emiráty a Omán
země šejka Chalífa a sultána Qábúse
Dubaj › nejvyšší stavba světa Burdž Chalífa › Maskat › želví
pláž Ras al Džins › lodní výlet do Fjordu slunce – Chor aš
šam › relaxování u moře na ostrově Masirá › rodné město
sultána Qábúse bin Saida › poušť Rub al Chálí › Nizwa
Chcete poznat Zemi vonící dálkami, mořem a kadidlem?
Zemi, která sice leží na Arabském poloostrově, ale kde se
po dlouhá staletí potkávali s místními obyvateli Portugalci
a Angličané na cestách do Afriky a Indie? Zemi, kde rostou
u moře palmy na plážích s bělostným pískem, ale kde se
jen o pár kilometrů dál můžete šplhat do stěn kilometr
hlubokých slepencových kaňonů s bizardními skalními
útvary? Zemi, kde leží třetí největší poušť světa, legendární
Prázdná čtvrť Rub al Chálí? A kde jsou pod jejími písečnými
dunami navždy pohřbeny ruiny „arabské Atlantidy“ Wubaru? Zemi, které již celé půlstoletí moudře vládne sultán
Qábús bin Sajíd al Sajíd, kde neexistují politické strany, ani
parlament a kde jsou lidé spokojení? Zemi, která je podle
žebříčků OSN nejbezpečnější v muslimském světě a 21.
nejbezpečnější na světě.

foto: Vilda Dvořák ml.

Nabízíme i kratší variantu s programem pouze v Ománu na
13 dnů.

POZNÁVAČKY
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TERMÍN
26. 01. – 10. 02. / 16 dnů / č. 220389B-1
24. 01. – 08. 02. 2021 / 16 dnů / č. 221389B-1

Dubai
Muscat

Nástupní místo: Maskat
Výstupní místo: Dubaj

SAUDSKÁ
ARÁBIE

CENA ZAHRNUJE:
kompletní dopravu pronajatými auty, přeletovou vnitrostátní letenku Maskat–Chasáb,
ubytování 4× v hotelu, 1× v horském resortu, 2×
v hostelu, 8× na tábořišti, 1× snídaně, 1× oběd
(na lodi), 1× večeři, trajekt na ostrov Masirá a
zpět, pozorování želv na pláži, celodenní lodní
výlet za delfíny na Musandamu, výjezd džípy
do hor Džebel Hárím, vjezd do historického
parku Sumhuram, průvodce, pojištění léčebných výloh a zákonné pojištění CK

foto: Vilda Dvořák ml.

CENA NEZAHRNUJE:
jednosměrné letenky při cestě TAM (Praha
- Maskat) cena cca 5 500,- Kč, při cestě ZPĚT
(Dubaj - Praha) cena cca 4 500,- Kč, víza do Ománu (20,- OMR - platí se na hranicích, obvykle
platební kartou)

foto: Vilda Dvořák ml.

CENA
43 300 Kč

Izrael
a Palestina
krajinou velkých příběhů
Tel Aviv › Caesarea › Haifa › Akko › NP Banias › Tel Dan ›
Golanské výšiny – ochutnávka golanských vín › Jericho ›
Betlehem › Jeruzalém › NP Nachal David › Masada › Mrtvé
moře
Izrael asi nejlépe vystihuje slovo pestrý a nejspíš bychom ho
jen stěží mohli připodobnit k jiné zemi světa. Malá země má
své kořeny v hluboké historii. Zde se odehrávaly nejznámější příběhy lidských dějin a zde se také nachází nejposvátnější místa judaismu a křesťanství. Významné stopy zde však
mimo jiné zanechali také Římané, Byzantinci nebo křižáci…
V Izraeli je tak snadné utonout v historii. Abychom však lépe
pochopili význam slova pestrý, nezůstaneme pouze u památek, ale zatouláme se také do méně navštěvovaných míst
Svaté země a pochopíme, jak moc je pro Izraelce důležitá
příroda a jak moc si jí v zemi, která byla ve svých nesnadných počátcích pouze neúrodnou pouští, váží. Zavítáme
také na palestinská území – do Jericha, jednoho z nejstarších měst světa a Betléma, místa kde se narodil Ježíš. Vrcholem každé cesty do Izraele je bezesporu návštěva Jeruzaléma, místa významného nejen pro židy a křesťany, ale také
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pro muslimy. Mystické Staré město projdeme křížem krážem
a budeme doufat, že nás nepostihne Jeruzalémský syndrom.
Být v Izraeli a nevykoupat se v Mrtvém moři by byl hřích. To
také nevynecháme. A v neposlední řadě, Izrael také skvěle
chutná… Hummus, šavarma, falafel, závislost způsobující
šťáva z čerstvě vymačkaných granátových jablek, ale také
náramně chutná golanská vína. Není na co čekat, krajina
velkých příběhů je nadosah.

1–2
TERMÍN
20. 11. – 28. 11. / 9 dnů / č. 220301-1
Nástupní místo: Tel Aviv
CENA
39 200 Kč
CENA ZAHRNUJE:
dopravu klimatizovaným minibusem,
8× nocleh v ***hotelu s polopenzí,
průvodce, vstupy do památek uvedených v programu, lanovku na pevnost
Masada, ochutnávku izraelských vín,
pojištění léč. výloh, zákonné pojištění
CK

foto: Tomáš Procházka

CENA NEZAHRNUJE:
letenku v ceně od cca 6.000 Kč včetně tax,
obědy a jídlo mimo polopenzi, spropitné
45 EUR

foto: Tomáš Procházka
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foto: Tomáš Procházka

Barma
putování zemí chrámů a zlatých
pagod
Mandalaj › Mingun › Amarapura › jezero Inle › Bagan
› plavba po jezeře Sankar › plavba lodí do Mrauk U ›
koupání na Ngalapi Beach › Čjinský stát
Barma je země zatím jen lehounce dotčena turismem
a díky převládajícímu Buddhismu naprosto bezpečná.
Navíc levná a plná fantastických památek a srdečných
lidí. Při přesunech mezi regiony budeme využívat místní
dopravu, tzn. autobusy, minibusy a pick‑upy, takže
poznání lidí a prostředí bude maximálně intenzivní. Ubytování nám poskytnou malé soukromé hotýlky. Fyzicky
nejnáročnější část programu představují noční přesuny
autobusem, pěší výlety ve venkovské krajině či horách
a občasné popojíždění na rozhrkaném bicyklu – výpravu
tedy zvládne i nesportovec. Spoustu času budeme mít
na fotografování zlatých pagod a chrámů, usměvavých
domorodců a na obhlídku pestrobarevných tržišť, ať už
se zemědělskými produkty, nebo nádhernými řemeslnými výrobky. Zbude nám čas i na vykoupání a šnorchlování v Indickém oceánu. Část programu absolvujeme
na lodičkách, ať už po pohádkovém jezeře Inle, pralesní
řece LayMro nebo po veletoku Irawadi. Kromě všeobecně
známého Baganu (UNESCO) s tisícovkami chrámů navštívíme i mnohem hůře přístupné město Mrauk U, ztracené
v Arakánském pohoří, bývalé hlavní město Barmy Mandalaj a největší město – kosmopolitní Yangon. Zájemci
o religionistiku budou mít nespočet příležitostí vniknout
do běžného života buddhistických mnichů.
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Mandalaj
Inle

1–2

BARMA

TERMÍN
22. 11. – 11. 12. / 20 dnů / č. 220388-1

Ngapali Beach
Bengálský
záliv
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Nástupní místo: Mandalaj
Výstupní místo: Yangon

Yangon

CENA
35 800 Kč
CENA ZAHRNUJE:
veškerou společnou pozemní dopravu
po Barmě, plavbu lodí po jezeře Inle
a do Mrauk U a zpět, 9× ubytování
v hotýlcích včetně snídaně, 5× v
soukromém domě a 1× na lodi, vstupy
do památkových areálu Bagan, Inle
a Mrauk U, domorodého průvodce u
jezera Inle a v Mrauk U, kudrnovského
průvodce, vízum, pojištění léčebných
výloh a zákonné pojištění CK

foto: Robi Mahel

CENA NEZAHRNUJE:
letenku v ceně od cca 26 000 Kč včetně
tax, vstupné do památek (cca 1 500 Kč) a
stravu (mimo většinu snídaní)

foto: Robi Mahel

Bagan
Mrauk-U

foto: Robi Mahel

Vánoce a Silvestr
v severním
Thajsku
aneb Tom Kha Kai namísto kapra
a salátu!
Bangkok › NP Erawan › most přes řeku Kwai › Ayutthaya
› Sukhothai › pohodový třídenní trek a návštěva horských
kmenů › jízda na slonech, rafting i plavba na vorech › NP
Khao Sam Roi Yod a koupání v Delfíní zátoce
Barvy, vůně a všudypřítomné úsměvy – to jsou první dojmy
z návštěvy Thajska. Pestré buddhistické chrámy, oranžová
roucha mnichů a vonné tyčinky. Ulice plné stánků s exotickými dobrotami, smějící se Thajci, rušné noční tržnice,
ale také prosté vesnice horských kmenů daleko na severu.
Okouzlující atmosféra památek z dávné historie Siamu,
dechberoucí horské scenérie a úžasný mikrosvět asijské
džungle. K tomu písčité pláže, teplé moře Thajského zálivu
a malebné liduprázdné ostrůvky. A jako třešnička na dortu
výtečná kuchyně jihovýchodní Asie. To je Thajsko – malý ráj
na zemi.

Thajsko 2018
BARMA

POZNÁVAČKY

Tento zájezd je možné prodloužit o pětidenní návštěvu Kambodži včetně legendárního chrámového komplexu Angkor
Vat. Více na www.krudna.cz

TERMÍN
22. 12. 2020 – 04. 01. 2021 / 14 dnů / č. 221398A-1
22. 12. 2020 – 08. 01. 2021 / 18 dnů / č. 221398B-1
Nástupní místo: Bangkok
CENA
23 800 Kč / 33 600 Kč
CENA ZAHRNUJE:
veškerou společnou dopravu na místě, 10×
ubytování v hotelích a penzionech, 2× v domorodém příbytku, 10× snídani, 5× oběd, 2× večeři,
vstupné do NP Erawan, projížďku po Death
Railway, jízdu na slonech, raftech a bambusových vorech, návštěvu vesnic horských kmenů
včetně dlouhokrkých Karenů, průvodce, pojištění léčebných výloh a zákonné pojištění CK

foto: Dominika Sommerová

CENA NEZAHRNUJE:
zpáteční letenku v ceně od cca 20 000 Kč (včetně
tax), vstupné do památkových objektů a muzeí,
loď a poplatek za vstup do Laosu (cca 240 Kč),
vstupné do NP Sam Roi Yod (cca 145 Kč)

foto: Dominika Sommerová
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Filipíny
azurová voda, bílý písek, hory, džungle
a nádherná příroda
celodenní výlet okolo ostrova Bohol › Chocolate Hills ›
jeskyně s podzemní řekou v Sabangu › El Nido › tisíce let
staré rýžové terasy › vstupy v rámci programu (v hodnotě
cca 3 500 Kč) jsou v ceně zájezdu
Pestrý mix kostelů a křesťanské kultury Filipínců v kontrastu s etnikem Ifugao, lovci lebek, o kterých jste četli
v dobrodružných knihách. V mracích zahalené vrcholky hor
porostlé nepropustným pralesem a šnorchlování s největšími žijícími žraloky v průzračných vodách Jihočínského moře.
Naproti tomu hledání nejmenších primátů v tropickém
pralese je jako hledat jehlu v kupce sena. A pokud máte rádi
čokoládu, tak nesmíte opomenout Čokoládové kopce. To,
že na nich není pravá čokoláda, je jen detail. Filipíny nabízí
mnoho zážitků a mnoho kontrastů. Vydejte se i vy prožít
s námi 17 nezapomenutelných dnů a poznat to nejlepší ze
7 600 ostrovů!

foto: Martin Hájek

POZNÁVAČKY
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TERMÍN
19. 02. – 07. 03. 2021 / 17 dnů / č. 221364-1
Nástupní místo: Manila
CENA
35 800 Kč

CENA NEZAHRNUJE:
letenku v ceně od cca 18 000 Kč (včetně tax), 3× vnitrostátní přelet, fakultativní program (např. další
výlety v El Nido, výlet za žraloky do Oslobu)

foto: Martin Hájek

POZOR:
vstupy v rámci programu (v hodnotě cca 3 500 Kč)
máte zahrnuty v ceně zájezdu

foto: Martin Hájek

CENA ZAHRNUJE:
veškerou společnou dopravu po souši (pronajatá auta, taxi, shuttle bus, jeepney…) na
vodě (do Cebu) a pěšky, 15× noc v hotýlcích a
chatkách, snídaně, vstupy uvedené v programu a permity do národních parků, domorodý
průvodce v Sagadě, 1denní túra na podzemní
řeku v Sabangu, šnorchlovací výlet na korálový
ostrov Balicasag, 1denní Island Hopping výlet
v El Nido, průvodce, pojištění léčebných výloh
a zákonné pojištění CK

Srí Lanka
exotická země s chutí kari a vůní čaje
Pinnawala – sloní sirotčinec › čajové plantáže v Horton
Plains › Anuradhapura › Dambulla › Sigiriya › Polonnaruwa ›
výstup na slavnou Adamovu horu › safari v NP Udawalawe
› Knuckles Range › vstupy v rámci programu (v hodnotě cca
4 500 Kč) jsou v ceně zájezdu
Pojeďte s námi na čajem a kořením proslavený ostrov! Srí
Lanka se nám ukáže v celé své kráse a pestrosti. Od místních
trhů, buddhistických svatyň a koloniální architektury až po
věčně zelené čajové plantáže, divoké mlžné hory a volně
žijící stáda slonů. Ochutnáme tradiční kari i pravý ceylonský
čaj. Seznámíme se s usměvavými Sinhálci a Tamily. Zažijeme
noční pouť na posvátnou Adamovu horu a spoustu dalších
dobrodružství v zemi, která je právem nazývána „Perlou
Indického oceánu“.

foto: Míra Turák

Kandy
Ella

Galle
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TERMÍN
31. 01. – 14. 02. / 15 dnů / č. 220399-1
04. 12. – 18. 12. / 15 dnů / č. 220399-2
19. 01. – 02. 02. 2021 / 15 dnů / č. 221399-1
Nástupní místo: Colombo
CENA
30 500 Kč
CENA ZAHRNUJE:
veškerou společnou dopravu
na místě, 14× ubytování, 12× snídaně,
vstupy do vybraných památkových
objektů a národních parků (Pinnawala – sloní sirotčinec, Anuradhapura,
Dambulla, Sigiriya, Polonnaruwa včetně
půjčení kola, Knuckles Range, NP Horton Plains, NP Udawalave včetně džípů),
víza, průvodce, pojištění léčebných
výloh a zákonné pojištění CK
CENA NEZAHRNUJE:
zpáteční letenku v ceně od
cca 16 500 Kč (včetně tax), vstupné do některých památkových objektů, lodní výlet
za kytovci

foto: David Barták

POZOR:
vstupy v rámci programu v hodnotě
cca 4 500 Kč máte zahrnuty v ceně zájezdu

foto: Míra Turák
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Matara

Laos
a Kambodža
za tajemstvím Francouzské Indočíny
Luang Prabang › vodopád Kuang Xi a návštěva sloního
tábora › krasová oblast Vang Vieng › tubing na řece Nam
Song › chrám Wat Phou › 4 000 ostrovů na Mekongu ›
chrám Angkor Wat › ostrov Koh Rong
Hledáte‑li na světě místa, kde se zastavil čas, pak zamiřte
do bývalé Francouzské Indočíny. V Laosu plynou dny
o poznání pomaleji než voda v Mekongu. Ospalá městečka zahalená v tropickém hávu skrývají prastaré buddhistické památky i honosné domy koloniální éry, kterým
asijská ošuntělost jen přidává na eleganci. Pomalu plyne
život mekongských rybářů i sběračů kávy na věčně zeleném Bolaven Plateau. Laosané nespěchají, proto se jim
snad na tváři třpytí tak bezstarostný úsměv – nejkrásnější v Jihovýchodní Asii. V Kambodže se ocitnete v trošku
jiném světě. Ohromí vás unikátní chrámové komplexy Angkoru, pamatující nejslavnější khmerské krále. Svérázný
život vodních vesnic na jezeře Tonle Sap i rušný Phnom
Penh, jenž byl dříve právem nazýván perlou Jihovýchodní
Asie. Písčité pláže ostrova Koh Rong a vyhřáté moře udělají sladkou tečku za tímto asijským dobrodružstvím.
Laos a Kambodža

LAOS

VIETNAM

ČÍNA
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Luang
Prabang
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Vientiane
Pakse
4 000
ostrovů
Angkor Wat
KAMBODŽA
Phom Penh

THAJSKO

TERMÍN
11. 01. – 26. 01. / 16 dnů / č. 220326-1

Koh Rong

Nástupní místo: Luang Prabang
Výstupní místo: Phnom Penh
CENA
30 700 Kč

foto: Dominika Sommerová

CENA NEZAHRNUJE:
zpáteční letenku v ceně od cca 28 000
Kč (včetně tax), vstupní víza do Laosu
(cca 30 USD) a Kambodže (cca 30–35
USD), vstupné do ostatních památkových objektů a muzeí, fakultativní
aktivity

foto: Martin Hájek

CENA ZAHRNUJE:
veškerou společnou dopravu na místě,
13× ubytování, 13× snídani, vstup
do jeskyně Pak Ou, vodopád Kuang
Xi a návštěvu sloního tábora, tubing
na řece Nam Song, projížďku na jezeře
Tonle Sap, vstupné do Angkor Watu
(37 USD), 2 × půjčení kola, průvodce,,
pojištění léčebných výloh a zákonné
pojištění CK

Indonésie
pohoda na pláži i poznávání památek
Bali a Lomboku
vhodné i pro rodiny s dětmi › Bali › rýžové terasy Jatiluwih
› výlety na úpatí sopek Gunung Agung a Gunung Rinjani
› korálové ostrovy Gili › lodí na ostrov Lombok › vstupy v
rámci programu (v hodnotě cca 1700 Kč) jsou v ceně zájezdu
Pokud se řekne Indonésie, zcela jistě se vám jako první
vybaví ostrov Bali. Tento asi nejznámější ostrov Indonésie
je oblíbený nejen díky prastaré hinduistické kultuře, ale
i pro své překrásné pláže a průzračné tropické moře. Během
našeho pohodového zájezdu budeme mít možnost poznat
překrásné památky a živé tradice přátelských obyvatel
Ostrova bohů, jak se také někdy Bali nazývá, ale bude i dostatek času na lenošení na nádherných tropických plážích.
Pro milovníky přírody jsou připraveny kratší výlety po
rýžových polích či tropickými pralesy pod druhou nejvyšší
sopkou Indonésie na sousedním ostrově Lombok. Na závěr
nás pak čeká šnorchlování s želvami a pestrobarevnými rybkami a relax na malinkém korálovém ostrůvku Gili Air. Tento
zájezd jsme připravili nejen pro zcestovalé dobrodruhy, ale
díky pohodlnému ubytování i dopravě je vhodný i pro rodiny
s dětmi. Jestliže od vaší dovolené očekáváte nejen poznávání, ale i odpočinek, neváhejte a vypravte se s námi na Bali

foto: Martin Hájek

Indický oceán
Munduk
Bali

Senaru
Lombok

Ubud

Bukuit
Peninsula

Tanjung Aan
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a Lombok, pohodovou dovolenou po nejkrásnějších ostrovech Indonésie. Pro zájemce nabízíme prodloužení pobytu
o plavbu z Lomboku na Komodské ostrovy a tajuplný ostrov
Flores na stylové dřevěné plachetnici. Čeká vás nejlepší
šnorchlování vašeho života, dobrodružství v pralese i na safari mezi komodskými varany!

TERMÍN
18. 08. – 01. 09. / 16 dnů / č. 220378A-1
18. 08. – 07. 09. / 22 dnů / č. 220378B-1 (prodloužení)
17. 09. – 01. 10. / 16 dnů / č. 220378A-2
17. 09. – 07. 10. / 22 dnů / č. 220378B-2 (prodloužení)
Nástupní místo: Denpasar (Bali)
CENA
25 900 Kč / 34 600 Kč (prodloužení)
CENA ZAHRNUJE:
veškerou společnou dopravu na místě včetně
plavby rychlou lodí na ostrov Gili Air, 7× ubytování
ve stylovém apartmánu, 6× ubytování v penzionu,
2× ubytování v hotelu, snídaně, ochutnávku balijského grilovaného prasátka Babi Guling, návštěvu
tradičního tanečního představení na Bali, tradiční
balijskou masáž, vstupy v rámci programu (v hodnotě cca 1 700 Kč), průvodce, pojištění léčebných
výloh a zákonné pojištění CK
CENA NEZAHRNUJE:
letenku v ceně od cca 21 000 Kč (včetně tax), a doplňkové aktivity na jihu Bali

foto: Martin Hájek

POZOR:
prodlužte si pobyt v Indonésii a vydejte se s námi na
nezapomenutelnou plavbu z Lomboku na Komodské
ostrovy a tajuplný ostrov Flores. Po 5 dnů poplujeme
na stylové dřevěné plachetnici podél obou břehů
ostrova Sumbawa s mnoha zastávkami a rozmanitými výlety.

foto: Martin Hájek
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Gili Islands

Besakih

To nejlepší
z Taiwanu
poznávání přírodních i kulturních
krás málo známého ostrova v Tichém
oceánu
Ilha Formosa Překrásný ostrov. Přesně tato slova vyslovili portugalští námořníci, když jako vůbec první Evropané
spatřili Taiwan. Tento půvabný ostrov se zatím nedostal
na seznam „must‑see“ destinací většiny západních turistů. Myslíme však, že je to z velké části způsobené tím, že
lidé neví, co toto malé území o velikosti poloviny České
republiky může nabídnout. Se svými svěžími pralesy,
pulzujícími městy, vysokými horami, divokým pobřežím,
chutnou kuchyní a hlavně neuvěřitelně přátelskými obyvateli se však z Taiwanu stává jedno z nejrozmanitějších
míst v Asii.
Během zájezdu spolu navštívíme starobylé a neustále
živé chrámy schované mezi mrakodrapy rušných měst.
Projdeme se po prastarých stezkách vedoucích podél pobřezí Tichého oceánu. Poznáme místa, kde se pěstuje nejkvalitnější čaj na Taiwanu i odlišnou kulturu přátelských
horalů. Ucítíme vůni několik tisíc let starého cypřišového
lesa a shlédneme na ostrov z vrcholků vystupujících
z peřiny mraků. Překročíme jedny z nejvyšších hor Asie
na východ od Himalájí a prozkoumáme jednu z nejhlubších soutěsek na světě. 3 dny budeme poznávat divokou
krásu liduprázdného východního pobřeží a na závěr se
za odměnu vykoupeme v teplých vodách Jihočínského
moře pod Obratníkem raka. Každý den pak budeme
ochutnávat ty nejšťavnatější a nejzajímavější pochoutky
vyhlášené taiwanské kuchyně. Ať už v místních restauracích nebo na proslulých nočních trzích. Taiwanci milují
dobré jídlo, o čemž svědči i jeden z přátelských pozdravů:
„Už jsi dnes jedl?“
Pojeďte s námi prozkoumat místa, která zatím jen málo
turistů objevilo!

foto: Martin Hájek

Taipei
Lishan
Fenchihu
Alishan
TAIWAN
Kaohsiung

Yehliu

Qing Shui
Taroko
jezero Slunce
a měsíce

POZNÁVAČKY
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Yushan
Dulan

Kenting

TERMÍN
09. 11. – 24. 11. / 16 dnů / č. 220373-1
Nástupní místo: Taipei

CENA ZAHRNUJE:
veškerá společná doprava po ostrově,
jízda rychlovlakem (300 km/h) z Kaohsiungu do Taipei, plavba lodí po jezeře
Slunce a Měsíce, 8× ubytování v hotelu,
8× ubytování v penzionu, snídaně,
oběd v unikátní restauraci původních
obyvatel Taiwanu, vstupné na památky, atrakce a horké prameny uvedené
v programu (v ceně 150 USD), česky
mluvící průvodce žijící 10 let na Taiwanu, pojištění léč. výloh a zákonné
pojištění CK

foto: Martin Hájek

CENA NEZAHRNUJE:
letenku v ceně od cca 22 000 Kč (včetně
tax)

foto: Martin Hájek

CENA
48 400 Kč

foto: Ivo „Fík„ Dokoupil

Transsibiřská
magistrála
přes devět tisíc kilometrů napříč dvěma
kontinenty po nejdelší trati světa
Moskva › Kazaň › Tatarské republiky › Jekatěrinburg ›
Novosibirsk › Krasnojarsk › Irkutsk › plavba lodí po jezeře
Bajkal › Burjatská republika › Čita › Birobidžan › Chabarovsk
› Vladivostok
Na světě jsou dnes v provozu milióny kilometrů železničních
tratí, ale pouze na jedné z nich si jako pasažéři můžete koupit vlakovou jízdenku, která vás opravňuje projet jedním vlakem plných 9 298 km, což je největší tarifní vzdálenost světových železnic. Po trati Transsibiřské magistrály, jednoho
ze zázraků světového stavitelství, z Moskvy do Vladivostoku
pojedeme 164 hodin napříč dvěma kontinenty a občas
i rychlostí 140 km/hod., projedeme 89 měst, překročíme 16
velkých řek a 7 časových pásem, projedeme přes řeku Amur
po nejdelším mostě měřícím 2 568 metrů a na břehu největší
světové zásobárny pitné vody spatříme jediné nádraží
na světě postavené z mramoru. A to vše v pohodlí tradičních ruských lůžkových vozů. Za oknem nám budou ubíhat
zlátnoucí sibiřské lesy a po cestě několikrát vystoupíme,
abychom navštívili ta nejznámější místa na trati.

POZNÁVAČKY

RUSKO

KAZACHSTÁN

MONGOLSKO
KOREA
ČÍNA
JAPONSKO

TERMÍN
26. 09. – 11. 10. / 16 dnů / č. 220392-1
24. 10. – 08. 11. / 16 dnů / č. 220392-2
Nástupní místo: Moskva
Výstupní místo: Vladivostok
CENA
32 800 Kč
CENA ZAHRNUJE:
veškerou společnou dopravu vlakem,
místními busy i pronajatými maršrutkami i přívozem, noclehy 10× v kupé
a 5× v hostelu, průvodce, pojištění léč.
výloh a zákonné pojištění CK

foto: Ivo „Fík„ Dokoupil

CENA NEZAHRNUJE:
letenku v ceně od cca 14 000 Kč (včetně
tax), vízum, stravování, poplatky
za úschovu zavazadel při návštěvě měst,
vstupy do památek a muzeí

foto: Ivo „Fík„ Dokoupil
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toulky tajemnou zemí ohňů
RUSKO
Xi
n
Kiș aliq
Șəki
Mingičevir
Mingičevir

Nástupní místo: Baku

GRUZIE

Quba
Beș Barmak
Yanar dağ
Lahiç
Suraxani
Gjandža
Gjandža
Baku Ramada
AZERBAJDŽÁN Qobustan

Země, ve které se bizarně snoubí Perské a Osmanské dědictví s postsovětským marasmem a petrolejovými dolary vybudovanou honosnou současností. Země, kde se podobně jako v Gruzii nachází
nebetyčné štíty Kavkazu, zde ovšem bez turistů
a značených cest. Země, kde ropa vytéká ze země
doslova na každém kroku, kde hoří nejen skály, ale i voda.
Země, kde je všude cítit trauma z prohrané války o Náhorní
Karabach a kde na vše z každého dohlíží otec vlasti Heydar
Alijev – byť je již pár let po smrti. Starobylá okna chánského
paláce v Șəki na to vše shlíží a nestačí se divit.

Qə
bə
le

sádrovcový kras u Mingečeviru > Baku > nocleh
v historickém karavanseraji > věčně hořící přírodní
oheň Yanar dağ > výstup na posvátnou pětiprstou
horu Beş Barmak

TERMÍN
07. 06. – 14. 06. / 8 dnů / č. 220351-1

ÍRÁN

foto: Tomáš Vaníček

Ázerbájdžán
CENA
11 800 Kč
CENA ZAHRNUJE
kompletní dopravu pronajatými
auty, 6× ubytování v hostelech či
v soukromí, průvodce, pojištění
léč. výloh a zákonné pojištění CK
CENA NEZAHRNUJE
letenku v ceně od 12 000 Kč vč. tax,
vízum
POZNÁMKA
Možné absolvovat samostatně
nebo v kombinaci se zájezdem č.
220337-1,2 Gruzie a Arménie.

POZNÁVAČKY
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Gruzie a Arménie
romantické toulání bájnou Kolchidou
Jerevan › výstup na snadno přístupný jižní vrchol (3 995 m)
vyhaslé sopky Aragac › Sevan › skalní klášter Gehard › túra
v NP Bordžomi › Kutaisi neboli gruzínské Atény › dinosauří
stopy v parku Staplia › Tbilisi
TERMÍN
24. 05. – 07. 06. / 15 dnů / č. 220337-1
14. 06. – 28. 06. / 15 dnů / č. 220337-2
Nástupní místo: Tbilisi
Gruzie a Arménie
RUSKO
GRUZIE

ARMÉNIE
TURECKO

CENA
17 800 Kč
CENA ZAHRNUJE
kompletní dopravu pronajatými auty,
13× ubytování v hostelu či penzionu,
průvodce, pojištění léčebných výloh
a zákonné pojištění CK
CENA NEZAHRNUJE
letenku (orientační cena zpáteční
letenky od 10.000 Kč včetně tax)
POZNÁMKA:
Možnost prodloužení dovolené
o navazující zájezd č. 220351-1 Ázerbájdžán.

foto: David Spáčil

Víte, která země jako první na světě přijala oficiálně křesťanství jako státní náboženství? A která byla druhá?
A víte, kde se poprvé na světě začalo vyrábět víno?
Kde byl Prométeus potrestán přikováním ke skále,
když ukradl olympským bohům oheň? Kde se dodnes
vyrábí vynikající víno, ještě lepší koňak a kde se jedí
dobrůtky jako chačapuri, chorovac a chinkali? Kde
můžete vidět 1500 let staré kostely, nedobytné horské
pevnosti i neuvěřitelně rušná města? Kde můžete
vyrazit na túru přes horské vesničky s výhledy na věčně zasněžené vrcholky pětitisícových hor? Pojeďte
s námi to vše zažít do dvou malých Zakavkazských
republik. Nebudeme se drápat do svahů přístupných
jen vybaveným vysokohorským turistům, nebudeme
se honit od památky k památce. Budeme se toulat,
užívat romantiky a pohody.

Velký okruh
tureckou přírodou
za krásami západního a středního
Turecka
Istanbul > Hagia Sofia > Kappadokie > Göreme > Yanartaş >
propast Nebe a Peklo – „Cennet Ve Cehennem“
Bezmála čtyřtisícové bělostné štíty pohoří Tauru, skalní
města, kráterová jezera a nádherná turecká příroda. Subtropické lesy ležící na pobřeží východního Středomoří, kterou
Turci nazývají „Bílé moře“. To je Turecko, země na pomezí
dvou kontinentů, kde se nachází historické památky z nesčetných epoch lidských dějin od samotných počátků naší
civilizace, dávných Chetitů, přes Asyřany a antická města až
po monumentální seldžucké a osmanské mešity a medresy.
Země veliká a neskutečně rozmanitá. Kromě slavných tureckých skvostů vám ukážeme i místa, která nebývají na prvních stránkách turistických průvodců, ale o to zajímavější
ve skutečnosti jsou. Můžeme tedy vyrazit na třinácti denní
putování západním a středním Tureckem.

Ankara
Göreme
Konya
Antalya
Kekova
Island

Kizkalesi

Aladag
Adana
SÝRIE

POZNÁVAČKY

2–3
TERMÍN
09. 10. – 21. 10. / 13 dnů / č. 220330A-1
Nástupní místo: Istanbul
Výstupní místo: Antalya
CENA
19 700 Kč
CENA ZAHRNUJE:
ubytování 10× v hotelu, penzionu či
apartmánu, 2× ubytování se snídaní
a večeří v tradičním stromovém domě
v Olymposu, dopravu mikrobusem,
dopravu rychlovlakem YHT Istanbul-Konya, projížďku lodí nad potopeným
městem Kekova, služby průvodce,
pojištění léčebných výloh a zákonné
pojištění CK a pišingr Chimpanzee
CENA NEZAHRNUJE:
zpáteční letenku v ceně od cca 7 000,(včetně tax), stravování

foto: Robi Mahel
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foto: Petr Srp

Moskva › Sergijev Posad › Rostov Veliký › Ferapontovo › Solovecké
ostrovy › ostrov Anzer a Zaječí ostrovy › Petrohrad › Novgorod ›
možnost letecké dopravy
Ze studených vln Bílého moře ční k nebi zlaté kopule středověkého Soloveckého kláštera. Sem vedly po staletí kroky poutníků
i mnichů hledajících místo, které je blíže bohu. I my se na chvíli
staneme poutníky putujícími svatou Rusí za lidmi, za dobrodružstvím a za poznáním. Během cesty se detailně seznámíme
s realitou ruského venkova i města, nejslavnějšími ruskými
kláštery a památkami, projedeme srdcem historického Ruska
i ledovcovou krajinou s tisíci jezery, karelská tajga nás omámí svou
nekonečností. Ochutnáme pirožek s kartoškou, čaj s borůvkami,
vodku, soloveckého sledě i papirosy „Belomor“, které kouřil, všem
dětem známý, zlý vlk. Budeme tábořit na březích řek a jezer a trpět
pod údery březových větviček v ruské sauně. To vše v zemi, kde
se můžeme s místními obyvateli jednoduše domluvit a která ani
přes svou truchlivou historii neztratila nic na své pohostinnosti
a romantické kráse.
POZOR! Jedinečná příležitost zúčastnit se této legendární akce
právě v sezóně 2020 - další příležitost bude až v roce 2022.

CENA
25 300 Kč
CENA ZAHRNUJE
dopravu autobusem, 7× ubytování v
hostelu, 1× v kempu, 11× na tábořišti, polopenzi, výlet lodí na Solovecké ostrovy,
průvodce, pojištění léč. výloh, zákonné
pojištění CK a pišingr Chimpanzee
LETECKÁ VARIANTA
zkrácení zájezdu o 5 dní, zvýhodněná
cena 22 500 Kč, orientační cena zpáteční
letenky od 6 000 Kč včetně tax

Solovecké
ostrovy
FINSKO

Kargopol

Moskva
RUSKO
Vilnius

POZNÁVAČKY

Bajkal
po Transsibiřské magistrále kolem
šamanské a buddhistické perly Sibiře

TERMÍN
17. 06. – 05. 07. / 19 dnů / č. 220369-1
12. 08. – 30. 08. / 19 dnů / č. 220369-2

vlakem po Transsibiřské magistrále › Kjachta › horské lázně
Aršan pod třítisícovkami Východních Sajan › Ulan Ude
a Burjatská republika › Muročinský dacan › lodí na ostrov
Olchon › Šamanská skála

Nástupní místo: Irkutsk

Bajkal – nejhlubší jezero na světě, největší zásobárna pitné vody.
Uzavřen v nedostupné tajze, izolován liduprázdnými horami
plnými vzácných květin a ještě vzácnějších nerostů, plný ryb
a opředen pověstmi a šamanskou minulostí – takto vždy lákal
cestovatele, vědce i dobrodruhy. Vydejte se s námi na putování ryzí divočinou, které vám odhalí nejkrásnější zákoutí této
šamanské a buddhistické perly Sibiře. Přesouvat se budeme
rozmanitými místními dopravními prostředky, svezeme se
pronajatými maršrutkami, rybářskou lodí i vlakem po Transsibiřské magistrále. Budeme tábořit v čisté a člověkem nepokořené
přírodě, vařit na ohni stejně jako to dělávali první osadníci
a dělávají dodnes sibiřští lovci. Občas přespíme pod střechou,
ochutnáme čaj ze samovaru nebo místní boršč. Naše kroky bude
neustále doprovázet chuť vodky, uzených ryb a jehličí. Tuto vůni
si přivezeme i domů, aby nás už nikdy neopustila!

foto: Ivo „Fík„ Dokoupil

toulky nedotčenou ruskou Karélií až na
tajemný sever ke 14 památkám UNESCO

TERMÍN
17. 07. – 09. 08. / 24 dnů / č. 220314-1

CENA
19 990 Kč
CENA ZAHRNUJE
dopravu místními autobusy a pronajatými maršrutkami, vlakem po
Transsibiřské magistrále a lodí napříč
Bajkalem i na ostrov Olchon, 4× hostel,
2× v soukromí, 12× tábořiště, průvodce,
pojištění léč. výloh a zákonné pojištění
CK
CENA NEZAHRNUJE
letenku v ceně od 15 000 Kč včetně
tax, víza

RUSKO

Olchon

Irkutsk
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Ulan-Ude
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foto: Ivo Dokoupil

Moskva, Petrohrad
a Solovecké ostrovy

Ukrajina
a Černobyl

1–2

Krakov > Lvov > Kyjev a Kyjevskopečerská lávra >
Černobylská jaderná elektrárna > opuštěné město Pripjať
a obří radar Duga > Užhorod
Říká se, že každý Středoevropan, i ten, který jinak moc
necestuje, by měl za svůj život navštívit tři města: Prahu,
Krakov a Lvov. My si místo Prahy přidáme Kyjev nazývaný
matka ruských měst nebo nový Jeruzalém. Co město, to
klenot zapsaný mezi památkami UNESCO. Uvidíme rozdíly
v kultuře a životní úrovni dvou sousedních národů, jejichž
dějiny po generace prolínaly. Zcela unikátním zážitkem
bude návštěva uzavřené oblasti bývalé černobylské jaderné
elektrárny a opuštěného města Pripjať. Zastavíme se i
na Zakarpatské Ukrajině, bývalém území československého
státu. V Polsku ještě navštívíme solné doly Wieliczka, také
zapsané do památek UNESCO.

36

CENA
17 800 Kč
CENA ZAHRNUJE:
dopravu mikrobusem, 6× ubytování
v penzionu, vstup do uzavřené zóny
Černobylu včetně oběda, průvodce,
pojištění léč. výloh a zákonné pojištění
CK
CENA NEZAHRNUJE:
stravu, vstupy (např. solné doly Wieliczka cca 250 Kč)

POZNÁVAČKY

Černobyl
POLSKO
Kyjev

Krakov
Brno

Lvov
SLOVENSKO

foto: Václav Culka

Užhorod

UKRAJINA

foto: Václav Culka

památky UNESCO v Polsku a na
Ukrajině s návštěvou Černobylu

TERMÍN
17. 04. – 23. 04. / 7 dnů / č. 220323-1
15. 10. – 21. 10. / 7 dnů / č. 220323-2

NP Kolovesi › NP Hiidenporti › NP Oulanka › Santa Claus
a polární kruh v Rovaniemi › muzeum Laponska Arktikum ›
NP Rokua › NP Salamanjärvi › divoká příroda i finská sauna ›
Vilnius › vodní hrad Trakai v Litvě
Finsko je známé jako země nekonečných lesů, tisíce jezer a ostrovů. Nejcennější oblasti své rozlehlé krajiny si Finové chrání
v rezervacích a národních parcích. Přesně za těmito klenoty
krásné a nedotčené finské přírody se polečně vypravím. Nebudou nás až tolik zajímat města (ale i ta navštívíme!), zato téměř
každou noc přespíme v lůně přírody s posezením u ohýnku na
břehu malebných jezer či strávíme večer v pravé finské sauně.
Budeme nocovat zejména na oficiální tábořištích přímo v národních parcích, ale párkrát i v pohodlných kempech. V každém
z navštívených parků si uděláme lehkou túru v délce okolo
10 km. Celkem 2× (v NP Hiidenportti a NP Oulanka) nasadíme
batohy se spacáky a stany a vyrazíme na trek, abychom mohli
plnými doušky hltat krásy finské přírody.

CENA
19 300 Kč
CENA ZAHRNUJE
dopravu autobusem, 2× trajekt, 4×
ubytování v kempu a 9× na tábořišti,
polopenzi, průvodce, 4× návštěvu
pravé finské sauny, pojištění léč.
výloh, zákonné pojištění CK a pišingr
Chimpanzee
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Norsko
a Švédsko
velký poznávací okruh cestou Vikingů
a Trollů
Stockholm – „Benátky severu“ › měděné doly ve Falunu
› Trondheim › pižmoni v NP Dovrefjell › plavba lodí po
Geirangerfjordu k vodopádu Sedm sester › splazy ledovce
Briksdalsbreen › NP Jotunheimen a hřeben Besseggen › Oslo
› Kodaň › fakultativní rafting na ledovcové řece Sjoa
Co se vám vybaví, když se řekne Norsko? Divoké hory,
hluboké fjordy, jezera a vodopády, malebné dřevěné
kostelíky, travou porostlé střechy chalup. Švédsko je zase
známé svými nekonečnými hvozdy, stády sobů a starobylou
architekturou. Při našem putování navštívíme nejzajímavější přírodní skvosty i památky v jižní Skandinávii i dánskou
metropoli Kodaň. Čeká nás také několik půldenních túr
divokou severskou přírodou a pro nadšence i dvoudenní
trek či dobrodružství na raftu.

foto: Sylva Janhubová

přes Pobaltí na jezerní stezky středního
a jižního Finska

TERMÍN
17. 07. – 02. 08. / 17 dnů / č. 220307-1

TERMÍN
10. 07. – 26. 07. / 17 dnů / č. 220313-1
CENA
20 900 Kč
CENA ZAHRNUJE
dopravu autobusem, 2× trajekt, 12× ubytování v kempu a 2× na tábořišti, polopenzi, průvodce, výjezd na horu Dalsnibba,
pojištění léč. výloh, zákonné pojištění CK
a pišingr Chimpanzee
CENA NEZAHRNUJE
fakultativní rafting na ledovcové řece
Sjoa – 950 Kč/os.
Švédsko a Norsko
Norské
moře

Oslo

Severní
moře
Malmö
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foto: Míra Turák

Do finských
národních parků

Lillehammer › NP Jotunheimen a hřeben Besseggen › NP
Rondane › plavba lodí po Geirangerfjordu k vodopádu Sedm
sester › Oslo › fakultativní rafting na ledovcové řece Sjoa
Jen málokoho nepohltí kouzlo severu. Nedotčená příroda,
pod jejíž drsnou slupkou se ukrývá jemnost a křehkost, nekonečné bílé noci, kdy slunce nechodí spát a tak se nechce ani
nám. Tajuplné pohádky, v nichž se to zlomyslnými trolly a zákeřnými bohy jenom hemží a chaloupky s travnatou střechou.
Na hluboké fjordy, impozantní ledovce a roztomilé soby už je
škoda plýtvat slovy. Norsko můžete navštívit několikrát a pořád
vás bude ohromovat a dojímat zároveň. Pro všechny, kteří se
na sever chystají poprvé, jsme pečlivě připravili výběr toho nej,
co tato země nabízí. Na rozdíl od ostatních zájezdů však budeme bydlet celou dobu na jednom místě a navíc v pohodlných
chatkách. Když se vám na některý výlet nebude chtít, můžete
jít klidně na ryby, na houby, chytat lelky… prostě si užívat
prázdniny a jen tak se toulat.
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foto: Míra Turák

CENA
16 900 Kč
CENA ZAHRNUJE
dopravu autobusem, 7× nocleh v chatkách, polopenzi, průvodce, 2× trajekt,
pojištění léč. výloh, zákonné pojištění
CK a pišingr Chimpanzee
CENA NEZAHRNUJE
fakultativní rafting na ledovcové řece
Sjoa – 950 Kč/os.
Prázdniny u Vikingů
Geiranger
Vågåmo
n Lillehammer

ime

he
tun

Jo

NORSKO

Oslo

SKO

jednodenní výlety do nejkrásnějších
zákoutí jižního Norska

TERMÍN
02. 07. – 12. 07. / 11 dnů / č. 220370-1
23. 07. – 02. 08. / 11 dnů / č. 220370-2
13. 08. – 23. 08. / 11 dnů / č. 220370-3

Š V ÉD

Prázdniny
u Vikingů

POZNÁVAČKY

Kudrnovská polopenze

Na většině našich autobusových zájezdů se můžete setkat s kudrnovskou
polní kuchyní. Jedná se o zajištění polopenze prostřednictvím naší „cestovní
kuchyně“, kterou Vám vždy přichystá zkušený kuchař či kuchařka. Důraz
klademe na kvalitu potravin, výrobky s palmovým olejem byste u nás hledali
marně - tomu se nejen ze zdravotních, ale též etických důvodů velkým obloukem vyhýbáme. V rámci možností se snažíme dbát na správné výživové
hodnoty pokrmů odpovídající typu a náročnosti zájezdů. S ohledem na různé požadavky strávníků jsme schopni vyhovět zdravotním omezením, jako
je například celiakie, intolerance laktózy nebo též vegetariánům a veganům.

Hledáme
kuchaře
Profíky
i nadšené “amatéry”
Kuchař je neodmyslitelným členem
týmu na našich zájezdech s polopenzí.
Máte- li zkušenosti s vařením pro velký
počet hladových krků, milujete cestování a dokážete se plně ztotožnit s naší
filozofií, ozvěte se! Pošlete nám do 28.
2. 2020 nabídku na sklad@kudrna.cz
a vybrané pozveme o víkendu od 27. 3.
do 29. 3. 2020 na praktický víkendový
konkurz a současně seznamovací akci.

RUMUNSKO
Temešvár
Reșiţa
Banát
Svatá
Băile
Helena
Herculane

Poetický kraj na jižním konci Karpatského oblouku, kam před bezmála
200 lety dorazili čeští osadníci, patří k hlavním cílům kudrnovských
zájezdů. Banát se zalíbí každému, kdo se chce vrátit po spirále času
k začátkům 20. století. Nálada a atmosféra dob našich babiček se totiž
dá tam v horách nad Dunajem při srbských hranicích stále ještě zažít.
Práce s koňmi na poli, pastva, ladovská poezie dětských her, tradiční zvyky a dávné kroje, mlácení cepy, mletí obilí v malých vodních
mlýncích, církevní slavnosti, dlouhé poutě, ale i romantická příroda
s hlubokými lesy, roklemi, jeskyněmi, vysokými skalami, dravými
řekami, dalekými výhledy…

SRBSKO

POZNÁVAČKY

Velikonoce v Banátu

Rozmarné léto

Velikonoční svátky jsou v Banátu největšími křesťanskými svátky a probíhají zde v duchu starých katolických
tradic. Babičky oblečou historické kroje, ostatní to
nejlepší oblečení a celý týden před Velikonocemi všichni
žijí jen křesťanskými tradicemi. Pojeďme i my zažít ducha
starých tradic spojených s oslavami Vzkříšení a příchodu
jara, večerní bohoslužby, vynášení ohně před kostel či
pravou vesnickou tancovačku. Spát budeme v krajanských rodinách na postelích pod nefalšovanými peřinami. Banátskou polopenzi nám uvaří místní hospodyně,
podnikneme krátké výlety po velmi romantickém okolí
vesnic Rovenska, Gerniku, Sv. Heleny. Zajdeme i „na táčky“ k sousedům, abychom poklábosili a užili si sváteční
čas, kdy se nepracuje.

Je časem žní, koupání a romantických výletů. To všechno
zažijete při letním pobytu v českých vesnicích v Banátu.
A nejen to, již pošesté jsme program obohatili o dobrovolná jógová protažení. Toužíte‑li nahlédnout také
do tohoto tradičního staroindického umění, je pro vás
tento zájezd ideální volbou. Poznáním života našich
předků ve volitelné kombinaci s trochou jógy porozumíme lépe sobě samým. To vše v kouzelné, civilizací téměř
nedotčené krajině rumunského Banátu. Poznáte Gernik,
Rovensko a Svatou Helenu.

1–2
TERMÍN
08. 04. – 14. 04. / 7 dnů / č. 220602-1
CENA
6 800 Kč
CENA ZAHRNUJE
dopravu autobusem, lístek na vlak Oravita – Anina,
ubytování u krajanů na postelích, banátskou polopenzi,
průvodce, pojištění léč. výloh, zákonné pojištění CK
a pišingr Chimpanzee

foto: David Baštář

Nejhezčí období
v rumunském
Banátu

1–2
TERMÍN
30. 06. – 06. 07. / 7 dnů / č. 220612-1
CENA
6 200 Kč
CENA ZAHRNUJE
dopravu autobusem, ubytování na postelích, zdravou
polopenzi, průvodce, lektorku jógy, pojištění léč. výloh,
zákonné pojištění CK a pišingr Chimpanzee
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Banátské vesničky

Babí léto s muzikou

nedotčená příroda v okolí Šumice,
Eibenthalu a Bigăru

Zažijte krásný podzim uprostřed nádherně zbarvených
listnatých banátských lesů. Ranní mlhy se střídají
s poledním sluncem, hory jsou plné nepolapitelného
kouzla a podzimních vůní. Trubadúrské kočovné putování z Rovenska přes Gernik do Sv. Heleny. Navštívíme
i krajany v srbském Banátu. Živá muzika denně s Musica
Balkanika.

Tentokrát při našem toulání po banátském kraji poznáme hlavně jeho východní část. A protože se rozhodně
nejedná o klasickou „banátskou pobytovku“, budeme
se častěji přesouvat busem a podnikat jednodenní pěší
výlety nalehko. Poznáme mnohem větší část kraje, místa,
kam nejezdí zástupy turistů, ale i světoznámé Băile Herculane a nejkrásnější vodopád na balkáně Vânturătoarea. Navštívíme čtyři ryze české vesnice v této zavěrečné
části karpatského oblouku: Bigăr, Eibenthal, Šumici a na
závěr krátce i Sv. Helenu.

1–2
1–2
TERMÍN
10. 07. – 19. 07. / 10 dnů / č. 220604-1
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CENA
7 100 Kč
CENA ZAHRNUJE
dopravu autobusem, ubytování, 4× banátskou polopenzi,průvodce, živou muziku, pojištění léč. výloh, zákonné
pojištění CK, bečičku píva a pišingr Chimpanzee

POZNÁVAČKY

Velikonoce v Bosně
a Hercegovině
prohlídka Mostaru › vodopády Kravica › celodenní
prohlídka Sarajeva
Časy, kdy se nad Bosnou a Hercegovinou vznášel temný stín
války, už naštěstí dávno minuly. Tato balkánská kráska znovu otevřela svou náruč. Na malém prostoru se zde setkávají
pravoslavné a katolické kostely a kláštery i do nebe čnící
minarety muslimských mešit. Z kopců shlížejí majestátné královské hrady, v bystrých řekách se otáčejí dřevěné
mlýnky a z kaváren neodolatelně voní pravá bosenská káva.
Ochutnáme výbornou balkánskou kuchyni, lahodné víno
i říznou rakiji.

Transylvánie I
Užijeme romantického pábení na hranici Transylvánie,
Valašska a Moldavska. Budeme se toulat ve strhující krajině okolních pohoří s nekonečnými výhledy, objevovat
přírodně zajímavá místa Draculova působiště – jeho rodiště Sighişoaru, hrad Bran a nasávat atmosféru v prostředí osídlovaném saskými kolonizátory – historický Braşov
i skvostné Viscri, kde navštívíme nejen opevněný kostel,
rázovitou vesničku, ale i statek prince Charlese.

1–2
TERMÍN
09. 04. – 14. 04. / 6 dnů / č. 220315-1
CENA
7 400 Kč
CENA ZAHRNUJE
dopravu autobusem, 3× ubytování se snídaní (hotel), exkurzi a ochutnávku vína na hercegovské vinici, průvodce,
pojištění léčebných výloh, zákonné pojištění CK a pišingr
Chimpanzee

2–3
TERMÍN
26. 06. – 05. 07. / 10 dnů / č. 220847-1
CENA
13 800 Kč
CENA ZAHRNUJE
dopravu autobusem, 7× hotel s polopenzí v Braşově, průvodce, pojištění léč. výloh, zákonné pojištění CK a pišingr
Chimpanzee

foto: David Baštář

CENA ZAHRNUJE
dopravu autobusem, 3× nocleh u banátských krajanů
v chalupě, 4× ubytování na tábořištích, 3× banátskou
polopenzi, průvodce, pojištění léč. výloh, zákonné
pojištění CK a pišingr Chimpanzee

foto: Martin Čech

CENA
7 800 Kč

TERMÍN
29. 09. – 05. 10. / 7 dnů / č. 220605-1

zemní pyramidy Râpa Roşie › prohlídka Braşova › Râmeţská
soutěska › pohoří Ceahlau a Călimani › kraj Sekelů
Čeká nás okruh kopírující většinu Karpatského oblouku
na území Rumunska, na němž navštívíme širokánskou
škálu přírodních perel i perliček, které si Karpaty střeží jako
vzácné poklady. Pokocháme se zemními kulisami a pyramidami, smrtonosnou sirnou jeskyní, bahenními sopkami,
dvojčaty sopečných kráterů s bezodtokým jezerem uprostřed medvědí rezervace. Pěšky se projdeme v slepencovém
pohoří Ciucas, žulovém Hasmaş, vyšplháme i na bájnou horu
Toaca ve slepencovém Ceahlău, pokloníme se 12 apoštolům
v andezitovém Căliman a ve vápencovém Trascău zažijeme
brodění soutěskou Râmet a poslední výšlap. Prohřejeme
kosti v termálních i slaných vodách a najdeme spoustu dalších např. historických pokladů této karpatské oblasti.

TERMÍN
14. 07. – 26. 07. / 13 dnů / č. 220336-1
CENA
12 500 Kč
CENA ZAHRNUJE
dopravu autobusem, polopenzi, 8× kemp,
1× tábořiště, 1× hotel, průvodce, pojištění
léč. výloh, zákonné pojištění CK a pišingr
Chimpanzee

Cluj
Sovata
Brașov
Berca
RUMUNSKO

POZNÁVAČKY

Šperky Srbska
hory, jeskyně, vodopády a kláštery
největší země bývalé Jugoslávie

TERMÍN
26. 08. – 06. 09. / 12 dnů / č. 220391-1

nový program > vystřídáme jen dva kempy > Višegrad >
Rajacké Pimnice > Gamzigrad > Bělehrad > Rajkova jeskyně >
čevapčići v kaňonu Uvacu > národní park Tara

CENA ZAHRNUJE
dopravu autobusem, ubytování (9×
balkánský kemp), polopenzi, ochutnávku
vína a místních produktů v Rajackých
Pimnicích, průvodce, pojištění léč. výloh,
zákonné pojištění CK a pišingr Chimpanzee

V největší zemi západního Balkánu najdeme i nejvíce přírodních šperků, ať již jsou to monumentální kaňony, vodopády,
skalní brány, jeskyně, či nádherné travertinové útvary
připomínající turecké Pamukkale. Během našeho putování
poznáme celou zemi, navštívíme její hlavní město a budeme
sledovat rozdíl mezi Bohem zapomenutým krajem na východě země a relativně bohatým západním Srbskem. Krátce
nakoukneme i do Republiky Srbské v rámci Bosny a Hercegoviny. Svezeme se na lodičkách kaňonem Uvace i slavnou
úzkorozchodnou železnicí Šarganská osmica. A kdo ví, třeba
potkáme i Emira Kusturicu.

foto: Mája Jedličková

nejen za geologickými skvosty Karpat

2–3

CENA
12 800 Kč

SRBSKO
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foto: Dominika Sommerová

Šperky
Rumunska

za poznáním divoké balkánské krásy
s ubytováním pod střechou

TERMÍN
03. 07. – 12. 07. / 10 dnů / č. 220375-1
24. 07. – 02. 08. / 10 dnů / č. 220375-2
14. 08. – 23. 08. / 10 dnů / č. 220375-3

Škodra a pevnost Rozafat › Skanderbegovy hory › Kotor ›
albánské pobřeží › Tirana › pohoří Prokletije › královské
město Krujë › Dubrovník

CENA
11 600 Kč

Komfortnější variace poznávacího zájezdu určená pro pohodlnější cestovatele, kteří si potrpí na komfort se spaním
v peřinách, ale přesto chtějí poznat Albánii jako divokou
balkánskou krásku – její panenskou přírodu, k lenošení vybízející pláže Jaderského moře, historické památky i pulzující
města s každodenními úsměvnými kontrasty, které dělají
Balkán Balkánem. Přesně pro vás je tu úderný balíček intenzivních albánských zážitků s ubytováním v apartmánech
v přímořském středisku Velipoja. Vynikající albánská kuchyně rozšíří zážitky o další rozměr. Cestou navíc zastavíme ve
dvou nejhezčích městech Dalmácie – Dubrovníku a Kotoru.
Nalaďte se na balkánskou vlnu a nechte se překvapit krásami Albánie.

CENA ZAHRNUJE
dopravu autobusem včetně výletů, 7×
ubytování v apartmánu u moře
s kuchyňkou, průvodce, pojištění léčebných výloh, zákonné pojištění CK, pišingr
Chimpanzee

foto: Dominika Sommerová

Albánie pohodově

Albánie pohodově
Dubrovník

KOSOVO
Prokletije

Škodra
Jaderské
moře

Koman
Kruje
Tirana
ALBÁNIE
ŘECKO

POZNÁVAČKY

Velký okruh
Albánií

Velký okruh Albánií
KOSOVO
Škodra
Skopje
Jaderské
moře

zemí orlů, hor, bunkrů a mercedesů

Berat

Korcë – „Paříž Albánie“ › zkamenělý „Jurský park“ v NP
Bredhi Drenovë › Gjirokastër › smaragdová vyvěračka Syri
i Kaltër › Butrint › Albánská riviéra › antická Apolónia › Berat
› Krujë › Tiranë › Kotor
Tradiční kudrnovský okruh vám představí Albánii v její čiré
přirozenosti – jako zemi rozverné balkánské povahy, která
naši dalekou cestu odmění nezapomenutelnými zážitky.
Poznáme odlehlé pláže Jaderského a Jónského moře, divoké
hory, pirátské osady, historická města, v nichž se bez konfliktů snoubí islám s křesťanstvím. Všeobecné povědomí
o Albánii je aktuálně svázané spoustou předsudků, o to
příjemněji vás možná překvapí, jak srdečnou a pohostinnou
krajinu zde objevíte. Pro Kudrnu je Albánie srdeční záležitostí a tento pestrý nabitý okruh s ubytováním ve stanu
vám ji představí přesně takovou, jakou jsme si ji oblíbili v 90.
letech a kam se pořád tak rádi vracíme.

Tirana
Korča

ALBÁNIE

ŘECKO

TERMÍN
01. 07. – 12. 07. / 12 dnů / č. 220343-1
CENA
12 500 Kč
CENA ZAHRNUJE
dopravu autobusem, 9× albánský
kemp, polopenzi, průvodce, pojištění
léčebných výloh, zákonné pojištění CK
a pišingr Chimpanzee

foto: „Kytka“ Dvořáková
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STANY | SPACÍ PYTLE | KARIMATKY
BATOHY | OBLEČENÍ

20X V ČR

HUSKY OUTDOOR SHOP

WWW.HUSKYCZ.CZ

Požitkářské
Maďarsko

Brno
SLOVENSKO
Bratislava
Eger
Budapešť
MAĎARSKO

za gulášem, paprikou i lahodným
tokajským

Čas strávený u dobrého jídla a pití patří od nepaměti
k nejpříjemnějším okamžikům v našem žití. A tak v době
vinobraní vyrážíme do maďarské oblasti Tokaj, která je lahodná už svým názvem. Krom výborného vína si pochutnáme na celosvětově proslulé maďarské kuchyni a prohřejeme
se v termálních lázních. Nevynecháme unikátní „maďarské
Pammukale“ ani historickou Budapešť.

TERMÍN
26. 09. – 28. 09. / 3 dny / č. 220506-1
23. 10. – 25. 10. / 3 dny / č. 220506-2
CENA
5 200 Kč
CENA ZAHRNUJE
dopravu autobusem, 2× nocleh v hotelu
se snídaní, 2× stylovou maďarskou večeři
o třech chodech, 1× ochutnávku vína,
služby průvodce, pojištění léčebných
výloh a zákonné pojištění CK
CENA NEZAHRNUJE
vstupné do termálů (Egerszalók cca
3 400 HUF, Miskolc-Tapolca cca 3 100
HUF)

foto: Martin Bašar

Eger › termál Egerszalók – „Maďarské Pamukkale“ ›
jeskynní termál Tapolca › Tokaj › Budapešť › maďarská
polopenze › degustace tokajského vína

Tokaj

Požitkářské Karpaty

Jižní Maďarsko

hodování, termálování a poznávání
všemi smysly

termální jezero Hévíz s květy lotosů > “maďarské moře”
Balaton > vodní buvoli > ornitologický ráj Malý Balaton >
hrad Sümeg > buddhistická svatyně - termální komplex
Zalakaros > táboření s živou muzikou
Bašta pro požitkáře se ukrývá za humny. Voní po paprice,
chutná čabajkou, prohřívá se v horkých lázních a požitkářům nachystá ten pravý maďarský čardáš prožitků.
Speciální jarní okruh je nabitý tradičními lákadly i ryze
neotřelými zajímavostmi, které se nejlépe vstřebají
v horké lázni. To vše s ubytováním ve stanu, ať si na vlastní kůži užijeme všechny vůně jarní přírody, a v doprovodu sehraných muzikantů, kteří svým večerním muzicírováním doplní onu typickou kudrnovskou pospolitost.

CENA
5 500 Kč
CENA ZAHRNUJE
dopravu mikrobusem, 3× ubytování v hotelu se snídaní, průvodce, pojištění léčebných výloh a zákonné
pojištění CK

TERMÍN
04. 06. – 07. 06. / 4 dny / č. 220501-1
CENA
3 900 Kč
CENA ZAHRNUJE
dopravu autobusem, polopenzi, 2× kemp, 1× tábořiště,
průvodce, pojištění léč. výloh, zákonné pojištění CK a 1×
pišingr Chimpanzee

POZNÁVAČKY

Bretaň
a Normandie
mystickou krajinou na konci Evropy
vyloďovací pláže spojenců › Le Mont St. Michel › Pobřeží růžové
žuly › korzárské St. Malo › Cap Fréhel › Quimper › konec světa
Pointe du Raz › bretonský hudební festival Interceltique ›
menhiry u Carnacu › město květinových zahrad Vannes › mýty
opředený les Brocéliande › Paříž
Až na konec světa a zase zpět. To není planý slib, ale plán naší cesty.
Projedeme Normandií, krajem rozlehlých pastvin, křídových útesů,
krémového camembertu a calvadosu. Z vrcholu majestátního
opatství Le Mont Saint Michel budeme vyhlížet moře. Po hradbách
korzárských měst se procházet až k divokému pobřeží. Navštívíme místa, mnohá opředená nesčetnými mýty, některá starší jak
egyptské pyramidy. Narazíme na dlouhé megalitické řady, jen
zdánlivě poskytující více odpovědí, než otázek. Zažijeme atmosféru
bretonského kulturně‑hudebního festivalu. Projdeme se nesčetnými přístavy a necháme si větrem ošlehat tváře na divokém západním pobřeží Bretaně, země přívětivých lidí, za kterými nestojí jen
dlouhá historie, ale i velká současnost. V jedné ruce galette, v druhé
cidre, nad hlavou deštník a po boku slunce. I taková je Normandie
a Bretaň.

1–2
TERMÍN
05. 08. – 16. 08. / 12 dnů / č. 220312-1
CENA
14 900 Kč
CENA ZAHRNUJE
dopravu autobusem, 9× kemp,
polopenzi, průvodce, pojištění léč.
výloh, zákonné pojištění CK a pišingr
Chimpanzee

ANGLIE

Kanál
La Manche

Étretat

St. Malo
Quimper

Rouen
Paříž

Bretaň FRANCIE
Vannes
Lorient

foto: David Spáčil
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foto: Vladimír Malý

TERMÍN
14. 11. – 17. 11. / 4 dny / č. 220507-1

foto: Zdeněk „Hobbo“ Tocháček

Chcete se dozvědět, jak to doopravdy dopadlo s krvelačnou.
Čachtickou paní? Toužíte ochutnat tu pravou „husaciu pečienku s lokšami“, ochutnávat vybraná malokarpatská vína či
zakusit pěnivý mok přímo z ležáckého sklepa soukromého
pivovaru?

Provence
v kraji slunce a levandule
s ubytováním ve vybavených
mobilhomech

FRANCIE
kaňon
Verdon
Cannes
Les Calanques

Saint-Tropez

Avignon › Orange › Pont du Gard › Camargue › Saintes
Maries De La Mer › Arles › Marseille › NP Calanques › NP
Luberon
Hranice dvou francouzských regionů Languedoc
‑Roussillon a Provence skrývá celou řadu překrasných
míst, často bohužel opomíjených pod vlivem lesku a záře
turisticky profláknutějšího Azurového pobřeží. Papežské
město Avignon, výchozí bod našeho zájezdu, poskytuje
vše pro nezapomenutelné chvíle v inspirativním kraji
francouzských vín a delikates. Skvěle si vychutnáme toulky malebnými uličkami, příjemné krámky, večerní posezení se sklenkou u řeky Rhôny. Centralní pozice Avignonu
je ideální základnou pro celou řadu hvězdicových výletů
do okolí dýchajícího římskými odkazy a skrytými přírodními šperky. Ubytovaní budeme po celou dobu v moderně vybavených mobilhomech se zajištěnou polopenzí.

1–2
TERMÍN
12. 06. – 21. 06. / 10 dnů / č. 220300-1
CENA
16 200 Kč
CENA ZAHRNUJE:
dopravu autobusem, 7× ubytování
v mobilhomech, polopenzi, průvodce,
pojištění léč. výloh v zahraničí a zákonné pojištění CK, pišingr Chimpanzee
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foto: Tomáš „Ochma“ Procházka

POZNÁVAČKY

Prázdniny
ve Skotsku
hvězdicové výlety do přírody
i za historií s ubytováním
ve vybavených karavanech
Canterbury › Edinburgh › Rosslynská kaple › Stirling ›
ostrov Skye a výlet za tuleni › NP The Trossachs › hrad
Eilean Donan › jezera Loch Ness a Loch Lomond › údolí
Glen Coe › Highland Games › výstup na Ben Nevis › York
› Londýn

foto: Martin Hájek

Prázdniny ve Skotsku

Prázdninový zájezd do Skotska je nabitý přírodními,
kulturními, historickými i technickými památkami,
a nadchne tak všechny, kdo chtějí poznat a zažít Skotsko
všemi smysly. Ideální místo jako stvořené pro pohodové
poznávání Skotska je u městečka Fort William, v centru
Skotské vysočiny. Šest nocí budeme ubytováni v kempu na břehu jezera Loch Linnhe v karavanech se vším
nezbytným komfortem a formou hvězdicových výletů
odtud pak budeme vyrážet za tím nejzajímavějším, co
oblast Skotské vysočiny nabízí. Program jednotlivých dní
samozřejmě můžete přizpůsobit svým zálibám nebo se
věnovat víc odpočinku. Kochat se výhledy na travnaté
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IRSKO

Švédsko a Norsko

POZNÁVAČKY

kopce poseté ovcemi, toulat se okolo temného jezera
nebo se schovat před mlhou z vřesovišť v některé tradiční hospůdce. Jednoduše prázdniny! Během pobytu
ve Fort William bude zajištěna tradiční kudrnovská
polopenze. První dvě noci strávíme v hostelu v Edinburghu, poslední noc pak v hostelu v Yorku.

1–2
TERMÍN
23. 07. – 03. 08. / 12 dnů / č. 220359-1
CENA
25 800 Kč

foto: Martin Hájek

CENA ZAHRNUJE:
dopravu autobusem, 6× nocleh v karavanu s kudrnovskou polopenzí, 3×
hostel s místní stravou (2× snídaně, 2×
večeře), 1× Fish and Chips, průvodce,
2× trajekt, pojištění léč. výloh, zákonné
pojištění CK a pišingr Chimpanzee

Na hranici mezi Severním mořem a Atlantským oceánem se
nachází ostrovy, které vás okouzlí svou drsnou krásou i jedinečnými tradicemi. Severněji se nachází asi stovka ostrovů
a ostrůvků, které tvoří Shetlandské souostroví. Navštívíme
strmé útesy na severu hlavního ostrova i jedinečné památky
z doby železné či časů Vikingů. Projdeme se ale i po téměř
neobydlených, malých ostrůvcích, kde můžeme obdivovat
neopakovatelné přírodní krásy a obrovská hnízdiště mořských
ptáků, včetně proslulých papuchalků. Jižněji položené Orkneje
jsou doslova pokladnicí památek z doby kamenné, které
jsou jako jeden celek zapsány v seznamu světového dědictví
UNESCO v unikátně zachované vesnici uvidíme předchůdce
dnešního kredence i ledničky, navštívíme obřadní místa i hrobku vyloupenou později Vikingy, kteří zde zanechali své “graffiti“. Ostrov Rousay je pro svůj význam a rozmanitost nazýván
Egyptem severu. Milovníci vojenské historie mohou navštívit
místa úzce spojená s napoleonskými i oběma světovými válkami. V hlavním městě Kirkwallu si projdeme jak nejsevernější
britskou katedrálu, tak i palírnu whisky.

Nástupní místo: Sumburgh
Výstupní místo: Kirkwall
CENA
36 200 Kč
CENA ZAHRNUJE
dopravu pronajatým minivanem, trajekt ze Shetland na Orkneje, zpáteční
trajekty na ostrovy Mousa, Papa Stour,
Yell, Bressay, Rousay a Hoy, 8× ubytování v hostelu, průvodce, pojištění léč.
výloh a zákonné pojištění CK
CENA NEZAHRNUJE
letenku v ceně od cca 11 000 Kč (včetně
tax)

POZNÁVAČKY

Irsko
nádherná příroda a tajuplná historie
v zemi Keltů
Dublin > Wiclow mountains > Galway > Aranské ostrovy >
Connemara > Mohérové útesy > NP Killarney > Dunmore
Head > Rock of Cashel
Na smaragdovém ostrově objevíme památky našich předků
v podobě dolmenů, hrobek, kamenných kruhů a klášterů,
stejně jako tajemné keltské kříže čnící z půdy dávných
pohřebišť. Vychutnáme si podmanivou krásu tamních národních parků i hřmění vln Atlantiku tříštících se o rozervané útesy. Projdeme se kvetoucími horskými vřesovišti a až
se celí mokří z jemného deště a mlh vrátíme do civilizace,
s radostí přijmeme pohostinnost věhlasných irských hospůdek s živou muzikou a skvělou chutí piva Guinness, či pravé
whisky.

foto: Jitka a Míra Rafajovi

ostrovy, kde se Skotsko setkává
se Skandinávií

TERMÍN
02. 07. – 10. 07. / 9 dnů / č. 220815-1

1–2
TERMÍN
01. 07. – 12. 07. / 12 dnů / č. 220310-1
CENA
25 800 Kč
CENA ZAHRNUJE
dopravu autobusem, 4x trajekt, 9x
hostel se snídaní, průvodce, pojištění léč. výloh, zákonné pojištění CK
a Chimpanzee pišingr

tik

lan

At

IRSKO
NP Connemara

Cliffs
of Moher

Galway

Dublin
Wicklow
Wicklow
mountains
mountains
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foto: Honza Haruda

Skotsko – Shetlandy
a Orkneje

koupání i výlety na nejkrásnějším
ostrově ve Středozemním moři
megality ve Filitose › dechberoucí výhledy z Col de Bavella
› město Bonifacio na bílých útesech › Napoleonovo Ajaccio
› západ slunce nad Krvavými ostrovy › horské městečko
Sarténe › hvězdicové výlety z jednoho místa
Korsika má kromě atraktivních hor také fantastické pobřeží.
Zvláště západní část ohromí suchozemce vysokými a strmými útesy, tyčícími se přímo z azurového moře. Pro pohodové
koupání jsou jako stvořené menší i větší písečné pláže
lemované velikými balvany. Jedno takové kouzelné místo
jsme vybrali jako základnu pro tento oblíbený zájezd. Odtud
budeme podnikat výlety za historií, přírodou a gastronomií
tohoto neuvěřitelně pestrého ostrova.

TERMÍN
28. 06. – 07. 07. / 10 dnů / č. 220342-1
16. 08. – 25. 08. / 10 dnů / č. 220342-2

foto: Vojta Ohera

Korsika
CENA
14 900 Kč
CENA ZAHRNUJE
dopravu autobusem včetně výletů po
Korsice, 2× trajekt, místní polopenzi, 7×
kemp, průvodce, pojištění léčebných
výloh, zákonné pojištění CK a pišingr
Chimpanzee

Středozemní
moře
Bastia
KORSIKA

Ajaccio

Col de Bavella

Propriano

Sartene
Bonifacio

POZNÁVAČKY

Pláže i hory Elby
za koupáním, památkami, přírodou do
plně vybavených stanů
Kouzelné zátoky s bělostným pískem a průzračnou vodou
vás budou lákat ke koupání, dramatické žulové útesy zase
ke šnorchlování či potápění. Zvídavým turistům však Elba
nabízí mnohem více – antické, Medicejské i Napoleonovy památky, krásné kostelíky, dobré vínko a toskánskou
kuchyni i krásnou přírodu. Součástí zájezdu jsou navíc dvě
horské túry pro ty, kteří si chtějí Elbu prohlédnout i z jiné
perspektivy. Veškeré autobusové výlety jsou již zahrnuty
v ceně zájezdu, ale zároveň ryze dobrovolné. Můžete je tedy
klidně vynechat a lenošit zatím na plážích nebo si udělat
vlastní program.

TERMÍN
17. 07. – 26. 07. / 10 dnů / č. 220357-1
31. 07. – 09. 08. / 10 dnů / č. 220357-2
CENA
13 100 Kč
CENA ZAHRNUJE
dopravu autobusem včetně výletů, 2×
trajekt, 7× ubytování v plně vybavených stanech, polopenzi, průvodce,
pojištění léč. výloh, zákonné pojištění
CK a pišingr Chimpanzee

Pláže i hory Elby
Tyrhénské
moře

Piombino

Portoferraio
Monte
ELBA
Capane
(1108m) Marina
di campo
Pianosa

Porto
Azzuro
Capoliveri

foto: Petr Srp
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pohodička, koupání, potápění a výlety po
souši i lodí
poloostrov Sinis › fénické město Tharros › Palau › Castelsardo ›
NP La Maddalena › Smaragdové pobřeží
Ideální dovolená pro všechny, kteří si plážový relax rádi okoření
výlety za poznáním. Sardinie je jako muzeum pod širým nebem,
téměř denně můžete vyrazit na výlety za historií, přírodou
i na další pláže. Oba kempy jsou u moře, pláže jsou písečné s pozvolným vstupem do moře, tudíž vhodné i pro děti. Nocování
buď ve vlastních stanech nebo karavanech (za příplatek).
Palau
Castelsardo

TERMÍN
05. 07. – 14. 07. / 10 dnů / č. 220350-1
03. 08. – 12. 08. / 10 dnů / č. 220350-2

foto: Robi Mahel

Sardinie a její
pláže

CENA
15 500 Kč
CENA ZAHRNUJE
dopravu autobusem včetně
výletů po Sardinii, 2× trajekt, 7× ubytování v kempu, polopenzi, průvodce,
pojištění léčebných výloh, zákonné
pojištění CK a pišingr Chimpanzee
CENA NEZAHRNUJE
fakultativní výlet lodí na ostrovy NP La
Maddalena (35 EUR)

La Maddalena
Porto
Cervo

Santu
Antine
Bosa

SARDINIE

Sicílie a Liparské
ostrovy
odpočinek na plážích okořeněný výlety
po památkách, horách i sopkách
Řím › celodenní výlet do Palerma › Liparské souostroví ›
Syrakusy › Taormina › výstup na Etnu (3 323 m) › Pompeje
Vydejte se s námi na pohodové putování po největším, sluncem
prozářeném italském ostrově – Sicílii a ohnivých ostrovech
boha větrů – Vulcano, Lipari a Stromboli. Ne nadarmo se
Liparské ostrovy nazývají perlami Středomoří. Jistě vás okouzlí
jejich neopakovatelná atmosféra, průzračné moře, bílé domy
kontrastující s černými sopečnými plážemi a životem tepajícím bez ohledu na přítomnost vulkánů. V úrodných oblastech
Sicílie budeme při pobřeží obdivovat rostoucí vinnou révu,
olivy i fíkovníky, ve vnitrozemí pak divokou hornatou přírodu
a pokuřující sopku Etnu. V hlubokých údolích spatříme krásná
města se spoustou antických a normanských staveb. Na cestě
Itálií se projdeme Římem a Vatikánem, na zpáteční cestě pak
navštívíme tajemné Pompeje.

1–2
TERMÍN
18. 08. – 30. 08. / 13 dnů / č. 220317-1
CENA
17 500 Kč
CENA ZAHRNUJE
dopravu autobusem včetně výletů, trajekt na Sicílii a zpět, trajekt na ostrov
Vulcano a zpět, 8× kemp, polopenzi,
průvodce, pojištění léč. výloh, zákonné
pojištění CK a pišingr Chimpanzee
CENA NEZAHRNUJE
trajekt při fakultativních výletech
na ostrov Stromboli (45 EUR) a Lipari
(15 EUR
Liparské
ostrovy
Palermo

Cefalú

SICÍLIE

Etna
(3323m)

Taormina
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foto: David Baštář

POZNÁVAČKY

pěší toulky krajem mramorových hor,
blankytného moře, středověkých měst,
umění, vína a gurmánů
Carrara – město mramoru › Voltera › San Gimignano ›
termální lázně Bagno Vignoni › Terme di Saturnia › Cinque
Terre

2–3
TERMÍN
12. 06. – 21. 06. / 10 dnů / č. 220371-1

foto: Petr Srp

Tajné šperky
střední Itálie

CENA
12 900 Kč
CENA ZAHRNUJE
dopravu autobusem, 7× kemp, polopenzi,
celodenní jízdné na vlak v Cinque Terre,
průvodce, pojištění léč. výloh, zákonné
pojištění CK a Pišingr Chimpanzee

Střední Itálie skrývá mnohé skvosty, které jsou davům turistů, mířícím do Říma, Florencie či Pisy, takřka neznámé. Přesto tato “tajná” místa mnohdy předčí ta turisticky přesycená
svou atmosférou, krásou a jedinečností. Od středověkých
městeček přes divoké hory a panenské pláže až po kulinářské klenoty. Jedinečný kraj, kde se snoubí neuvěřitelná
rozmanitost. Ochutnejte s námi jeho pestrost všemi smysly.
Chuťovým pohárkům zalahodí toskánské víno, prosciutto či
parmezán přímo z rukou farmářů. Duši pak toulání po horských hřebenech, nebo po útesech podél moře či rybářských
cestách zaříznutých do sopečných skal.

Lago
di Garda

ITÁLIE

Cingue
Terre

San Gimignano
Siena
Val d‘ Orcia
Maremma Bolsena

Pisa

Elba

POZNÁVAČKY

Jižní Španělsko

1–2

ryzí temperament ohnivé Andalusie
a poklady maurské architektury

TERMÍN
01. 05. – 10. 05. / 10 dnů / č. 220365-1

Granada › Sevilla › Cordoba › Sierra Nevada › Las Alpujarras ›
sherry z Jerezu › flamenco a jižanský temperament › Gibraltar ›
Ronda › pobřeží Costa del Sol › Málaga › Guadix

CENA
21 300 Kč

Nespoutaná, rozverná a ohnivě přitažlivá je atmosféra nejjižnější
provincie Španělska, nekorunované královny jižanského temperamentu, Andalusie. Přes Gibraltar již natahuje ruku k Africe, kam
sahají kořeny její dávné vyspělosti a skvostné maurské architektury, které se zde mísí s evropskými vlivy ryze originálním způsobem,
jenž nespatříte jinde na světě. Neopakovatelných prožitků a kulinářských lákadel nabízí plnou náruč a my se nebudeme zdráhat nabízené bohatství přijímat. Nevynecháme ohnivé flamenco, sladké
málažské víno ani sherry z Jerezu, ochutnáme pravou iberskou
šunku a možná i býčí oháňku. Vykoupeme se na bělostných plážích
Costa del Sol se zasněženými vrcholky Sierry Nevady za zády,
zadovádíme si ve vlnách Atlantiku. Při našem putování rozmazlíme
všechny své smysly tak, jak je právě andalusanům vlastní a vychutnáme si autentickou tvář španělského jihu.

Nástupní místo: Málaga

CENA ZAHRHUJE
dopravu mikrobusem po Andalusii, 9×
ubytování, průvodce, pojištění léčebných výloh a zákonné pojištění CK
CENA NEZAHRNUJE
letenku (cca od 6.500 Kč včetně tax),
stravování a vstupy do památek

Madrid
ŠPANĚLSKO

Sevilla

Granada

Málaga
Gibraltar

foto: Míša Poborská
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Řím

foto: Eva Foltová

Květinový festival
na Madeiře

TERMÍN
01. 05. – 08. 05. / 8 dnů / č. 220840C-1
Nástupní místo: Funchal
CENA
10 300 Kč

Staneme se svědky neobyčejné události – po dva dny budeme
spolu s ostatními ostrovany prožívat jedinečný „Květinový
festival“, úchvatnou podívanou, při které tančí ulicemi
města stovky vyšňořených tanečníků a tanečnic oděných
v neuvěřitelně pestrých kostýmech z živých květin. Po celou
dobu budeme ubytováni v příjemném penzionu, odkud
budeme téměř každý den vyrážet nalehko za poznáním
i na půl až celodenní výlety po krásných pralesních levadách,
útesech či horských cestách za nespoutanou přírodou
Madeiry. Pobyt je možné si prodloužit o jednodenní túry (viz
str. 103)..

CENA ZAHRNUJE
veškerou společnou dopravu po ostrově, 7× nocleh v penzionu se snídaní,
průvodce, pojištění léč. výloh a zákonné pojištění CK
CENA NEZAHRNUJE
letenku v ceně od 10 000 Kč včetně tax

POZNÁVAČKY

Karneval na
Madeiře
pestrobarevný karneval v ulicích Funchalu › levády
i vavřínový prales › vyhlídka Balcoões › tropické
i orchidejové zahrady › písečná pláž Prainha › barevný
mys Ponta de Saõ Laurenzo › útesy Cabo Girão › vesnička
Santana se slaměnými střechami › pstruží farma Ribeiro
Frío › nejvýchodnější mys Ponta do Furado
Období karnevalu na Madeiře je obdobím, kdy se celý ostrov
baví spoustou pouliční zábavy, včetně bohatě zdobených
a pestrobarevných průvodů městem. Karneval je někdy
přirovnáván ke karnevalu v Riu, i když je samozřejmě
jeho menším bratrem. Přijeďte si ho tedy užít! Čekají nás
navíc pravděpodobně téměř letní teploty vhodné na túry
po ostrově. Po celou dobu budeme ubytováni v příjemném
penzionu, odkud budeme téměř každý den vyrážet nalehko
za poznáním i na půl až celodenní výlety po krásných pralesních levadách, útesech či horských cestách za nespoutanou
přírodou Madeiry.
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TERMÍN
19. 02. – 26. 02. / 8 dnů / č. 220840B-1
Nástupní místa: Funchal
CENA
10 800 Kč
CENA ZAHRNUJE
veškerou společnou dopravu po ostrově, 7× nocleh v penzionu se snídaní,
průvodce, pojištění léč. výloh a zákonné pojištění CK
CENA NEZAHRNUJE
letenku v ceně od 10 000 Kč včetně tax

Santana
MADEIRA

Cabo
Girao
Camara
de Lobos

Ribeiro
Frio

Funchal

Ponta
de Saõ
Lourenço

foto: Honza Haruda

jedinečný “Květinový festival” ve Funchalu › levády i
vavřínový prales › tropické i orchidejové zahrady › pláž
Prainha › barevný mys Ponta de Saõ Lourenco › vesnice
Santana
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foto: Vilda Dvořák ml.

PRO RODIČE
S DĚTMI

Rakousko Adventure
s dětmi

TERMÍN
29. 07. – 02. 08. / 5 dnů / č. 220817B-1

outdoorový karneval pro celou rodinu

CENA
7 800 Kč

rafting na řece Isel > Lienzské Dolomity > via ferrata
v soutěsce Galitzenklamm > fakultativní canyoning
Fraganterbach > zkušení instruktoři i dětský animátor >
střelba z luku > paddleboardy na jezírku > bobová dráha
v Lienzu

CENA ZAHRNUJE
dopravu autobusem, 2× ubytování
v kempu (za příplatek v penzionu), rafting
(včetně vybavení), via ferrata, průvodce
a instruktory, pojištění léčebných výloh
a zákonné pojištění CK, pišingr Chimpanzee

Některé děti mají energie jak tisíc čertů! Aktivity v přírodě
jsou bezpochyby nejpřirozenějším nástrojem, jak zkrotit
malé čertíky a Rakouské Alpy k tomu nabízí rozmanité přírodní hřiště. Splujeme si divokou vodu na raftu, protáhneme
se při lezení na ferratě, vyzkoušíme si střelbu z luku, paddle
boardy a zájemci třeba i jednoduchý canyoning. Užijeme si
procházku bouřlivou soutěskou i zábavnou bobovou dráhu.
To vše samozřejmě s důrazem na maximální bezpečnost
pod dohledem zkušených místních instruktorů a kudrnovského animátora, který má v rukávu hned několik osvědčených
fíglů, jak neposednou dětskou partičku efektivně zabavit.
Rodiče si samozřejmě užijí veškeré aktivity po boku svých
dětí, ale třeba uzraje i chvilka odpočinku.

CENA NEZAHRNUJE
vybavení na via ferraty (lze zapůjčit
v kudrnovské půjčovně), fakultativní
aktivity (canyoning, bobová dráha, lanový
park)

RAKOUSKO
Lienz
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foto : Vilda Dvořák ml.

PRO RODIČE
S DĚTMI

s dětmi do plně vybavených stanů na
chorvatském ostrově Rab
Vydáme se opět po stopách trosečníků k písečným plážím
ostrova Rab. Na rozdíl od trosečníků nás nečekají rozpadlé
chýše a na proteiny chudé kořínky, nýbrž plně vybavené
stany a výtečná kudrnovská polopenze na romantickém
poloostrově Lopar. Na výlety vás bude provázet znalý
průvodce a o zábavný dětský program bude opět postaráno.
Dobrodružná výprava, která zabaví děti i dospěláky je na
světě.

TERMÍN
26. 06. – 05. 07. / 10 dnů / č. 220368-1
CENA
10 800 Kč
CENA ZAHRNUJE
dopravu busem, trajekt, 7× ubytování
ve vybavených stanech, plavbu na Goli
Otok, polopenzi, průvodce, animátora pro
dětské programy, materiál na hry a dílny,
pojištění léč. výloh, zákonné pojištění CK
a pišingr Chimpanzee
SPECIÁLNÍ DĚTSKÁ SLEVA
20% do 14 let včetně
SLOVINSKO
CHORVATSKO
A
A VIN
SN GO
BO RCE
E
AH

Rab
Jaderské moře

PRO RODIČE
S DĚTMI

S dětmi
po slovinských
řekách
v kánoích pohádkovou krajinou Slovinska
Vodácký program: Sáva (ZWC) > Sáva Bohijnka (ZWC – WW I) >
Soča (ZWC – WW I)
Doprovodný program: jezero a hrad Bled > soutěska Vintgar >
vodopád Kozjak
Kouzelná krajina Slovinska, kde se nad magickým jezerem Bled
tyčí zasněžené vrcholky hor, smaragdová říčka prodírající se
divokou soutěskou Vintgar a řeky obklopené bujnou vegetací
lákají na pohodovou plavbu ve svých průzračných vodách. Společně s vašimi ratolestmi splujeme po řece Sávě, jejím mírně
divočejším přítoku Sávě Bohinjce a pohádkovým údolím řeky
Soča, kde se natáčely Letopisy Narnie. Nevynecháme ani koupačku v Bledském jezeru a výpravu na blízký hrad. Program je
vhodný pro děti od 6 let a starší. Rodiče by měli mít zkušenosti
alespoň se sjíždění českých řek.

TERMÍN
25. 08. – 30. 08. / 5 dnů / č. 220218-1
CENA
9 200 Kč
CENA ZAHRNUJE
dopravu, 4× kemp, kudrnovskou polopenzi, průvodce, vodácké instruktory,
doprovodný program pro děti, půjčení
vodáckého vybavení (loď, pádlo, vesta
a přilba), poplatek za sjezd řeky Soča
a Sáva Bohinjka, pojištění léč. výloh, zákonné pojištění CK a pišingr Chimpanzee
CENA NEZAHRNUJE
vstupy na řeky
SPECIÁLNÍ DĚTSKÁ SLEVA
20% do 14 let včetně

RAKOUSKO
Bovec
Radovijica

SLOVINSKO

Ljubljana
Krka

foto: David Vejslík
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foto: Vilda Dvořák

Robinsonáda
na ostrovech
pokladů

TERMÍN
15. 07. – 19. 07. / 5 dnů / č. 220846-1

po stopách skřítků a pastýřů
slovinskými horami

CENA
7 000 Kč

Kamnicko‑Savinjské Alpy > výhled na Triglav > pastýřská
Velika Planina s tradičními chalupami > Bohinjské jezero
> tradiční pastevectví a místní speciality > hra Po stopách
skřítků

CENA ZAHRNUJE
dopravu autobusem, 2× ubytování v hotelu / apartmánu se snídaní, horského
průvodce pro dospělé a animátora
pro děti, stopovací hru Po stopách skřítků
a exkurzi Ze života pastýřů, pojištění léč.
výloh a zákonné pojištění CK, pišingr
Chimpanzee

Nový program pro rodiny s dětmi nás po stopách skřítků a pastýřů přivede do slovinských hor. Ubytujeme se
v nejvýše položeném hotelu ve Slovinsku, který je skvělým
výchozím místem na horskou túru i loudavé courání s dětmi
a piknikem na pasteveckých loukách. Pro hravé povahy
bude vrcholem hra se stopováním skřítků se spoustou rozmanitých pokladů, která snadno nadchne i rodiče. A krom
toho navštívíme i Bohinjské jezero a překrásnou Velikou
Planinu s typickými dřevěnými chalupami, kde nakoukneme do tradičního živobytí pastýřů a ochutnáme i jejich
speciality.

SPECIÁLNÍ DĚTSKÁ SLEVA
20% do 14 let včetně

KO

S
AT
RV

O

CH

Švýcarský
Engadin

TERMÍN
01. 08. – 08. 08. / 8 dnů / č. 220377-1

úchvatný horský domov první filmové
Heidi i mystického kozorožce

CENA
10 900 Kč
CENA ZAHRNUJE
dopravu autobusem, 5× kemp, polopenzi,
průvodce, pojištění léč. výloh, zákonné
pojištění CK a pišingr Chimpanzee

výhledy z Piz Nair (3 057 m) > jezerní stezka > za kozorožci
do Pontresiny > výlet červeným vlakem Bernina Express >
dobrodružná stezka v Majole > termální lázně Scuol

SPECIÁLNÍ DĚTSKÁ SLEVA
20% do 14 let včetně

ŠVÝCARSKO

ITÁLIE
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foto: David Wurst
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Kamnicko
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Alpy

PRO RODIČE
S DĚTMI

Další z řady rodinných turistických zájezdů jsme umístili
do blízkosti světoznámého střediska St. Moritz, do kantonu
Graubünden. Strhující krajina plná nebesky modrých jezer,
v nichž se shlížejí třítisícové vrcholy, nám od naší první návštěvy v roce 2007 nedá spát, a tak se nyní můžete do tohoto
horského ráje vydat ve společnosti vašich dětí - malých
horalů a horalek. Je vyzkoušeno, že v partě se to dětským
dobrodruhům šlape nejlépe a byla by škoda ji trhat, přesto
je třeba zmínit, že celá oblast je protkaná skrz naskrz bezpočtem turistických chodníků, které umožňují zkrácení či
naopak prodloužení naplánovaných výletů. A co víc, jelikož
pojedeme společně se zájezdem cyklo‑turistickým, který je
určen dospělákům, můžete si sebou vzít i kola a pomyslný
turistický kinder řez proložit další lahůdkovou vrstvou v podobě vlastního cyklovýletu.

foto: Hotel Krvavec

Slovinsko s dětmi

s dětmi do plně vybavených stanů na
italský ostrov Elba
koupání na černé hematitové pláži Terra Nera › výlet do
mořského akvária Marina di Campo › koupání v Pomonte s
potápěním k vraku lodi
Průzračné moře, bílé písečné pláže, zelené zálivy, stinné lesy
a slunné roviny, to je Elba, klenot v Tyrhénském moři. Pro její
krásu a nerostné bohatství si ji vybral Napoleon za první
místo svého vyhnanství, neušla pozornosti ani obávaným
pirátům, jako byli Dragut či legendární Barbarosa. Průvodce
znalý ostrova vám odhalí jeho nejzajímavější zákoutí i svět
pod mořskou hladinou a zkušení animátoři zabaví vaše
ratolesti. Kemp je ve stínu eukalyptů a bambusů, vybaven
velkým bazénem a ping-pongem.

foto: Eva Víšková

Pirátské stezky
na ostrově Elba

TERMÍN
03. 07. – 12. 07. / 10 dnů / č. 220372-1
24. 07. – 02. 08. / 10 dnů / č. 220372-2
CENA
13 800 Kč
CENA ZAHRNUJE
dopravu busem včetně výletů, trajekt,
7× ubytování ve vybavených stanech,
polopenzi, průvodce, animátora pro dětské programy, materiál na hry a dílny,
pojištění léč. výloh, zákonné pojištění CK
a pišingr Chimpanzee
SPECIÁLNÍ DĚTSKÁ SLEVA
20% do 14 let včetně

Tyrhénské
moře
Portoferraio
ELBA

PRO RODIČE
S DĚTMI

Jak dostat
tatínka do
polepšovny anebo
k móóři?
do plně vybavených stanů na Makarské
riviéře
Vídeň – Prátr › Trogir › rafting na Cetině › plavba na ostrov Brač
› NP Krka
Tento zájezd je zaměřený především na koupání a letní pohodu.
Obden vyrazíme naším busem na výlety po přírodních i historických perlách (všechny tyto výlety jsou již v ceně). Ubytování
je nedaleko moře (750 m) v nejkrásnější části pobřeží v kempu
Baško Polje ve stínu borovicového háje. Pozvolný přístup
do moře, bez ježků a jiných nástrah, oblázkové pláže zastíněné
borovicemi, výhled na ostrov Brač.

foto: Ivan Basho

56

Lacona

TERMÍN
03. 07. – 12. 07. / 10 dnů / č. 220345-1
31. 07. – 09. 08. / 10 dnů / č. 220345-2
CENA
10 600 Kč
CENA ZAHRNUJE
dopravu busem včetně výletů, 7× ubytování ve vybavených stanech, polopenzi,
průvodce, animátora pro dětské programy, materiál na hry a dílny, pojištění léč.
výloh, zákonné pojištění CK a pišingr
Chimpanzee
SPECIÁLNÍ DĚTSKÁ SLEVA
20% do 14 let včetně
CHORVATSKO
B
HE OS
RC N A
EG A
OV
I

Murter
Brač

NA

s dětmi do plně zařízených stanů
na chorvatském ostrově Murter
NP Paklenica › Šibenik › plavba k ostrovům Kornati ›
Vranské jezero s ptačí rezervací › festival „Dny vranských
rytířů“

TERMÍN
14. 08. – 23. 08. / 10 dnů / č. 220356-1
CENA
12 300 Kč

foto: Tomáš Drastich

Za tajemstvím
templářských
rytířů

CENA ZAHRNUJE
dopravu autobusem, 7× ubytování ve vybavených stanech, polopenzi, průvodce,
animátora pro dětské programy, materiál
na hry a dílny, pojištění léč. výloh, zákonné pojištění CK a pišingr Chimpanzee
SPECIÁLNÍ DĚTSKÁ SLEVA
20% do 14 let včetně

Vydejte se s námi do doby zkřížených mečů, chrabrých rytířů a hrdinských skutků. Objevme společně skrytá tajemství
templářských rytířů na ostrově „Murter“. Projdeme stopy
křížových výprav, které skýtají nejedno dobrodružství a staneme se pravými rytíři.

CHORVATSKO
B
HE OS
RC N A
EG A
OV
I

Murter

NA

Brač

Krakonoš
a lyžníci
s dětmi na lyžích do revíru pána
Krkonoš
Zbrusu nový zimní zájezd pro rodiče, prarodiče, tetičky či
strýce a děti. Zájezd plný her, skopičin a zábavy. Skiareál
Studenov nacházející se v nadmořské výšce 620-933 m. n. m.,
je oblíben díky svým mírným a poměrně širokým svahům
především rodinami s dětmi. Modrou a červenou sjezdovku
využijí lyžaři začátečníci, středně zdatní i pokročilí. Lze
využít i služby zdejší lyžařské školy. Pokud dáváte přednost
běžkám, ve vzdálenosti 300 m od chaty se můžete napojit
na Krkonošskou lyžařskou magistrálu. Ubytovaní budeme na chalupě Studenov, kousek od horní stanice vleku,
ve dvou až osmi lůžkových pokojích.

1–2
TERMÍN
29. 01. – 02. 02. / 5 dnů / č. 220170-1
CENA
5 600 Kč
CENA ZAHRNUJE
dopravu autobusem, 4× ubytování,
polopenzi, materiál na hry a dílny, výlet
do sklárny, průvodce, animátora, zákonné
pojištění CK a pišingr Chimpanzee
CENA NEZAHRNUJE
skipas, lyžařskou školu, vstupné do sklárny v Harrachově

Rokytnice
nad Jizerou

Praha
Brno
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foto : Milena Šostková

PRO RODIČE
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poznávání života vesnic z dob našich
prababiček
Svatá Helena › jeskyně Turecká díra › Gernik › mlýnky U
Petra > Rovensko › celodenní výlet krasovým kaňonem říčky
Nera
Zájezdy připravované pro rodiče, prarodiče, strýce i tety
s dětmi, si už našly stálé místo v naší nabídce. Budeme
stanovat v zahradách našich základen, podnikat toulky
„nalehko“ (jistí bus nebo místní mikrobusy), hrát si, soutěžit,
divadelničit, koncertovat, malovat, zajdeme třebas i na
pastvu či na dojení dobytka, poznáme, jak těžké jsou žně (vršení) v tomto kraji. Polopenzi připraví náš kuchař. Na nudu
prostě nezbude ani chvilinka. Odhalme společně jedinečný
půvab krajiny i lidí v tomto zapomenutém koutu Rumunska.
Zde se u českých krajanů čas v mnohém opravdu zastavil.

1–2
TERMÍN
24. 07. – 02. 08. / 10 dnů / č. 220607-1

foto: Jiří Šipr

Výprava do
Banátu

CENA
7 900 Kč
CENA ZAHRNUJE
dopravu autobusem, 7× ubytování, polopenzi, materiál na hry a dílny, vstupné
do termálu, výlety, dopravu na Neru a
zpět, výlet na koních, průvodce, pojištění
léčebných výloh, zákonné pojištění CK a
pišingr Chimpanzee
SPECIÁLNÍ DĚTSKÁ SLEVA
20% do 14 let včetně

RUMUNSKO
Temešvár
Reșiţa
Banát
Svatá
Băile
Helena
Herculane
SRBSKO

PRO RODIČE
S DĚTMI

Cesta do francouzské
říše zvířat
aneb s dětmi za zvířaty francouzských hor
i pobřeží
NP Parc Mercantour › stopování svišťů, kamzíků a kozorožců
› Parc Alpha s divokými vlky › safari v rezervaci Monts d‘Azur
s bizony a koni Převalského › Azurové pobřeží › přírodní park
Camargue › mořské akvárium
Při pozorování zvířat v sobě člověk snadno objeví duši dítětě. Na
této výpravě si tyto vzácné pocity můžete užít úplně beztrestně
po boku svých ratolestí. Jižní Francie oplývá neskutečnou pestrostí zvířecích druhů jak v horách, tak u moře a tam jsme pro vás
připravili pestrou zážitkovou akci, kde budete pořád na stopě.
Vyrazíme na dvoudenní výšlap za kamzíky a svišti do hor, kde
dokonce přespíme na horské chatě, v hlubokých lesích národního parku Mercantour budeme pátrat, kde vlci dávají dobrou
noc, prohlédneme si i bizony a vzácného koně Převalského a na
závěr si užijeme i mořské akvárium a jedinečný přírodní park
Camargue s růžovými plameňáky, bílými koni a černými býky.
Nejprve se ubytujeme v příjemném horském kempu a na závěr se
přesuneme i k Azurovému pobřeží do kempu u moře.

TERMÍN
03. 07. – 12. 07. / 10 dnů / č. 220897D-1
CENA
14 900 Kč
CENA ZAHRNUJE
dopravu autobusem včetně výletů, 6×
ubytování ve stanu, 1× na horské chatě
včetně místní polopenze, polopenzi,
průvodce, animátora pro dětské programy, pojištění léčebných výloh, zákonné
pojištění CK a pišingr Chimpanzee
SPECIÁLNÍ DĚTSKÁ SLEVA
20% do 14 let včetně

Paříž
FRANCIE
NP Mercantour
Camargue

Nice

Středozemní moře

foto: Georges Veran
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s dětmi do vybavených chatek
k Mazurským jezerům a moři; dovolená
ve znamení vody, jantaru a rytířů…
Pojďte se s námi vydat po jeho stopách, projít historické
uličky města Gdaňsk, proslulého výrobou jantarových
šperků, nasát atmosféru jednoho z největších sídel řádových rytířů - tajemného hradu Malbork, zchladit se v moři,
z rybářské loďky pozorovat při troše štěstí tuleně ve volné
přírodě… Cestou na sever se projedete pirátskou lodí po fotogenických Mazurských jezerech či na kanoích malebnou
říčkou Černá Hanča, obklopenou svéráznými vesničkami.
Vaše ratolesti si užijí nejen vodní atrakce, lanový park či obří
ruské kolo nad starobylými střechami hanzovního města,
ale stanou se také hledači jantarového pokladu křižáckých
rytířů.

1–2
TERMÍN
07. 08. – 16. 08. / 10 dnů / č. 220306-1

foto: Petr Srp

Na jantarové
stezce

CENA
13 200 Kč
CENA ZAHRNUJE
dopravu autobusem, plavbu na kanoích,
pirátské lodi a vodní tramvaji, 7× ubytování ve vybavených chatkách, polopenzi,
průvodce, animátora pro dětské programy a lanové aktivity, materiál na hry a dílny, pojištění léč. výloh, zákonné pojištění
CK a pišingr Chimpanzee
SPECIÁLNÍ DĚTSKÁ SLEVA
20% do 14 let včetně

Baltské moře

Sajno
POLSKO

Po stopách
Vinnetoua
Chorvatskem na kánoi po řekách i po moři
Vodácký program: Zrmanja › Mrežnica › Kupa › Korana
Doprovodný program: NP Paklenice › Slunj
Vydejte se spolu s vašimi dětmi do Chorvatska a poznejte
s námi čisté moře, krásné hory a průzračné krasové řeky. Vydejte se s námi do krásné a drsné divočiny, kde i apačský náčelník
Vinnetou proháněl svého oře. Splujte čtyři nádherné řeky
pohodovou Mrežnici, Zrmanju s monumentálním vodopádem,
hravou Kupu a dobrodružnou Koranu se spoustou krasových
stupňů, zadovádějte si v moři a prozkoumejte říční kaňon NP
Paklenica. Sami si můžete vybrat, zda budete nocovat po indiánsku ve vlastním TeePee či si připlatíte za spaní pod pevnou
střechou. Program je vhodný pro 6leté a starší děti a rodiče by
měli mít zkušenosti alespoň se sjížděním českých řek.

2–3
TERMÍN
10. 07. – 18. 07. / 9 dnů / č. 220220-1
CENA
13 900 Kč
CENA ZAHRNUJE
dopravu autobusem, 6× kemp, polopenzi, průvodce, vodáckého instruktora,
animátora pro dětské programy, půjčení
vodáckého vybavení, poplatek na Zrmanju, vstup do NP Paklenica, pojištění léč.
výloh, zákonné pojištění CK a pišingr
Chimpanzee
SPECIÁLNÍ DĚTSKÁ SLEVA
20% do 14 let včetně

SLOVINSKO
CHORVATSKO
Kralovac

Jaderské moře

Starigrad
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foto: David Vejslík

PRO RODIČE
S DĚTMI

s malými špunty Vysokými Taurami
„Když mě to s váma samotného nebaví…“ Určitě jste již tuto
větu někdy slyšeli. To se však nestává, pokud má vaše dítko
nablízku toho správného parťáka - kamaráda, spolucestovatele… Je jasné, že při tomto putování nebudeme lámat
výškové ani vzdálenostní rekordy, ale díky husté síti lanovek
a jiných vymožeností zvolíme příjemný kompromis. Srdce
rodiče zaplesá nad krásou třítisícových štítů, děti se zabaví
v kolektivu vrstevníků a společně zažijí pocit dobyvatelů
hor. Večer budou připraveny hry a zábava, a tak nuda opravdu nehrozí! Jako základnu pro naše horská dobrodružství
jsme vybrali lázeňské město Bad Gastein. Budeme bydlet
v hostelu cca 15 minut chůze od centra, pobyt lze zpestřit
mimořádně příjemnou návštěvou termálních lázní s vyhřívanými bazény a saunou a nebo procházkami po samotném
městečku s mnoha krásnými historickými domy z období
„Belle Époque“, jehož dominantou je 341 m dlouhý vodopád.

TERMÍN
19. 08. – 23. 08. / 5 dnů / č. 220830A-1
CENA
6 600 Kč

foto: Lucie Šímová

S dětmi do Alp

CENA ZAHRNUJE
dopravu autobusem, 2× ubytování
v hostelu s polopenzí včetně večeře
před odjezdem, průvodce, animátora,
pojištění léč. výloh, zákonné pojištění CK
a pišingr Chimpanzee
SPECIÁLNÍ DĚTSKÁ SLEVA
20% do 14 let včetně

RAKOUSKO

NĚMECKO

Grossglockner
(3798m)
ITÁLIE

PRO RODIČE
S DĚTMI

Alpské
blahodění
hravě pohodový výlet v Alpách
a prohřátí v maďarských termálech
Turistika ve východních Alpách má jednu velkou výhodu
- maďarské termály za humny. Ty slibují po alpských
výšlapech báječný relax a pro děti zábavné blbnutí.
Cestou zastavíme ve Vídni v legendárním Prátru, v pátek
si užijeme pohodové toulání s fantastickými výhledy
po svazích Schneebergu (volitelně lze vyjet stylovou
zubačkou ve skvrnitých barvách salamandra), v sobotu
procházku v pohoříčku Wechsel, kterou lze zpestřit
sjezdem na horských koloběžkách či buginách. A pak
zasloužený relax v maďarských termálech Sárvár a Bükk,
se spoustou atrakcí i pro děti. Zájezd se spaním ve stanu
může být ideální první dobrodružství pro malé horaly
s rodiči, ale i třeba pro aktivní prarodiče, ať už s vnoučky
nebo i bez.

1–2
TERMÍN
03. 09. – 06. 09. / 4 dny / č. 220502-1
CENA
3 800 Kč
CENA ZAHRNUJE
dopravu autobusem, polopenzi, 3x
kemp, průvodce, pojištění léč. výloh,
zákonné pojištění CK a pišingr Chimpanzee
CENA NEZAHRNUJE
zubačky, lanovky, termály
Brno
SLOVENSKO
Bratislava

Sárvár

MAĎARSKO

foto: Karolína Macharáčková
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Ferraty s dětmi
aktivní víkendovka v Saském Švýcarsku
a Lužických horách
Jedny z nejzajímavějších ferrat se vyskytují na pískovcových
skalách v Česko Saském Švýcarsku a Lužických horách. Pro aktivní rodiče s dětmi (min. 130 cm a 30 kg, nejlépe již s lezeckými zkušenostmi) jsme zde připravili akční víkendovku plnou
skotačení na kramlích, ocelových lanech, žebřících a lanových
mostech, při které si pod dohledem zkušených instruktorů
osvojíte techniky bezpečného lezení i jištění na ferratách.
Jako zázemí poslouží zrekonstruovaná turistická ubytovna
ve sportovním areálu, kde ve volném čase přijde k užitku
i posezení u ohniště, velké dětské hřiště či minigolf.

Zájezd je určen aktivním rodičům s aktivními dětmi (min.
7 let). Zjistíte jak jistit sebe i dítko, navíc všechny ferraty
jsou voleny tak, že umožní i začátečníkům z řad rodičů
získat základní dovednosti pro pohyb na zajištěných
cestách. Tentokrát ve skvělé obasti Peilstein kousek
od Vídně.

foto: Vilda Dvořák ml.

CENA ZAHRNUJE
2× ubytování se snídaní, průvodce –instruktory, vstupné do soutěsky Steinwandklamm, pojištění léč. výloh,
zákonné pojištění CK a pišingr Chimpanzee
CENA NEZAHRNUJE
dopravu mikrobusem (pro zájemce za příplatek 1.000 Kč),
vstupné do jeskyně Seegrotte

PRO RODIČE
S DĚTMI

foto: Markéta Vaňková

CENA
4 500 Kč

CENA
3 700 Kč

CENA NEZAHRNUJE
dopravu mikrobusem (pro zájemce za příplatek 1.000
Kč)

zajištěné cesty pro nejmenší
horolezce

TERMÍN
10. 07. – 12. 07. / 3 dny / č. 220888-1
14. 08. – 16. 08. / 3 dny / č. 220888-2

TERMÍN
19. 06. – 21. 06. / 3 dny / č. 220895-1
04. 09. – 06. 09. / 3 dny / č. 220895-2

CENA ZAHRNUJE
2× ubytování se snídaní, společnou dopravu
tramvají, průvodce – instruktory, pojištění léčebných
výloh, zákonné pojištění CK a pišingr Chimpanzee

Ferratový víkend
v Rakousku

61

Outdoorový křest
aktivní víkendovka na Vysočině na kole
a ferratách
Okolí Víru na Vysočině je pro neposedné rodinky skvělou
základnou. Skály pod vírskou přehradou představují ideální
terén pro první ferratové krůčky a vertikální zážitky, nedaleké
Nové Město na Moravě pak nabízí skvělou bikearénu, kde se dá
vyřádit na horském kole. Víkend ve společnosti podobně naladěných dětí a rodičů nabízí smršť společných zážitků a inspiraci pro další aktivity v přírodě. To vše pod dohledem zkušených
instruktorů v komorní skupince do 14 osob.

Ferraty
s dětmi

CENA
3 200 Kč

Praha

Outdoorový
křest na Vysočině

Brno

Vídeň
Ferratový
víkend
v Rakousku

CENA ZAHRNUJE
2× ubytování, průvodce - instruktory,
zákonné pojištění CK a pišingr Chimpanzee
CENA NEZAHRNUJE
dopravu mikrobusem (pro zájemce
za příplatek 300 Kč)

foto: Eliška Kozubíková

TERMÍN
29. 05. – 31. 05. / 3 dny / č. 220898-1
18. 09. – 20. 09. / 3 dny / č. 220898-2

ferratová víkendovka pro pokročilé malé
lezce
Letošní ferratová novinka pro ostřílené malé horolezce - v oblasti
Raxalpe a Hohewandu, ferratovém království kousek pod Vídní.
Jako pokračovací kurz jsme zvolili náročnější ferraty (úseky obtížnosti C/D), vhodné pro rodiče s dětmi s předchozími lezeckými
zkušenostmi (k tomu min. 130 cm a 30 kg). Samozřejmě v doprovodu zkušených průvodců a zázemím na příjemné horské chatě
Weichtalhaus.

TERMÍN
26. 06. – 28. 06. / 3 dny / č. 220804C-1
11. 09. – 13. 09. / 3 dny / č. 220804C-2
CENA
3 900 Kč

foto: : Vilda Dvořák ml.

Raxalpe ferraty s dětmi

CENA ZAHRNUJE
2x ubytování na horské chatě ze snídaní, průvodce-instruktory, pojištění
léčebných výloh, zákonné pojištění CK
a pišingr Chimpanzee
CENA NEZAHRNUJE
dopravu mikrobusem (pro zájemce za
příplatek 1 200 Kč)

NĚMECKO

Vídeň
Peilstein
Hohe Wand
Raxalpe
RAKOUSKO

ITÁLIE

PRO RODIČE
S DĚTMI

Korutany s dětmi
prázdninová cyklistika s dětmi v kraji hradů
a křišťálových jezer
hrad Landskron › Opičí hora › Minimundus – svět v malém ›
návštěva Klagenfurtu › fitness, bazén, sauna, paddleboardy,
seakayaky v ceně
Hory, voda, kolo… Korutany vás volají, aktivní rodičové, a ocení je
i vaše děti. Nejjižnější republika Rakouska nabízí mnohé. Čisťounká
jezera dosahující v červenci teploty okolo 25 stupňů jsou příjemným
lákadlem stejně tak jako malebná kopcovitá krajina často ozdobená starobylými hrady a zámky. Skvělé cyklostezky vedené vesměs
půvabnou krajinou podél řek a jezer lze okořenit návštěvou opičí
hory s volně žijící tlupou makaků. Pohled na svět v malém nabízí
klagenfurtský Minimundus. Základnou pro výlety bude prázdninová vesnička na břehu jezera Ossiacher see s upravenou travnatou
pláží, přímým vstupem do jezera a skvělým rekreačně sportovním
zázemím pro rodiny s dětmi. Tátové ocení korutanské Buschenschanky nabízející farmářské speciality, maminky mohou relaxovat
v sauně, bazénu či fitness centru, které budeme mít k dispozici
zdarma. Zdarma si můžete zapůjčit i populární paddleboardy nebo
seakayaky. A děti? Ty pod tíhou zážitků a rošťačení večer zalehnou
a usnou, jako když je do Ossiacheru hodí. Ubytování je zajištěno
v apartmánech či pokojích s možností přistýlky a během pobytu
bude zajištěna místní bohatá a chutná polopenze.

TERMÍN
03. 07. – 07. 07. / 5 dnů / č. 220498B-1
CENA
8 200 Kč
CENA ZAHRNUJE
4× ubytování v apartmánu či dvoulůžkovém pokoji, rakouskou polopenzi,
průvodce, pojištění léč. výloh, zákonné
pojištění CK a pišingr Chimpanzee
CENA NEZAHRNUJE
dopravu, která je možná za příplatek
1 500 Kč/os. a příplatek za jednolůžkový pokoj ve výši 1 500 Kč/os./pobyt

NĚMECKO

Vídeň
RAKOUSKO
Korutany

Villach
ITÁLIE

Klagenfurt

foto: Zupanc, Kaernten Werbun
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Taiwan na kole
s větrem v zádech podél oceánu a přes
hory mal(ebn)ého ostrova v Pacifiku
Taiwan, ostrov v Tichém oceánu o velikosti poloviny České
republiky, z něhož pochází 90% produkce jízdních kol a cyklistika je zde nejrozšířenějším sportem. Proto ho s námi pojeďte
poznat na kole a po cestě se nechejte okouzlit přírodními
i kulturními krásami a ochutnejte speciality místní kuchyně.
Během našeho zájezdu projedeme na pohodlných trekingových
kolech východní část ostrova – od rušného velkoměsta Taipei,
přes chladivý NP Yangmingshan, podél divokého východního
pobřeží až po tropický jih. Nezapomeneme se vydat i do nejvyšších hor ostrova a na vulkanický ostrov Ludao v Pacifiku. Samozřejmostí jsou pestrobarevné chrámy, milí lidé a každý den
ochutnáme vyhlášenou taiwanskou kuchyni. Pojeďte poznávat
Taiwan na kole
krásy Taiwanu společně s mnoha dalšími taiwanskými cyklisty.
V rámci rozšířeného programu máte též možnost
Taipei
dokončit okruh poznávání ostrova o návštěvu vyKeelung
sokých hor, tentokrát již pohodlně bez kol. Nově
opravenou alishanskou železnicí se vydáme do
TAIWAN
míst, kde štíty hor dosahují výšky čtyř tisíc metrů
Taroko
a kde rostou tisícileté cypřiše. A aby nebylo cyklistiky málo, tak se na závěr vydáme na pohodu
Východní
pobřeží
okolo jezera Slunce a Měsíce po cyklostezkách,
Tainan
které vyhlásili čtenáři CNN jako TOP 10 na světě.
Taitung
Kaohsiung

Kenting

TERMÍN
20. 03. – 05. 04. / 17 dnů / č. 220469A-1
20. 03. – 09. 04. / 21 dnů / č. 220469B-1
17.03. – 02.04. 2021 / 17 dnů / č. 221469A-1
17.03. – 06.04. 2021 / 21 dnů / č. 221469B-1
Nástupní místo: Taipei
CENA
41 800 Kč / 48 800 Kč (prodloužení)
CENA ZAHRNUJE
zapůjčení kvalitního trekového kola,
doprovodné vozidlo, veškerou společnou
dopravu na místě vč. jízdy vlakem THSR, 3×
hostel, 8× hotel, 5× penzion, snídaně, vstupy v rámci programu, průvodce, pojištění
léč. výloh a zákonné pojištění CK
CENA NEZAHRNUJE
letenku v ceně od cca 22 000 Kč (včetně
tax)

foto: Martin Hájek

foto: Lenz

CYKLISTICKÉ
ZÁJEZDY

Gambie
a Senegal
zážitkové putování na Kolech pro
Afriku
zážitkový okruh na Kolech pro Afriku › River Gambia
National Park › Baboon Island - krokodýli, hroši
a šimpanzi › Senegal › přírodní rezervace Fathala –
antilopy a opice › koupání v Atlantiku › Kunta Kinteh
a otrokářská historie
Je mnoho způsobů, jak poznávat Afriku. Z pohodlných
sedadel klimatizovaných terénních automobilů prohlížet
za skly divokou přírodou, vyhýbat se kontaktu s obyčejnými a přespávat v luxusních hotelech. To my rozhodně
dělat nebudeme. Kola pro Afriku působí v Gambii již
sedmým rokem a za tuto dobu pomoci tisícovkám dětem
ke vzdělání, které Gambie tak potřebuje. Nyní máme
příležitost poznat zblízka jak moc jedno kolo dokáže
změnit život dětem. Na speciálně připravených zapůjčených kolech navštívíme školy, budeme trávit čas s dětmi,
naučíme se vařit tradiční Gambijská jídla, zahrajeme mezinárodní fotbalový zápas a užijeme si pestrý zážitkový
program. Užijeme si také africkou přírodu, vyhlídkovou
plavbu mezi hrochy v River Gambia National Park, koupání v Atlantiku i pohlazení odpočívajících krokodýlů.
Zavítáme také do vedlejšího Senegalu, navštívíme rezervaci Fathala s antilopami a opicemi, a s mísními rybáři
povečeříme čerstvě ulovené ryby. Zajímavý je i pohled
do historie otrokářství a kolonialismu po stopách Kunta
Kinteho od překladiště otroků, přes vlhké kobky samotek
až ke stromu svobody. Pak pochopíme, co znamená nápis
na soše „NEVER AGAIN!“

foto: Silvestr Tkáč

CYKLISTICKÉ
ZÁJEZDY
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Dakar
SENEGAL
Banjul
GAMBIE

TERMÍN
22. 11. – 05. 12. / 14 dnů / č. 220331-1
Nástupní místo: Banjul

CENA ZAHRNUJE:
veškerou společnou dopravu, 13× ubytování, průvodce, benefiční příspěvek
na projekt Kola pro Afriku (5 000 Kč),
zprostředkování vstupního povolení
(Entry Clearance), pojištění léčebných
výloh a zákonné pojištění CK

foto: Silvestr Tkáč

CENA NEZAHRNUJE
letenku (cca od 17 000 Kč vč. tax), vstupy do památek a muzeí, stravování

foto: Martin Homan

CENA
cenu najdete na webu www.kudrna.cz
na začátku roku 2020

TERMÍN
25. 08. – 30. 08. / 5 dnů / č. 220462-1
CENA
7 100 Kč

Údolí německé řeky Mosely je krajinou vskutku poetickou.
Poklidně se vinoucí řeka, nekonečné vinice táhnoucí se od zelených břehů do vysokých kopců, prastará města s typickými
hrázděnými domy a bohatou vinařskou historií patrnou na
každém kroku a opravdu nespočet romantických hradů, ruin i
ruiniček, z jejichž hradeb pohled udiveně sklouzává do hloubek
na říční meandry. A jakmile si dáte v některé ze zdejších vinoték
po decince vyhlášeného ryzlinku, což je chvíle téměř až obřadná, a na jazyku dlouze poválíte proslulou chloubu moselských
mistrů vinařů, možná v sobě objevíte doposud skrytého poetu
i vy. Cyklostezka jako víno vás provede po tom nejhezčím, co
zdejší půvabný kraj nabízí a spěchat při tomto putování nemá
smysl. Už jen proto, že sedmičku výtečného rýnského lze pořídit za velmi rozumné ceny. Proč tedy během etap nespočinout
trochu déle a v okouzlení nenapsat třeba pár veršů

CENA ZAHRNUJE
dopravu autobusem, 3× kemp,
polopenzi, degustaci vín, průvodce,
pojištění léč. výloh, zákonné pojištění
CK a pišingr Chimpanzee

LUCEMBURSKO

přes hrady a vinohrady za rýňákem –
králem vín

Koblenz
Cochem

FRANCIE

Bernkastel-Kues
Trier

NĚMECKO

Saarbrücken

CYKLISTICKÉ
ZÁJEZDY

Kolem Rujány
na kole

TERMÍN
04. 08. – 09. 08. / 5 dnů / č. 220474-1

okružní jízda ostrovem v Baltském moři
Pro některé účastníky zájezd plný vzpomínek – však také v minulosti na největším německém ostrově mnozí z nás trávili letní prázdniny či dovolené obklopeni východoněmeckým světem.
Pro některé účastníky zájezd plný objevování krás pobaltské
přírody i historie ostrova Rujána. A proč na kole? Například
proto, že ostrov Rujána nabízí kromě jiných lákadel precizní
okružní cyklostezku i spoustu značených vedlejších cyklotras
budovaných s německou dokonalostí. Najdeme tu tedy vše, co
potřebujeme ke správné dovolené!

T

mys Arkona
Jasmund
Ummanz

Sassnitz
Rujána

NĚMĚCKO

Sellin

CENA
7 700 Kč
CENA ZAHRNUJE
dopravu autobusem včetně kol, 3×
ubytování v kempu, polopenzi, přívoz,
průvodce, pojištění léč. výloh a zákonné pojištení CK, pišingr Chimpanzee

foto: Jaroslav Křikava
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foto: Míša Poborská

Moselská
cyklostezka

Okolo Bodamského
jezera
na kole Německem, Rakouskem
a Švýcarskem
Lindau › Kostnice › květinový ostrov Mainau › Meersburg ›
ostrov Reichenau › Stein am Rhein › Rýnské vodopády
Bodensee, vodní klenot pod Alpami a údajně jedno z nejčistších jezer v Evropě. Podél jeho průzračné hladiny vede jedna
z nejúžasnějších evropských cyklostezek, která nás provede
územím tří alpských států.

Zell am See
pohodové bicyklování mezi horskými
velikány
Krimmelské vodopády › soutěska Kitzlochklamm
› možnost výjezdu po slavné Grossglockner
Hochalpenstrasse
Okolí Zellerského jezera je díky rozsáhlé síti údolních
cyklostezek a bezpočtu fantastických tras ideální pro rekreační cyklisty. Oblíbená je zvláště Taurská cyklostezka. Náročnější cyklisté zase ocení mnoho atraktivních
odboček k zajímavostem v bočních údolích. Na své si zde
tak přijdou i bajkeři a silničáři.

1–2
TERMÍN
01. 07. – 06. 07. / 5 dnů / č. 220445-1
28. 07. – 02. 08. / 5 dnů / č. 220445-2
11. 08. – 16. 08. / 5 dnů / č. 220445-3

CENA ZAHRNUJE
dopravu autobusem včetně kol, 3× ubytování v kempu
s kudrnovskou polopenzí, průvodce, pojištění léč. výloh,
zákonné pojištění CK a pišingr Chimpanzee

CYKLISTICKÉ
ZÁJEZDY

Dunajská
cyklostezka
pohodové poježdění podél největšího
evropského veletoku
Pasov › Schlögenská smyčka › Linz › Mauthausen › Melk ›
vinařská krajina Wachau › Dürnstein
Pohodový odpočinkový skorotýden v okolí majestátního
Dunaje určený převážně milovníkům nenáročného poježdění,
historie a památek. Kopce nám však během našich toulek
těžkou hlavu či nohy dělat nebudou. Na Dunajské cyklostezce
nás žádné větší stoupání nepřekvapí, budeme spíše plynout
s proudem Dunaje a kochat se malebnými rakouskými městečky a rozmanitou krajinou podél evropského veletoku. Denně
ujedeme průměrně 50–60 km po perfektních rakouských cyklostezkách, zájezd je tedy vhodný i pro rodiny s dětmi. Pokud
však budete mít energie nazbyt, skýtá okolí Dunaje nádherná
zákoutí i pro náročnější cyklisty. Jako doplňkovou aktivitu
můžete přibalit i inlinové brusle. V mimoprázdninových termínech se opět můžete těšit na ubytování pod střechou s místní
polopenzí. Pokoje jsou standardně 2–4lůžkové.

TERMÍN
03. 06. – 07. 06. / 5 dnů / č. 220407A-1 (penzion)
08. 07. – 12. 07. / 5 dnů / č. 220407B-1 (kemp)
05. 08. – 09. 08. / 5 dnů / č. 220407B-2 (kemp)
24. 09. – 28. 09. / 5 dnů / č. 220407A-2 (penzion)
CENA
5 600 Kč (kemp) / 8 800 Kč (penzion)
CENA ZAHRNUJE
dopravu autobusem včetně kol, ubytování
4× v kempu s kudrnovskou polopenzí nebo
4× v peřinách s místní polopenzí (1× hostel,
3× penzion), průvodce, pojištění léč. výloh,
zákonné pojištění CK a pišingr Chimpanzee

Schlögenská
smyčka
Wachau

foto: Jakub Cejpek

CENA
6 500 Kč
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foto: Vilda Dvořák ml.

CENA ZAHRNUJE
dopravu busem včetně kol, 2× trajekt, 3× kemp, polopenzi, průvodce, pojištění léč. výloh, zákonné pojištění CK
a pišingr Chimpanzee

foto: Martin Hájek

CENA
7 500 Kč

TERMÍN
21. 07. – 26. 07. / 5 dnů / č. 220905A-1
11. 08. – 16. 08. / 5 dnů / č. 220905A-2

poježdění krajem hradů a křišťálových
jezer s komfortním zázemím a výbornou
polopenzí
hrad Landskron › Opičí hora › Minimundus – svět v malém ›
návštěva Klagenfurtu › fitness, bazén, sauna v ceně
Malebná korutanská krajina nabízí nepřeberné možnosti
pro nenáročné cyklovýlety a díky téměř středomořskému klimatu také ke koupání. Nocujeme v komfortních apartmánech
či dvoulůžkových pokojích přímo na břehu jezera Ossiacher
See a během pobytu je zajištěna bohatá rakouská polopenze.
Na tento zájezd se můžete dopravit vlastním vozem nebo s využitím kudrnovského mikrobusu.

TERMÍN
26. 08. – 30. 08. / 5 dnů / č. 220498A-1
CENA
8 200 Kč

foto: Vojta Ohera

Korutany

CENA ZAHRNUJE
4× ubytování v apartmánu či dvoulůžkovém pokoji, rakouskou polopenzi,
průvodce, pojištění léč. výloh, zákonné
pojištění CK a pišingr Chimpanzee
CENA NEZAHRNUJE
společnou dopravu mikrobusem
(za příplatek 1 350 Kč/os.)

NĚMECKO

Vídeň
RAKOUSKO
Korutany

Villach
ITÁLIE

CYKLISTICKÉ
ZÁJEZDY

Kitzbühelské Alpy
pohodové bicyklování s luxusním
zázemím
Budeme objevovat kouzlo Kitzbühelských Alp, kde se horskými
loukami nese zvonění stád dobytka a zimní mumraj nám občas
připomenou jen lanovky a opuštěné šlepry. Horské salaše vysoko v úbočích tisícimetrových strání spojují s údolím a někdy
i mezi sebou různě udržované šotolinové a horské cesty. Díky
nim zde bajkování ani cykloturistika nejsou technicky příliš
náročné a pokud si s sebou na dovolenou vezmete i partnera (-rku), jež horskému kolu neholduje, jistě pro vás nebude
problém si najít fyzicky nepříliš náročnou cyklostezku vedoucí
údolím. Díky ubytování na jednom místě je možné si udělat
program individuální, zcela vyhovující vaší kondici.

NĚMECKO

Vídeň
RAKOUSKO
Kitzbühelské
Alpy

ITÁLIE

TERMÍN
02. 07. – 05. 07. / 3 dny / č. 220497A-1
10. 09. – 13. 09. / 3 dny / č. 220497A-2
CENA
6 500 Kč
CENA ZAHRNUJE
dopravu autobusem včetně kol, 2× ubytování v ***hotelu, místní polopenzi,
využití saunového zázemí, průvodce,
pojištění léč. výloh, zákonné pojištění
CK a pišingr Chimpanzee

foto: Ruda Růžička

68

Klagenfurt

pohodové bajkování krajinou třpytivých
jezer
Hallstatt › Altausseer See › Bad Ischl › Vorderer Gosausee
› Predigstuhl › bohatá rakouská polopenze za příplatek ›
možnost kombinování se zájezdem Salzkammergut Trophy
(str. 86)

TERMÍN
04. 06. – 07. 06. / 3 dny / č. 220473A-1
10. 09. – 13. 09. / 3 dny / č. 220473A-2
CENA
5 700 Kč

foto: Míša Poborská

Solná komora
cyklo

CENA ZAHRNUJE
dopravu autobusem včetně kol, 2× ubytování v hostelu se snídaní, průvodce,
pojištění léč. výloh, zákonné pojištění
CK a pišingr Chimpanzee

Pestrá krajina třpytivých jezer a z nich vystupujících horských
siluet je oblíbeným cílem cyklistů všech obtížnostních kategorií. Z příjemné základny v městečku Bad Goisern nedaleko
Hallstattského jezera vyrážíme na etapy 50–60 km a průměrně
1 500 výškových metrů, ideální pro průměrně zdatné cyklisty,
kteří netouží po drsných výjezdech a sjezdech, ale přesto si rádi
dají trochu do těla. Po návratu do penzionu určitě přijde vhod
chutná rakouská večeře o třech chodech, kterou si můžete
přiobjednat za příplatek (14 € za celý zájezd).

NĚMECKO

Vídeň
RAKOUSKO
Salzburg
Solná
Komora

ITÁLIE

Ennská
cyklostezka
srdcem Rakouska na kole
výhledy na Dachstein a Alpy › soutěska a NP Gesäuse
› benediktínský klášter Admont › jízda po bývalé lesní
úzkokolejce
Ze světa rakouských Alp, s legendárním Dachsteinem na dohled, klesneme do romantického údolí řeky Enns plného
ukázkových alpských vesniček, historických měst, svěžích
zelených luk, ovocných sadů, ale také osvěžujících jezer,
pravda, vhodných spíše pro otužilejší borce. Cyklostezka, která
je vedena po území Salcburska, Štýrska a Horního Rakouska,
skýtá mnoho překvapení a podoba krajiny i řeka samotná se
s množstvím našlapaných kilometrů zábavným způsobem mění
a formuje před očima.

TERMÍN
22. 07. – 26. 07. / 4 dny / č. 220409-1
CENA
4 900 Kč
CENA ZAHRNUJE
dopravu autobusem včetně kol, 3×
ubytování v kempu s kudrnovskou
polopenzí, průvodce, pojištění léč.
výloh a zákonné pojištění CK, pišingr
Chimpanzee

Enns
Steyr
St. Gallen

NĚMECKO

Schladming
RAKOUSKO
ITÁLIE
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foto: Marcela Kovaříková

CYKLISTICKÉ
ZÁJEZDY

aneb z kola a kanoe jsou kaňony Tarn,
Ardéche i Verdon vskutku nejkrásnější!
Oblíbená trojkombinace, při které si fantastické scenérie
jihofrancouzských řek užijeme z rozmanitých úhlů pohledu.
Poznávání v sedle kola zpestří dvoudenní splutí nenáročného,
ale zábavného úseku Ardéche na kánoi (v ceně zájezdu). Projedeme pod slavným skalním obloukem Pont‑d’Arc a přespíme
v lůně přírodní rezervace. Adrenalinovou třešinkou pro zájemce
bude fakultativní canyoning v kaňonu Chassezac (pro zájemce
za příplatek 45–60 €). Trojlístek aktivit doplní turistika s koupáním v impozantním kaňonu Verdon. Kdo by přesto o kanoe či
pěší túru neměl zájem, bude mít vždy k dispozici plnohodnotný
cyklistický program. Krom letní klasiky se nebojte ani podzimního termínu, kdy je ve Francii ještě hezky a přitom příjemně
vylidněno.

2–3
TERMÍN
09. 07. – 19. 07. / 11 dnů / č. 220477-1
27. 08. – 06. 09. / 11 dnů / č. 220477-2
CENA
14 700 Kč

foto: David Baštář

Kaňony jižní
Francie

CENA ZAHRNUJE
dopravu autobusem včetně kol, 8×
kemp, polopenzi, plavbu kaňonem řeky
Ardéche včetně vybavení, průvodce,
pojištění léčebných výloh, zákonné
pojištění CK a pišingr Chimpanzee

FRANCIE
Ardéche
Verdon
Tarn

CYKLISTICKÉ
ZÁJEZDY

Burgundsko
a Champagne
na kole podél vinic a vodních kanálů
za vinařskými klenoty Francie
opatství Cluny › Beaujolais › Fleurie › Beaune › Flavigny ›
Vézelay › Auxerre › Champagne › Reims › degustace vín
Beaujolais, Mâconnais, Côte d’Or, Champagne. Co mají společného? Jiskru v oku nejednoho milovníka vína a shodnou kolébku původu. Málokterá oblast nabízí tolik značek zvučných jmen
jako právě Burgundsko, málokteré období je vhodnější pro jeho
návštěvu, než právě období sklizně a málokterý způsob
poznávání poetičtější, než ze sedla kola. Dokonalá infrastruktura vinařských cyklostezek povyšuje Burgundsko na ideální
cíl pro milovníky vína a pohodové cykloturistiky. Zajímavým
zpestřením je poježdění podél vodních kanálů i četné historické památky. Připravili jsme pro vás vyvážené denní etapy mezi
55–65 km, zpestření v podobě několika degustací (pro zájemce
za příplatek) a návštěvu kraje Champagne a historické Remeše
jako velkolepý bonus na závěr. Ke zvýšenému komfortu přispívá ubytování pod střechou a kudrnovská polopenze, kterou
doplní i místní specialita à la Bourgogne.

TERMÍN
12. 09. – 20. 09. / 9 dnů / č. 220476-1
CENA
14 300 Kč
CENA ZAHRNUJE
dopravu autobusem včetně kol,
6× ubytování (4× v chatkách, 2×
v hostelu), polopenzi, 1× místní
večeři a snídani, průvodce, pojištění
léčebných výloh, zákonné pojištění
CK a pišingr Chimpanzee

Reims
Paříž

Champagne

FRANCIE

Burgundsko

Dijon

foto: Míša Poborská
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megality u Carnacu › poloostrov Quiberon › mys Pointe du Raz
› Pobřeží růžové žuly › Saint Malo › Cancale – město ústřic › Le
Mont Saint Michel › Chartres a katedrála Notre Dame
Cykloputování drsnou, ale o to kouzelnější výspou Francie,
na jejímž pobřeží se odehrává věčný souboj moře a země, a kde
si minulost podává ruku s přítomností. Budeme projíždět krajem plným legend a záhad. Vydáme se obdivovat tajemný Merlinův les, menhiry, dojedeme až „na konec světa“, nenecháme
si ujít ani kamenné Kalvárie, zapomenuté kostelíky a majáky
ošlehané větrem. Putování zakončíme u zázraku středověké
architektury – Le Mont Saint Michel. Nebudete věřit vlastním
očím, kolika tvářemi nás tento kout země dokáže překvapit.
Pláže s jemným písečkem se střídají s rozervanými útesy, moře
jako zrcadlo se lusknutím prstu promění v běsnící živel, z šedivé oblohy najednou vysvitne slunce anebo právě naopak se
odkudsi od oceánu přižene neprostupná hradba mraků. Možná
nás Bretaň poškádlí svými krátkými deštíky, ale o to lépe nám
pak bude chutnat místní cidre, všelijaké mořské potvory nebo
třeba vyhlášené palačinky – crêpes.

TERMÍN
16. 07. – 27. 07. / 12 dnů / č. 220446-1
CENA
14 500 Kč
CENA ZAHRNUJE
dopravu autobusem včetně kol, 9×
kemp, polopenzi, průvodce, pojištění
léčebných výloh, zákonné pojištění CK
a pišingr Chimpanzee

T

kanál La Manche

Chartres
Bretaň
Quiberon

FRANCIE

CYKLISTICKÉ
ZÁJEZDY

Korsika
cyklistická
velký okruh po nejhornatějším ostrově
Středomoří
záliv v Portu a skalní město Les Calanches › soutěska Spelunca
› Napoleonovo Ajaccio › megality ve Filitose › horské jezero
L’Ospedale › město Sartene › Bonifacio – město na útesech
Před přídí se do mlžného hávu halí nebetyčné hory, vzduchem
prosyceným mořskou solí náhle zavane příjemná vůně makchií,
tymiánu, sluncem prohřátých strání, tak typická pro tento
ostrov. Připlouváme na Korsiku. Horské silničky se stovkami
serpentin nás povedou vysoko přes horské hřebeny, soutěskami a kaňony, po březích divokých říček a nekonečnými sjezdy
zase zpět k tyrkysovému moři. Divokou scenérii doplní ještě
starobylé vísky s důmyslným systémem uzounkých uliček.
Téměř každý den si budeme vychutnávat večerní pohodu na některé z proslulých korsických pláží. Je až neuvěřitelné, kolik
přírodních krás najdete na tak malém ostrově. Slovy lze tento
ráj popsat těžko. Musíte to zažít!

foto: Zdeněk „Hobbo“ Tocháček

velký okruh krajem Asterixe a Obelixe

2–3

TERMÍN
26. 08. – 07. 09. / 13 dnů / č. 220408-1
02. 09. – 14. 09. / 13 dnů / č. 220408-2
CENA
16 900 Kč
CENA ZAHRNUJE
dopravu autobusem včetně kol, 2×
trajekt, 10× kemp, polopenzi, průvodce,
léč. výloh, zákonné pojištění CK a pišingr Chimpanzee

Středozemní
moře
Bastia
Porto

KORSIKA

Bonifacio
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foto: Olga Chválová

Kolmo kolem
Bretaně

okružní jízda ostrovem nuraghů

TERMÍN
31. 08. – 12. 09. / 13 dnů / č. 220425-1

divoké pobřeží Monte Albo › poloostrov Sinis –„rýžová“ pláž
a plameňáci › Alghero › Neptunova jeskyně › Castelsardo ›
pobřeží Costa Paradiso › ostrovy La Maddalena a Caprera

CENA
15 900 Kč

Jeden z největších ostrovů ve Středozemním moři je zemí
zaslíbenou pro milovníky cyklistiky, historie a koupání na překrásných plážích. Asfaltové silničky s výborným povrchem nás
povedou podél nádherného pobřeží k pozůstatkům dávných
civilizací – tajemným kamenným kruhovým stavbám (nuraghům) i památkám Římanů, Féničanů a dalších obyvatel, kteří
kdy osídlili tento mimořádně příjemný kousek souše. Téměř
každá noc je v kempu u moře, koupání si tedy také užijeme dosyta. Na tomto putování objedeme kolem dokola sever tohoto
kopcovitého ostrova a urazíme přibližně 550 km. Etapy nejsou
vyčerpávající, máte možnost výběru mezi lehčí a náročnější
variantou.

foto: Ruda Růžička

Sardinie

CENA ZAHRNUJE
dopravu autobusem včetně kol, 2×
trajekt, 10× kemp, průvodce, polopenzi,
pojištění léč. výloh, zákonné pojištění
CK a pišingr Chimpanzee

La Maddalena

Alghero

Oristano
SARDINIE

CYKLISTICKÉ
ZÁJEZDY

Sicílií na kole
za sluncem, sopkami a národními parky
největšího ostrova Středomoří
Při našem cykloputování prozkoumáme zelený sever ostrova,
kde se nacházejí největší sicilské národní parky NP Etna, NP
Madonie a NP Nebrodi. Čekají nás liduprázdné horské hřebeny,
ale i horská městečka, přilepená ke skále jako vlaštovčí hnízda,
kde na nás dýchne středověk. V normanských katedrálách
u pobřeží nás pro změnu ohromí úžasné byzantské mozaiky.
Užijeme si koupání v mořských vlnách, a kdo chce, i lenošení na plážích s bílým i černým pískem. Sicilské cyklotoulky
pořádáme v září, v období nejpříjemnějším pro pohyb v přírodě
na tomto subtropickém ostrově. Podzim navíc láká zralými
hrozny, broskvemi a citrusy, moře je ideální ke koupání. Po udržovaných asfaltkách ujedete přibližně od 300 do 600 km a více,
dle vašeho přání a sil. Tři dny si od sedel odpočineme a užijeme
si pláží či treků ke kráterům ostrovních sopek Vulcano a Stromboli, a také památek Říma. Spíme většinou více nocí v jednom
kempu, abychom si ušetřili každodenní stavění stanů.

2–3
TERMÍN
21. 08. – 02. 09. / 13 dnů / č. 220439-1
CENA
17 900 Kč
CENA ZAHRNUJE
dopravu autobusem včetně kol, trajekt
na Sicílii a zpět, trajekt na ostrov
Vulcano a zpět, 8× kemp, polopenzi,
průvodce, pojištění léč. výloh, zákonné
pojištění CK a pišingr Chimpanzee

Palermo

Liparské
ostrovy
NP
Nebrodi

NP
Madonie
SICÍLIE

Messina
Etna
(3323m)
Syrakusy

foto: David Baštař
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Kanárské ostrovy jsou díky subtropickému klimatu ideální destinací pro zimní úniky do teplých krajin. V březnu je tady už příroda v plném květu a v listopadu není lepšího úkrytu před podzimní plískanicí. Vulkanické procesy zde vymodelovaly unikátní
exotickou krajinu posetou různobarevnými sopečnými kužely,
palmovými háji i vzácnou endemickou vegetací. Pro svou
výjimečnost získal ostrov statut biosférické rezervace UNESCO.
Za týden bohatě stihnete prozkoumat všechny krásy tohoto
nevelkého kousku souše i polenošit na úžasných plážích. Kolo
je k tomu věru ideální prostředek. Naším výchozím bodem
je vesnička Los Cocoteros, kde se ubytujeme v příjemných
apartmánech. Při úvodní celodenní vyjížďce vám průvodkyně
ukáže celý ostrov a doporučí program na celý týden. Konkrétní
Isla la Graciosa
náplň jednotlivých dnů pak bude
čistě na vás. Pokud byste však
Los Cocoteros
s čímkoliv potřebovali poradit,
LANZAROTE
pomoci, nebo zajistit dopravu,
průvodkyně je vám nablízku. Je
Arrecife
možné zajistit individuální termíny po celý rok.

CENA
9 800 Kč
CENA ZAHRNUJE
transfery z/na letiště, 7× ubytování
ve 2 či 4 lůžkovém apartmánu, společnou dopravu a průvodce během prvního celodenního výletu, delegátské
služby na telefonu v průběhu celého
pobytu, pojištění léčebných výloh
a zákonné pojištění CK
CENA NEZAHRNUJE
zpáteční letenku v ceně od 9 500 Kč
včetně tax z Prahy či Vídně
(příp. individuálně si můžete zakoupit
letenky v ceně od 3 500 Kč s nízkonákladovou let. společností), přepravu
kola či půjčení na místě (srovnatelná
cena obou variant – cca 3 000 Kč),
stravování

CYKLISTICKÉ
ZÁJEZDY

Holandskem
na kole
jedeme bojovat s větrnými mlýny
Gouda › podmořský svět v Scheveningenu › Delft › Rotterdam ›
Amsterdam › Naarden › Alkmaar › přístavy Marken a Volendam
Rovinatá krajina pokrytá kobercem zeleňoučkých pastvin,
orámovaná vodními kanály a divokým Severním mořem je jako
stvořená pro toulky na bicyklu. Hustá síť cyklostezek umožňuje
nerušené poježdění mezi květinovými poli, jezery a farmami.
Větrné mlýny a důmyslně postavené hráze dokreslují putování
po této krásné zemi vyrvané moři. Denně najedeme 60–80 pohodových kilometrů téměř bez převýšení. Etapy lze samozřejmě prodloužit či zkrátit dle libosti. Vždy budeme spát několik
nocí v jednom kempu, odkud podnikneme hvězdicové výlety
do okolí.

foto: Jakub Kmínek

cyklistika nebo MTB na ostrově
ohňových hor

TERMÍN
11. 03. – 18. 03. / 8 dnů / č. 220453-1
11. 11. – 18. 11. / 8 dnů / č. 220453-2

TERMÍN
19. 06. – 28. 06. / 10 dnů / č. 220420-1
CENA
12 300 Kč
CENA ZAHRNUJE
dopravu autobusem včetně kol, polopenzi, 7× kemp, průvodce, pojištění léč.
výloh, zákonné pojištění CK a pišingr
Chimpanzee

Den Helder

Haag
Rotterdam
BELGIE
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foto: Tereza Doskočilová

Kanárské ostrovy
Lanzarote

TERMÍN
30. 06. – 06. 07. / 7 dnů / č. 220491A-1
10. 08. – 16. 08. / 7 dnů / č. 220491A-2

cyklistika pod Eigerem a Jungfrau

CENA
10 900 Kč

jezero Oeschinen See › ledovce Susternhornu › soutěska
Aareslucht › městečko Kandersteg › Reichenbach › vodopád u
Lauterbrunnenu › jezero Thunersee

CENA ZAHRNUJE
dopravu autobusem včetně kol, 4× ubytování v kempu ve vlastních stanech,
polopenzi, průvodce, pojištění léč.
výloh, zákonné pojištění CK a pišingr
Chimpanzee

Hornaté srdce Švýcarska – Berner Oberland je zaslíbeno všem
milovníkům scenérií se zasněženými štíty, divokými potoky,
tichou krásou křišťálově čistých jezer a malebnými městečky. Korunou tohoto koutu Evropy jsou známé čtyřtisícovky
Jungfrau, Eiger a Mönch. Cyklisté se budou kochat okolními
kopci převážně z cyklostezek v údolí, zatímco bajkeři využijí při
stoupání do horských sedel spíše lehčí převody. Základní variantu je možné libovolně prodloužit či podniknout individuální
program. Středobodem našeho pobytu je kemp v Interlakenu
v blízkosti jezera Brienzersee. V ceně zájezdu je kudrnovská
polopenze. Při špatném počasí fakultativní vyžití v Interlakenu
(bazén, sauna, atd.). Pokud nebudete chtít některý den na vyjížďku, lze využít bezpočet lanovek a vyhlídkových vláčků nebo se
projet parníkem.

foto: Jirka Šindelář

Švýcarsko –
Bernské Alpy

ŠVÝCARSKO
Bern

FRANCIE

Bernské
Alpy
ITÁLIE

CYKLISTICKÉ
ZÁJEZDY

Švýcarsko –
Engadin
hvězdicové výlety na kole i pěšky se
základnou v St. Moritz
St. Moritz › výhledy na Piz Bernina › Bernina Express › výstupy
na Piz Nair a Piz Julier › lázně Scuol › kombinace turistiky
a cyklistiky › program pro MTB na str. 84
Okouzlující scenérii čtyřtisícových štítů a ledovců kombinovanou s křišťálově čistou hladinou jezer obklopených horami jezdí
pod Piz Bernina obdivovat lidé z celého světa. I když by se dalo
na kole objíždět zajímavosti celý týden, spousta atraktivních
míst je dostupná pouze pěšky. Během tohoto zájezdu zvládneme obojí. Program je jako vždy volitelný a když se vám nebude
chtít některý den do sedla, prostě
vyrazíte za svým cílem. Možností je
nespočetně a průvodce vám vždy doŠVÝCARSKO
poručí vhodný alternativní program.
Po celou dobu nocujeme na jednom
místě v blízkosti lázeňského města
St. Moritz, přezdívaného „vrchol svěITÁLIE
ta“, kde prý slunce svítí 322 dní v roce.

TERMÍN
01. 08. – 08. 08. / 7 dnů / č. 220426A-1
CENA
10 900 Kč
CENA ZAHRNUJE
dopravu autobusem včetně kol, 5×
kemp, polopenzi, průvodce, pojištění
léč. výloh, zákonné pojištění CK a pišingr Chimpanzee

foto: David Wurst
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aneb Makedonií, Albánií a Řeckem
pohodově na kole
etapově třemi státy Balkánu › Ohrid › NP Galičica › Prespansko
jezero › kaňon Vikos › Jónské moře
Láká vás usednout na kolo a projet si hned několik balkánských
států? Těší vás jízda úzkými silničkami bez provozu a výhledy
na divoké skalnaté hory? Chcete zažít pravoslavné památky,
kouzlo Orientu, svérázný svět Albánie i antické dědictví starého
Řecka? Pak vyrazte s námi na dobrodružné putování z Makedonie do Řecka. Čeká nás jízda balkánskou přírodou, národní parky
Galičica a Vikos‑Aoös, a také návštěvy zajímavých kulturních
míst jako je makedonský Ohrid, albánská Korçë a řecká Ioánnina.
Osvěžující koupání v řekách a jezerech, a na závěr zasloužený
relax u Jónského moře. Autobus poveze všechnu naši bagáž
a na většině etap bude k dispozici a trasu vám může zkrátit.

TERMÍN
03. 06. – 14. 06. / 12 dnů / č. 220493-1
CENA
13 900 Kč

foto: Ruda Růžička

Balkán cyklo

CENA ZAHRNUJE
dopravu autobusem včetně přepravy
kol, trajekt z Řecka do Itálie, 3× tábořiště, 5× kemp, polopenzi, 1× místní večeři
(ryby), průvodce, pojištění léčebných
výloh, zákonné pojištění CK a pišingr
Chimpanzee

MAKEDONIE
Ohrid
Galičice
ALBÁNIE

ŘECKO
NP Vikos
Janina

Bosna
a Hercegovina
na kole
balkánské bajkování po horách Bosny
a Hercegoviny
pohoří Bjelašnica › pohoří Visočica › pohoří Prenj › Podveleží ›
Mostar › NP Sutjeska › pohoří Treskavica › Sarajevo
Bosna a Hercegovina je země neskutečně pestrá, co se týče přírody i kultury. V sedle kola si užijeme scenérie téměř liduprázdných vápencových pohoří, nekonečných zelených luk, prostotu
horských salaší i cvrkot bosenských městeček a orientálních
tržišť. Projedeme Národní park Sutjeska a patero bosenských
pohoří. Navštívíme kulturně rozmanité Sarajevo s unikátní
tržnicí Baščaršija i slavný Starý most v Mostaru. Večer vždy
zakotvíme v civilizaci a ochutnáme výbornou balkánskou kuchyni. Cestujeme společně v jednom buse s horským zájezdem,
je tedy možné kombinovat cyklistiku s pěšími túrami.

3–4
TERMÍN
15. 07. – 26. 07. / 12 dnů / č. 220483-1
CENA
11 100 Kč
CENA ZAHRNUJE
dopravu autobusem včetně kol, 9× ubytování (1× horská chata, 6× balkánský
kemp, 2× tábořiště), vstupné do NP
Sutjeska a k Trnovačku jezeru, průvodce, pojištění léčebných výloh, zákonné
pojištění CK a pišingr Chimpanzee

BOSNA A
HERCEGOVINA
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foto: Dominika Sommerová

CYKLISTICKÉ
ZÁJEZDY

nejkrásnějšími horami Balkánu na kole až
k Jadranu

TERMÍN
01. 07. – 12. 07. / 12 dnů / č. 220452-1
CENA
13 100 Kč
CENA ZAHRNUJE
dopravu autobusem včetně kol, 8×
balkánský kemp, 1× chatka, polopenzi,
průvodce, pojištění léčebných výloh,
zákonné pojištění CK, pišingr Chimpanzee

foto: Dominika Sommerová

Národní parky
Černé Hory
a Albánie
7 národních parků › kaňon Tary › Boka Kotorská › koupání
v Jadranu › etapová cyklistika › balkánská kuchyně – njegušski
pršut
Černá Hora, to je balkánská kráska malá rozlohou, za to plná
úchvatných hor a hlubokých kaňonů. Naše cykloputování
povede všemi národními parky Černé Hory: Durmitor, Bjelasica,
Prokletje, Lovćen a Skadarsko jezero. Projedeme i Prokletými
horami severní Albánie a nasajeme špetku exotické atmosféry této evropské divočiny. Z drsných i přívětivých hor severu
zamíříme do středomoří, užijeme si kouzelné scenérie Boky
Kotorské a hlavně neopakovatelný sjezd z pohoří Lovćen
do Kotoru. Nevynecháme ani gurmánské zážitky. Ochutnáme
ten nejlepší balkánský pršut z Njeguši, lahodnou domácí rakiji pravý albánský koňak. A bude čas i na odpočinek a koupačku
na plážích Boky Kotorské.

BOSNA
A HERCEGOVINA
SRBSKO

bu

s

ko

lo

NP Durmitor

ČERNÁ HORA
NP Prokletije
Orjen
Podgorica
Kotor
Skadarské
ALBÁNIE
jezero

CYKLISTICKÉ
ZÁJEZDY

Podkarpatské
bicyklování
putování do nitra kouzelné ukrajinské
přírody
možnost kombinace s turistikou › NP Siněvir › Koločava ›
vodopád Šipot › Svidovecká a Boržavská polonina
Máte opět příležitost navštívit Podkarpatskou Rus oblíbeným
způsobem – v sedle svého bajku. Při našem putování projedeme křížem krážem nejzajímavější místa této západními
turisty dosud opomíjené krajiny. Uvidíme travnaté poloniny
i hluboké zalesněné doliny s rázovitými karpatskými vesničkami. Na každý den je připravena základní pohodová etapa
(převážně „silniční“), která bude mít i náročnější terénní verzi.
Délka základních denních tras je 20–75 km, po místním asfaltu,
nezpevněných cestách a terénem.

TERMÍN
24. 08. – 01. 09. / 9 dnů / č. 220421-1
CENA
8 800 Kč
CENA ZAHRNUJE
dopravu autobusem včetně kol, 4×
kemp, 2× placená tábořiště, polopenzi,
průvodce, pojištění léč. výloh, zákonné
pojištění CK, pišingr Chimpanzee

Pod
k

arp UKRAJINA
ats
ká
Ru
Siněvir
s

Jasiňa

RUMUNSKO

foto: Vilda Dvořák ml.
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přes Julské Alpy na jadranské pláže
Bohinjské jezero › skanzen Zajamniky › soutěsky Vintgar
a Pokljuka › Bledské jezero › sedlo Vršič › canyoning na Sušci ›
Škocjanske jame › Predjamský Grad › Piran a koupání v moři
O Slovinsku se dá jednoznačně prohlásit, že je to „malá země
pro velkou dovolenou“. Vychutnáme si všechny krásy této pestré země – Julské Alpy na severu, krasové útvary s tajuplnými
jeskyněmi na jihu i poježdění či plážovou pohodu na slovinském pobřeží. Okouzlí nás malebné vesničky a města, hluboké
lesy a nádherné hory protkané cestami a cestičkami s vynikajícím asfaltem nebo šotolinou. Většinu rozlohy země pokrývají hory, kopce a kopečky, takže nás rozhodně nečeká fádní
bicyklování po rovinách. Komu se zachce trochu adrenalinu,
může vyzkoušet i canyoning či rafting v průzračných vodách
řeky Soči. Jako vždy pojedeme nalehko, bus většinou v poledne
potkáme, takže dál se můžeme svézt. K pohodlí přispívá i méně
časté střídání kempů.

TERMÍN
03. 07. – 12. 07. / 10 dnů / č. 220410-1
31. 07. – 09. 08. / 10 dnů / č. 220410-2
CENA
9 900 Kč

foto: Jakub Cejpek

Slovinsko

CENA ZAHRNUJE
dopravu autobusem včetně kol, 7×
kemp, polopenzi, průvodce, pojištění
léčebných výloh,zákonné pojištění CK
a pišingr Chimpanzee

T

RAKOUSKO

SLOVINSKO
Ljublana
Kras

Prodloužené léto
v Chorvatsku
pobřeží, hory i ostrovy Chorvatska
a Dalmácie na kole
NP Krka › NP Severní Velebit › NP Paklenica › ostrov Rab › po
stopách Vinnetoua › bydlení u moře › za příplatek možnost
ubytování ve 2-4 lůžkových apartmánech
Chorvatsko, blankytně modré vody Jadranu a nad nimi nebetyčné
bělostné štíty hor Velebitských. Travertinové vodopády a kaskády
řek Krka a Zrmanja, kde se procházel Old Shatterhand s N‘šoči,
Sam Hawkins s Myším Ocáskem a náčelník Apačů Vinnetou se svými ideály. A také tisíce ostrovů, ostrůvků a skalisek, kde pod staletými olivovníky a cypřiši v klidu stojí františkánské kláštery.
A v neposlední řadě výborně upravené
CHORVATSKO
mořské ryby a lahodná červená vína.
BOSNA
A
To vše ozkoušíme na našich cyklovýleHERCEGOVINA
Knin
tech na pomezí historického ChorSplit
Šibenik
vatska a Dalmácie. Bydlet budeme
po celou dobu v příjemném kempu
(penzionu) u moře. Libovolnou cyklis- Jaderské
moře
tickou etapu lze vynechat a strávit den
Korčula
u příjemně vyhřátého Jadranu.

2–3
TERMÍN
04. 09. – 13. 09. / 10 dnů / č. 220402-1
CENA
11 500 Kč
CENA ZAHRNUJE
dopravu autobusem včetně kol,
dopravu trajekty na ostrovy Ugljan,
Pašman a Rab, 7× kemp u moře, polopenzi, průvodce, pojištění léčebných
výloh, zákonné pojištění CK, pišingr
Chimpanzee
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foto: Dominika Sommerová

CYKLISTICKÉ
ZÁJEZDY

zemí hor, pravoslavných klášterů
a balkánského temperamentu
hvězdicovité vyjížďky jen ze dvou kempů > NP Tara > rekreační
středisko Zlatibor > Gamzigrad > Rajacké Pimnice
Srbsko je neprávem opomíjená země s bohatou historií a množstvím přírodních zajímavostí. Najdeme zde antické památky
i připomínky osmanské říše. Koktejl zážitků doplní úžasné
scenérie asi nejmalebnějšího národního parku Tara a četné vodopády a jeskyně. Porovnáme chudší východní část, turističtější Zlatibor i tepající metropoli Bělehrad a to vše ze sedel našich
kol. Jako sladká tečka je všudypřítomná místní pestrá a chutná
kuchyně a výborná vína.

CENA
12 800 Kč
CENA ZAHRNUJE
dopravu autobusem včetně kol, 9× balkánský kemp, polopenzi, ochutnávku
vína a místních produktů v Rajackých
Pimnicích, průvodce, pojištění a pišingr Chimpanzee

SRBSKO

CYKLISTICKÉ
ZÁJEZDY

Slunná Moldávie
na kole zemí vína, klášterů a pastevců
Země na pomezí postsovětské reality a cesty do Evropské unie.
Žije si vlastním životem, který bude ještě nějakou dobu neovlivněný masovým turismem. Je to země, kde si i v Evropě můžeme
připadat jako malí objevitelé. Pojeďte se o tom přesvědčit do
jedné z nejbližších „exotik“ a objevte kouzlo chuti moldavského vína. Atmosféru vám budou dotvářet relikty socialismu nebo
malované kláštery. A jak lépe poznat zemi, než na kole.

TERMÍN
12. 06. – 21. 06. / 10 dnů / č. 220484-1
CENA
10 600 Kč
CENA ZAHRNUJE
dopravu autobusem včetně kol, 5×
kemp, 1× hotel se snídaní, 1× tábořiště,
polopenzi, průvodce, pojištění léč.
výloh, zákonné pojištění CK a pišingr
Chimpanzee
CENA NEZAHRNUJE
prohlídka a ochutnávka ve vinných
sklepech Cricova (cca 350 Kč/os.)

Dnister

RUMUNSKO
Buzău

foto: Václav Culka
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TERMÍN
26. 08. – 06. 09. / 12 dnů / č. 220494-1

foto: Václav Culka

Šperky Srbska
na kole

balkánskými roklinami na kole
až k řeckému moři
Rilský monastýr > údolí řeky Strumy > Stobské pyramidy >
pohoří Pirin > pohoří Rodopy > mnišská republika Athos >
vinařské městečko Melnik

2–3
TERMÍN
17. 09. – 28. 09. / 12 dnů / č. 220456-1
CENA
14 800 Kč

foto: David Spáčil

Pod bulharským
sluncem - cyklo

CENA ZAHRNUJE
dopravu autobusem včetně kol, 3×
v kempu evropské úrovně, 6× v balkánském kempu, polopenzi, pojištění léčebných výloh a zákonné pojištění CK

Balkánské rokliny na území rozpadlé Makedonie, dnes rozdělené mezi Bulharsko, Řecko a Severní Makedonii patří k turisty
nejméně vyhledávaným oblastem Evropy. Ač se budeme pohybovat na území Evropské unie, budeme si občas připadat jako
v jiném světě. Dřevěné vesničky, cikánské povozy, oslíci, koně,
ovce… Nad tím vším historické pravoslavné kostely a kláštery, některé z nich dokonce sdružené do samostatné mnišské
republiky Athos. Z výšin na to vše shlíží horští velikáni téměř
třítisícových pohoří. Za naši cyklistickou námahu (v údolích
a převážně po asfaltu) budeme odměněni koupáním v Egejském moři.

Blagoevgrad
BULHARSKO
Bansko Goce
Delčev
Melnik
Melnik
Petrich

ŘECKO
Thrácké
moře

Litva a Lotyšsko
Pobaltím na kolech za historií
i přírodními krásami
Vilnius › Riga › poutní Hora Křížů › přístav Klaipeda › Kaunas
› vodní hrad Trakai > Kurská kosa > Střed Evropy a Muzeum
totality
Malé pobaltské státy jsou často (a nespravedlivě) vnímány
jako chudé a nezajímavé „ruské“ končiny kdesi na východě.
Kdo však trochu sleduje tok dějin, dobře ví, že jsou to země
s bohatou historií. Od dob, kdy byly posledními výspami
pohanství na kontinentu, přitahovaly pozornost křižáků, trpěly
pod nadvládou Němců, Švédů, Poláků a hlavně Rusů. Nelehce
nabyly svobodu během 90. let minulého století, dnes jsou to
svobodné a moderní země, a stejně jako my součástí EU. Navíc
přírodně velice příjemné a poutavé, každá s několika národními
parky a úžasnými mořskými plážemi. Pro exkurzi do této části
Evropy je přímo ideální zkombinovat nenáročné svezení v sedle
bicyklu s pěším poznáváním historických míst a malebných
národních parků.

TERMÍN
18. 08. – 30. 08. / 13 dnů / č. 220411-1
CENA
13 800 Kč
CENA ZAHRNUJE
dopravu autobusem včetně přepravy
kol, trajekt na Kurskou kosu, polopenzi, 9× kemp, 1× tábořiště, průvodce,
pojištění léč. výloh, zákonné pojištění
CK a pišingr Chimpanzee
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foto: Tereza Doskočilová

CYKLISTICKÉ
ZÁJEZDY

2–3
TERMÍN
02. 08. – 16. 08. / 15 dnů / č. 220434-1

na kole přes hory, údolí a fjordy jižního
Norska

CENA
23 100 Kč

NP Rondane › Lillehammer › Lom › Geirangerfjord › fakultativní
rafting na ledovcové řece Sjoa › hřeben Besseggen › Dalsnibba
› Oslo

SKO

CENA NEZAHRNUJE
fakultativní plavbu po Geirangerfjordu, rafting na Sjoe (950 Kč včetně
zapůjčení kompletního vodáckého
vybavení)

CENA
39 800 Kč
CENA ZAHRNUJE
dopravu po Norsku včetně kol, 4× trajekt,
11× ubytování v chatkách, polopenzi,
průvodce, pojištění léč. výloh, zákonné
pojištění CK a pišingr Chimpanzee
CENA NEZAHRNUJE
letenku (orientační cena zpáteční letenky
od 12 000 Kč včetně tax), leteckou přepravu kol do Norska (od 3 000 Kč), fakultativní
návštěvu sobí farmy (cca 200 NOK)
Souostroví
Lofoty
polárn
í kruh

SK
O

Vydejte se s námi jen v malé expediční skupince do země půlnočního
slunce, dávných Vikingů, majestátních hor a fjordů, ale také do kraje
impozantních mostů a malebných rybářských vesnic. O ostrovech za
polárním kruhem se hovoří jako o nejkrásnějších ostrovech Norska,
o místu, kde jsou soustředěny všechny přírodní poklady a kontrasty
této severské země. Z moře se na jedné straně tyčí obrovské skalní štíty
a o kus dál se rozpínají bělostné písečné pláže. Při našem cykloputování urazíme denně 50–90 km po silnicích a zpevněných cestách. Většina
etap vede rovinatou krajinou s minimálním převýšením. Takže i přesto,
že jsou trasy delší, nejsou nijak extrémně náročné. Po dni plném zážitků nás bude čekat kuchař s večeří a hlavu složíme pod střechou v komfortních chatkách. Etapy lze většinou zkrátit či prodloužit dle libosti.

Nástupní místo: Trondheim

Trondheim

ÉD

lososí schody Fiskumfoss > Senja > hřeben Oksan nazývaný „Ďáblovy
zuby“ > souostroví Vesterály > souostroví Lofoty > fakultativní
návštěva sobí farmy > Nusfjord > Trondheim

TERMÍN
11. 07. – 22. 07. / 12 dnů / č. 220448-1
22. 07. – 02. 08. / 12 dnů / č. 220448-2

ŠV

Senja, Vesterály a Lofoty – kolmo
po nejkrásnějších ostrovech severního
Norska

2–3

RS
KO

Ostrovy za polárním
kruhem

FINSKO

foto: David Baštář

CYKLISTICKÉ
ZÁJEZDY

NO
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CENA ZAHRNUJE
dopravu autobusem včetně kol, 2× trajekt, 11× ubytování v chatce, polopenzi,
průvodce, pojištění léč. výloh, zákonné
pojištění CK a pišingr Chimpanzee

Š V ÉD

NORSKO

Několik pravdivých a velice výstižných vět z knihy Zdeňka
Šmída – Za písní Severu: „Norsko je droga. Účinkuje dřív, než ji
shltnem, stačí otevřít prospekt. Kdo tam doputuje doopravdy,
ocitne se v zemi modré, zelené a bílé, v níž spolu s Nory žijí
skřítci a trollové v horách, víly v jezerech, na pobřežích a lukách
ovce, sobi a krávy. Nad smaragdy ledovců krouží rackové, kteří
sem přilétají z širokosti moře. Sněžné štíty velehor čnící přímo
z oceánu, louky v údolích, jezera v horách i kamenné pouště,
tráva na střechách srubů, trpasličí bříza,
borůvky a houby.“ Při našem cykloputování
urazíme denně 50–90 km, převážně po zpevněných cestách. Etapy nejsou vyčerpávající
a do programu je zařazena i pěší túra a výlet
lodí po fjordu, abychom si od sedel trochu
odpočinuli. Většinou budeme spát více nocí
na jednom místě, odpadne nám tím každodenní balení a stěhování.

foto: Martin Hájek

Norsko cyklo

MTB

foto: Jakub Cejpek

MTB
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Kanada MTB
po kořenech ke kořenům trailového
bajkování
Vancouver, BC > Squamish > Whistler > Pemberton >
Vancouver Island > Vancouver North Shore

foto: Vendula Řehová

foto: Vítězslav Kábrt

Pemberton

KANADA

Whistler
Cumberland

Squamish
Vancouver

USA
Victoria

3–4
TERMÍN
27. 06. – 10. 07. / 14 dnů / č. 220465-1
Nástupní místo: Vancouver
CENA
49 800 Kč
CENA ZAHRNUJE:
13× lodge / hostel, pronájem mikrobusů včetně nosičů na kola, pojištění
a pohonných hmot, vstupy do národních parků, zpáteční trajekt na
Vancouver Island, průvodce, pojištění
léčebných výloh a zákonné pojištění
CK
CENA NEZAHRNUJE
letenku v ceně od cca 23 000 Kč (včetně
tax) a přepravu kola ve výši cca 4 000
Kč (dle aktuálních sazeb letecké
přepravy), poplatky ETA (cca 7 CAD),
bikepark Whistler (cca 71 CAD / den),
fakultativně helibiking Pemberton
(při 5 účastnících cena cca 250 CAD /
os.), muzea a MHD ve Vancouveru

foto: Vítězslav Kábrt

Jestli je bajkování v Kanadě lepší, než to naše evropské, to
těžko někdo rozhodne. Slíbíme vám však, že bude naprosto
jiné. Pravěký deštný les táhnoucí se podél západního pobřeží Britské Kolumbie a traily v této divočinou se každému
bez skrupulí dostanou pod kůži. První poježdění nás čeká ve
Squamish, relativně mladé bajkovací oblasti, kde si každý
najde to své. Technické i vyžehlené flow traily, výlety lehčím
terénem k jezerům s koupáním či sjíždění skalních stěn - od
těch položených až po extrémně strmé a dlouhé slaby. Na
této jedinečnosti, kterou v Evropě jen tak nepotkáte, budeme poctivě pilovat techniku. Ve Squamishi sídlí legendární
homepage pinkbike.com a znám je také pro svou mohutnou
skalní lezeckou stěnou Stawamus Chief, na jejíž vrchol se vypravíme pozorovat západ slunce. Další zastávka bude v proslulém Whistleru, dějišti zimních olympijských her, kde dnes
najdeme nejznámnější bikepark světa Blackcomb. Na těch
nejjednodušších trailech potkáme kanadské rodiny s dětmi
a na těch nejsložitějších pak ty nejlepší kluky ze světového
poháru. Mnohé z MTB trailů jsou šlapací, jiné jsou přístupné
lanovkou a peckou na závěr může být helibiking v podobě
„heli dropu“ na pembertonský
Mt. Barbour a se sjezdem
legendárního Tenquille lake
82 MTB
trail. Navštívíme také největší
ostrov západního pobřeží
Severní Ameriky - Vancouver
Island. Při troše štěstí z trajektu spatříme nádherné kosatky ve svém přirozeném teritoriu.
Charakter celého ostrova je opět trochu jiný, než je pevnina
BC. Traily mezi jedlema, cedry a jedlovci a pojezd v pověstné oblasti Cumberland. Po malém historickém okénku ve
Victorii nás čeká poslední přejezd a to zpět do Vancouveru
za klasickými traily na North Shore. Tato kolébka trailového
ježdění nabídne pro ni typické lávky, kořeny, deštné lesy
a špičkovou přilnavost. Každý večer vlastní postel, teplá
sprcha v lodge / hostelu, přeprava vlastními mikrobusy
a sem tam nějaký medvěd v bezpečné vzdálenosti z borůvčí
pozorující vaše MTB dovednosti. Spadněte s námi do kanadománie!

bajkování po oslích stezkách
liduprázdnými balkánskými horami

TERMÍN
14. 08. – 23. 08. / 10 dnů / č. 220472-1

NP Šar Planina › Mavrovské jezero › NP Mavrovo › Ohrid ›
Ohridské jezero › Prespanské jezero › NP Galica › monastýr
Treskavec

CENA ZAHRNUJE
dopravu autobusem včetně kol, 7×
balkánský kemp, polopenzi, průvodce,pojištění léčebných výloh, zákonné
pojištění CK, jonťák a pišingr Chimpanzee

Díky obrovské rozloze zdejších hor se podařilo zachovat tak nedotčenou přírodu, jako skoro nikde na Balkáně. Pusté rozlohy
hor, starobylé kulturní památky, klábosení s místními i pověstnou makedonskou pohostinnost, to vše si díky putování v sedle
kola užijeme. Ze základny u modravého Mavrovského jezera
budeme objevovat pohoří Šar planina a opuštěnou náhorní
planinu NP Mavrovo. Poté přesídlíme do Ohridu k Ohridskému
jezeru a přes NP Galičica dojedeme až k stejně průzračnému
Prespanskému jezeru. Putování završí výjezd k monastýru Treskavec na opuštěném skalnatém hřebeni. Ubytování jednoduše
ve stanu a komfort v podobě kudrnovské polopenze i levňoučké balkánské kuchyně nám naservírují Balkán přesně tak, jak jej
máme rádi.

CENA
10 800 Kč

KOSOVO

NP
Mavrovo
Ohrid

Treskavec
ŘECKO

MTB

Gruzie MTB
bajková pohoda v Gruzii
Pětitisícové vrcholy, mořské pobřeží, jedinečné památky
svébytné kultury, gruzínská kuchyně a mimořádně příjemní
lidé. To vše najdeme na území, jako je naše Česko. Výprava
do Země pod Kavkazem je fantastickým zážitkem a na kole obzvlášť. Naše putování nás provede cestami a stezkami v pohoří
Svaneti a Adjara. V deseti etapách projedeme v mapě obrovskou osmičku od severních hranic až k tureckým na jihu. Cesta
končí triumfálním dojezdem ke břehům Černého moře. I když
jedeme pěkně na lehko, v některých horských etapách dostane
zabrat jak kolo, tak i zadnice. Projedeme nesčetně brodů, dlouhé úseky vystoupáme na nejlehčí převod až do výšky 2.623m
v sedle Zagar. Dlouhé sjezdy zase čekají ze sedla Goderdzi
do opuštěného údolí řeky Adjarisckali v tureckém pohraničí.
Mestia
Zugdidi

RUSKO

Lentekhi
Kutaisi

Batumi Khulo
TURECKO

GRUZIE
Abastumani

foto: Ruda Růžička

4–5

3–4
TERMÍN
05. 07. – 17. 07. / 13 dnů / č. 220492-1
Nástupní místo: Batumi
CENA
39 800 Kč
CENA ZAHRNUJE
ubytování 3× v hotelu a 9× v penzionu,
místní poplatky spojené s ubytováním, vstupy v rámci MTB programu,
doprovodný vůz, místní polopenzi, 2
litry vody na osobu a den, místního
cykloprůvodce během hlavního MTB
programu, průvodce CK, pojištění léčebných výloh a zákonné pojištění CK
CENA NEZAHRNUJE
letenku v ceně od cca 8 000 Kč (včetně
tax) a přepravu kola ve výši cca 2 000 Kč
(dle aktuálních sazeb letecké přepravy)
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foto: Ruda Růžička

Makedonie MTB

na horském kole nejstarším NP Švýcarska
se základnou v St. Moritz
Suvretta Loop › Corviglia Flowtrail › Bike Tour Bernina Express ›
Padella–Corviglia–Panoramatour

TERMÍN
01. 08. – 08. 08. / 8 dnů / č. 220426B-1
CENA
10 900 Kč
CENA ZAHRNUJE
dopravu autobusem včetně kol,
5× kemp, polopenzi, průvodce, pojištění léč. výloh, zákonné pojištění CK,
jonťák a pišingr Chimpanzee

foto: Zuzana Skalická

Švýcarsko –
Engadin MTB
Hvězdné švýcarské horské středisko St. Moritz netřeba sáhodlouze představovat. Do Svatého Mořice a oblasti Engadinu
se ročně sjíždějí tisíce lidí, aby si dali řádně do těla, ať už prostřednictvím nespočetných lyžařských sjezdovek či rozsáhlé
sítě letních turistických cest. Fantastické krajině plné úžasných
výhledů na mohutné ledovce a okolní třítisícovky zkrátka nejde
odolat a přímo vybízí k outdoorovým aktivitám všeho druhu
včetně řádění v sedle horského kola. Nocujeme po celou dobu
na jednom místě v kempu u řeky na dohled centra St. Moritzu,
odkud budeme vyrážet za našimi bajkovými dobrodružstvími.

ŠVÝCARSKO

ITÁLIE

MTB

Švýcarsko –
Bernské Alpy MTB

TERMÍN
30. 06. – 06. 07. / 7 dnů / č. 220491B-1
10. 08. – 16. 08. / 7 dnů / č. 220491B-2

bajkování pod Eigerem a Jungfrau

CENA
10 900 Kč

ledovce Sustenhornu › soutěska Aareslucht › horské sedlo
Gemmipass (2 322 m) › výhledy na čtyřtisícovky z Kleine
Scheidegg

CENA ZAHRNUJE
dopravu autobusem včetně kol, 4× ubytování v kempu, polopenzi, průvodce,
pojištění léč. výloh, zákonné pojištění
CK, jonťák a pišingr Chimpanzee

Hornaté srdce Švýcarska – Berner Oberland je zaslíbeno všem
milovníkům scenérií se zasněženými štíty, divokými potoky,
tichou krásou křišťálově čistých jezer a malebnými městečky. Korunou tohoto koutu Evropy jsou známé čtyřtisícovky
Jungfrau, Eiger a Mönch. Cyklisté se budou kochat okolními
kopci převážně z cyklostezek v údolí, zatímco bajkeři využijí při
stoupání do horských sedel spíše lehčí převody. Základní variantu je možné libovolně prodloužit či podniknout individuální
program. Středobodem našeho pobytu je kemp v Interlakenu
v blízkosti jezera Brienzersee. V ceně zájezdu je kudrnovská
polopenze. Při špatném počasí fakultativní vyžití v Interlakenu
(bazén, sauna, atd.). Pokud nebudete chtít některý den na vyjížďku, lze využít bezpočet lanovek a vyhlídkových vláčků nebo se
projet parníkem.

T

NĚMECKO

FRANCIE

ŠVÝCARSKO
Bern

foto: Jirka Śindelář
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Lago di Garda
MTB

Slovinsko MTB
parádní trailové bajkování na pomezí
Slovinska a Rakouska

bajkový nářez v prosluněných
Dolomitech

Single Trail Park Jamnica › 6 km Underground Trail ›
Šentanel › Flow Country Trail Peca/Petzen › pohodové
zázemí na rodinné farmě › místní polopenze
Náš tajný tip na špičkový bajkový výjezd! Věhlas zdejších
trailů pomalu prosakuje do českých luhů a hájů, přesto se
tam pořád budete cítit jako průkopníci. Singletrail parky
Jamnica a Peca/Petzen slibují exkluzivní zážitek, specialitou
je Underground Trail vedoucí 500 m pod zemí. Připravili jsme
2 varianty programu – na své si přijdou jak pohodáři (náročnost 3), tak pokročilí fajnšmekři (náročnost 4–5).

Modravý jezerní klenot Lago di Garda je obklopen takřka
dvoutisícovými horami. Na výběr vždy k náročné klasice – varianta Expert i méně náročná Hobby varianta.

4–5
3/4–5

CENA ZAHRNUJE
dopravu autobusem, 2× nocleh v penzionu, 3× místní polopenzi, průvodce, pojištění léč. výloh, zákonné pojištění
CK, jonťák a pišingr Chimpanzee

CENA
8 000 Kč
CENA ZAHRNUJE
dopravu autobusem včetně kol, 3× kemp (či lůžková
varianta za příplatek), polopenzi, průvodce, pojištění léč.
výloh, zákonné pojištění CK, jonťák a pišingr Chimpanzee

MTB

Livigno MTB
bajková Mekka na pomezí Itálie
a Švýcarska

TERMÍN
01. 09. – 06. 09. / 6 dnů / č. 220418A-1

ubytování v apartmánech s vlastní kuchyňkou kousek
od centra Livigna › obrovský bikepark Mottolino (2 349 m)
› méně náročný 7 km dlouhý flowtrail z vrcholu Carosello
› panoramatické traily s výjezdy do vysokohorských sedel
Passo della Vallaccia (2.614 m) či Passo del Bernina (2.328 m) ›
možnost využití lanovek za příplatek

CENA ZAHRNUJE
dopravu autobusem včetně kol, 3×
ubytování v apartmánech, průvodce,
pojištění léč. výloh, zákonné pojištění
CK, jonťák na každou etapu a pišingr
Chimpanzee

Pojeďte s námi zdolávat horské výzvy pod třítisícovými vrcholy
Alp. Čekají nás jak prudká stoupání (tlačení kola není vyjímkou),
tak technické sjezdy. V rámci zájezdu okusíme jak nekonečné
flow místních bajkparků na svazích Mottolino a Carosello, tak
panoramatické traily s výjezdy do vysokohorských sedel Passo
della Vallaccia (2.614 m) či Passo del Bernina (2.328 m) a výhledy
na blankytně modrá jezera jako je Lago di Livigno či Lago di val
Viola. Základnou pro naše výjezdy bude přímo Livigno a pohodlí místního hotelu.

CENA
7 900 Kč

ŠVÝCARSKO
Livigno
Bormio
ITÁLIE
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foto: Jirka Nováček

CENA
7 000 Kč

foto: Alda Linhart

TERMÍN
02. 07. – 06. 07. / 4 dny / č. 220490A-1 / č. 220490B-1
12. 08. – 16. 08. / 4 dny / č. 220490A-2 / č. 220490B-2

foto: Ruda Růžička

TERMÍN
05. 05. – 10. 05. / 6 dnů / č. 220413A-1
23. 09. – 28. 09. / 6 dnů / č. 220413A-2

TERMÍN
22. 08. – 30. 08. / 9 dnů / č. 220457-1
CENA
13 500 Kč

bajkování po hřebenech italských
národních parků

foto: Ruda Růžička

Itálie - Apeniny
MTB

CENA ZAHRNUJE
dopravu autobusem, 6× ubytování (4× v
kempu, 2× u farmy), polopenzi i místní
italskou hostinu, průvodce, pojištění
léč.výloh, zákonné pojištění CK, jonťák
a pišingr Chimpanzee

Národní park Monti Sibillini › vesnička Castelluccio › Piano
Grande › Lago di Fiastra › Monti della Laga › Campo Imperatore
› NP Gran Sasso > italská hostina
Patříte mezi ortodoxní vyznavače jízdy na horském kole, nebaví
vás už bajkparky a rádi objevujete zapadlé přírodní horské
traily? Pak právě Apeniny vyplní vaše představy na maximum!
Co odlišuje Apeniny od Alp, je přístup místních k tomu, co
nazývají MTB trasami. Liduprázdné hory, krávy a koně pasoucí
se svobodně na hřebenech, hluboká údolí, jezera, dechberoucí
výhledy a kilometry singletrailů a kozích stezek vám zajistí
neopakovatelný zážitek. Šest etap, šest rozmanitých putování
přímo srdcem národních parků Monti Sibillini, Monti della Laga
a Gran Sasso. Vše v jednom balíku společně se starobylými
městečky a historií „prosáklou“ krajinou, ochutnávkou pravé
domácí italské kuchyně a mnohem víc! Nocovat budeme ve
dvou kempech a na italské biofarmě přímo v srdci hor, ze kterých budeme vždy hvězdicově vyjíždět na jednotlivé etapy.

ITÁLIE

Apeniny
Elba
Řím

MTB

bajkování s luxusním zázemím
Budeme objevovat kouzlo Kitzbuhelských Alp, kdy se horskými loukami nese zvonění stád dobytka a zimní mumraj
nám občas připomenou jen lanovky a opuštěné šlepry. Horské salaše vysoko v úbočích tisícimetrových strání spojují
s údolím a někdy i mezi sebou různě udržované šotolinové
a horské cesty.

TERMÍN
02. 07. – 05. 07. / 3 dny / č. 220497B-1
10. 09. – 13. 09. / 3 dny / č. 220497B-2
CENA
6 500 Kč
CENA ZAHRNUJE
dopravu autobusem včetně kol, 2× ubytování v ***hotelu,
místní polopenzi, využití saunového zázemí, průvodce,
pojištění léč. výloh, zákonné pojištění CK, joňták a pišingr
Chimpanzee

Salzkammergut
Trophy MTB
po stopách prestižního závodu
Hallstatt › Altausseer see › Vorderer Gosausee ›
Predigstuhl › rakouská polopenze za příplatek

TERMÍN
04. 06. – 07. 06. / 3 dny / č. 220473B-1
10. 09. – 13. 09. / 3 dny / č. 220473B-2
CENA
5 700 Kč
CENA ZAHRNUJE
dopravu autobusem včetně kol, 2× ubytování v hostelu se
snídaní (polopenze za příplatek), průvodce, pojištění léč.
výloh, zákonné pojištění CK, jonťák a pišingr Chimpanzee

foto: Míša Poborská

Kitzbühel MTB

foto: Ruda Růžička
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foto: Pavol Stredansky

SILNIČKY

Tour de Omán
zpestření zimní cyklistické sezóny na
Arabském poloostrově

TERMÍN
16. 01. – 26. 01. / 11 dnů / č. 220496-1
14.01. – 24.01. 2021 / 11 dnů / č. 221496-1

Již 10 let, od roku 2010 si nejlepší cyklisté světa dávají v době,
kdy Evropu pokryje bílá peřina sněhu, dostaveníčko v teplé
zemi na pobřeží Arabského moře. Šesti etapový závod Tour de
Oman se stal symbolem zimní cyklistické sezóny. Ne nadarmo
jsou mezi jeho vítězi jména jako Chris Froome a ne nadarmo je
ředitelem závodu sám Eddy Mercx. Cyklisty sem lákají kvalitní
silnice, stálé počasí, vysoké hory, hluboké kaňony, nádherná
pouštní krajina i v zimě teplé moře. Na našem zájezdu se
vydáme ve stopách slavného závodu. Podíváme se do pohoří
Hadžár, do nitra Zelených hor Džebel Achdar, ale i do písečných
dun pouště Wáhíba. A samozřejmě nebudou chybět ani etapy
po pobřeží Arabského moře a Ománského zálivu. Stejně jako
samotný závod náš zájezd zakončíme triumfálním dojezdem
na nábřeží Corniche v samotném srdci hlavního města země
Maskatu. Do nabitého programu jsme zahrnuli volitelně i dva
odpočinkové dny, kdy namísto kola vyrazíme na výlet po svých.

CENA
29 800 Kč
CENA ZAHRNUJE
doprovodné vozidlo po celou dobu cesty, 9× ubytování v hotelu či penzionu,
průvodce, pojištění léčebných výloh
a zákonné pojištění CK
CENA NEZAHRNUJE
zpáteční letenka Praha - Istanbul - Maskat od cca 13 000 Kč (včetně tax), přepravu kola cca 3 000 Kč, víza do Ománu
(20 OMR - platí se na hranicích, obvykle
platební kartou)

Muscat
SAUDSKÁ
ARÁBIE

OMÁN
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foto: ASO Kare Dehlie Thorstad
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ironmanovi v patách
etapa z ironmana > Grossglockner Hochalpenstrasse
Sněhově bílé ledovce na dohled, čisťounká alpská jezera,
rozlehlé zelené pastviny, svěží horský vzduch vanoucí do
vlasů… A dokonale hladké silnice zbavené všech typických
českých nedokonalostí proplétající se mezi vší tou nádherou.
Konec snění, otevřete oči. Jste v rakouském Zell am See! Jedno
z nejznámějších rakouských středisek se kromě lyžařů a turistů
právem uchází i o srdce cyklistů všemožných vyznání. My se
sem v našem případě vydáme na silničkách a bude to stát za to.
Bude to výlet krátký, ale intenzivní. Tréninkový, chcete‑li. Naplánované trasy můžeme podnikat v pelotonu anebo vyjedeme
za svými cíli každý zvlášť. Nocujeme na jednom místě v rodinném kempu Bad Neunbrunnen na břehu jezera Waldsee. Pokud
dáváte po náročném sportovním dni přednost spaní v peřinách,
je možné zajistit ubytování v přilehlém penzionu.

TERMÍN
21. 07. – 26. 07. / 6 dnů / č. 220905A-1
11. 08. – 16. 08. / 6 dnů / č. 220905A-2
CENA
6 500 Kč

foto: Jakub Cejpek

Zell am See

CENA ZAHRNUJE
dopravu autobusem, 3× kemp, polopenzi, průvodce, pojištění léč. výloh,
zákonné pojištění CK, jonťák a pišingr
Chimpanzee

NĚMECKO

Vídeň
RAKOUSKO
Saalbach

ITÁLIE

SILNIČKY

Lago di Garda
jarní příprava nebo závěr sezóny
Lago di Ledro › Monte Baldo (2 218 m) › Passo del Ballino › Lago
di Molveno › Lago d’Idro › Riva del Garda
Lago di Garda – modravý klenot obklopený horami a nezaměnitelnou atmosférou místa, kde panuje téměř středomořské klima. V místech, kde trénují vrcholoví sportovci, se budete moci
rozjezdit na začátku sezóny, nebo ji stylově uzavřít, až budete
mít naježděno. Ti, co si chtějí máknout najedou cca 90–110 km
denně, ostatní dle chuti. Náročnost je volitelná, etapy se dají
volit dle fyzičky a nálady. Ubytování u Lago di Ledro ve stanu
nebo komfortně v chatkách (za příplatek), k tomu již obligátní
servis – kudrnovská polopenze.
ŠVÝCARSKO

Lago
di Ledro
Milán

ITÁLIE
Lago
di Garda
Monte
Baldo

3–4
TERMÍN
05. 05. – 10. 05. / 6 dnů / č. 220413B-1
23. 09. – 28. 09. / 6 dnů / č. 220413B-2
CENA
8 000 Kč
CENA ZAHRNUJE
dopravu autobusem včetně kol, 3×
kemp (či lůžková varianta za příplatek),
polopenzi, průvodce, pojištění léč.
výloh, zákonné pojištění CK, jonťák
a pišingr Chimpanzee

foto: Honza Haruda
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TERMÍN
01. 09. – 06. 09. / 6 dnů / č. 220418B-1

Passo del Stelvio (2 758 m) › Flüela Pass (2 383 m) › Mortirolo
Pass (1 852 m) › Passo Gavia (2 621 m) › Passo di Foscagno (2 291
m) › Forcola di Livigno (2 315 m) › ubytování v ****hotelu se
snídaní přímo v centru Bormia › možnost využití wellness se
saunou, tureckou lázní a vířivkou

CENA ZAHRNUJE
dopravu autobusem včetně kol, 3× ubytování v hotelu se snídaní, průvodce,
pojištění léč. výloh, zákonné pojištění
CK, jonťák na každou etapu a pišingr
Chimpanzee

Nejnáročnější a zároveň nejkrásnější etapy slavného závodu
Giro d’Italia si za své dějiště vybraly Dolomity. Naším cílem
bude zdolat kultovní silničářská sedla jako je třeba Stelvio,
Gavia, Mortirolo a další. Výchozím útočištěm nám bude horské
městečko Bormio. Tato oblast vápencového pohoří je známá
svými strmými svahy a velkým rozdílem nadmořských výšek.
Silničky klikatící se vzhůru do vysokých sedel jsou zpravidla
výrazně prudší než jejich protějšky ve francouzských Alpách
či Pyrenejích. Dolomity jsou známé svým slunečným počasím
(až 80 % dní v roce). Trasa je vhodná pro silniční kolo s velkým
rozsahem převodů. Před zájezdem je užitečné mít již v nohách
nějaké ty kilometry našlapané, abychom si zasloužené výhledy
užili naplno.

CENA
10 300 Kč

ŠVÝCARSKO
Livigno
Bormio
ITÁLIE

SILNIČKY

Francouzské Alpy
na silničních kolech
na silničce parky Ecrins, Queyras
s Mercantour
Col du Glandon (1 924 m) › Alpe d’Huez (1 860 m) › Col de Madelaine
(1 993 m) › Col du Galibier (2 645 m) › Col de l’Izoard (2 360 m) › Cime
de la Bonette (2 860 m) › Col de Pontis (1 301 m)
Francouzské Alpy jsou zvučným lákadlem nejen pro lyžaře, ale
také pro milovníky silniční cyklistiky. Tento komorní zájezd je šitý
na míru právě vyznavačům úzkých plášťů, pro které žádný kopec
není dost dlouhý ani prudký. Vydáme se za překonáváním majestátních průsmyků rozléhajících se podél „Route des Grandes Alpes“,
legendární asfaltové tepny propojující Ženevské jezero se Středozemním mořem. Na úpatích národních parků Ecrins, Queyras a Mercantour budeme stejně jako závodníci na Tour de France objevovat
vlastní cyklistické možnosti a limity. Odměnou za hodiny v sedle
nám pak budou úchvatné výhledy na okouzlující panoramata francouzských Alp. Jako základna pro nutnou regeneraci nám budou
sloužit dva horské hotýlky, ze kterých budeme vyrážet na jednotlivé
etapy. V ceně zájezdu jsou zahrnuty snídaně. Restaurace v blízkosti
ubytování nám při večeřích umožní nejen doplnit energii k dalším
výkonům, ale i ochutnat tradiční francouzskou kuchyni.

foto: Mára Jonáš

legendární průsmyky ve stínu Passa
Stelvia na žiletkách

4–5
TERMÍN
20. 08. – 30. 08. / 11 dnů / č. 220435-1
CENA
33 600 Kč
CENA ZAHRNUJE
dopravu mikrobusem včetně kol,
8× hotel** se snídaní, průvodce, pojištění léč. výloh, zákonné pojištění CK,
jonťák a pišingr Chimpanzee

Route des Grandes Alpes 2018
ŠVÝCARSKO

FRANCIE

Ženeva
Briançon

ITÁLIE
Turín
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foto: Honza Haruda

Bormio

3 – 4/5

nejkrásnějšími pyrenejskými sedly
po stopách Tour de France

TERMÍN
26. 08. – 06. 09. / 12 dnů / č. 220466-1

foto: Jiří Mottl

Pyreneje cyklo
CENA
19 700 Kč

Mont Ventoux (1 912 m) › Col d’Aubisque (1 709 m) › Hautacam
(1 615 m) › Col du Tourmalet (2 115 m) › Col de Turini ve Francii
(1 607 m) › Azurové pobřeží › komfortní chatky a VIP zázemí

CENA ZAHRNUJE
dopravu autobusem včetně kol, 8× ubytování, polopenzi, průvodce, pojištění
léč. výloh, zákonné pojištění CK, jonťák
na každou etapu a pišingr Chimpanzee

Pyreneje – království silniční cyklistiky trůnící na hranici Španělska a Francie. Nádherné pohoří prostupné jen několika málo
průsmyky, zato ale protkané klikatými silničkami, které odnepaměti přitahují zraky i odvážné představy většiny silničních
cyklistů. Není divu, že tu pořadatelé Tour de France každoročně
vytyčují několik horských etap. Na úvod si střihneme slavný
Mont Ventoux, na jehož úpatí se ubytujeme na 2 noci. Následuje přehlídka slavných pyrenejských sedel, kde před námi
potily krev pelotony závodníků Tour de France, a cestou zpět si
projedeme nejslavnější rychlostní zkoušku Rallye Monte Carlo
přes hypnotizující zatáčky Col de Turini nebo si užijeme relax
na plážích Azurového pobřeží. Naším pyrenejským epicentrem
bude lázeňské městečko Argelés‑Gazost s VIP zázemím (bazén,
tobogány, vířivka), vyváženou kudrnovskou polopenzí a ubytováním v komfortních mobilhomech. Etapy jsou naplánovány
hvězdicově a připravené programy 2 obtížností, aby si opravdu
každý mohl naložit podle svých sil.

FRANCIE
Mont Ventoux
(1.912 m)
NP
Mercantour
Pyreneje

ANDORA

ŠPANĚLSKO

SILNIČKY

Švýcarsko –
Bernské Alpy
silničářská epopej na území Eigeru a Jungfrau
fantastické alpské scenérie › možnost absolvování královské etapy
(190 km, 4 000 výškových metrů) › ubytování v kempu u jezera
Švýcarsko je synonymem pro dokonalost, preciznost, uhlazenost.
Fotogenická, katalogová země, v níž, ať namíříte objektiv fotoaparátu kamkoliv, nemůžete udělat špatnou fotku. To se týká převážně
přísně střežené a hýčkané přírody, zejména pak švýcarské části Alp,
kam se s nadšením vydáváme se skupinami ferratistů, turistů, MTB
bajkerů… Otázka tedy zní, proč nezkusit něco ze švýcarské dokonalosti i v sedle silničního kola? Nebudete litovat. Naplánovány jsou
středně obtížné etapy, ale také etapa královská, rekordmanská,
která vám pravděpodobně ve skupině stejně smýšlejících kamarádů
vyslouží přezdívku „Bernský švihák“ nebo „Drtič“… Ale netřeba se bát,
etapy se dají zkracovat dle nálady a kondice, a k celkovému pohodlí
značnou měrou přispívá i fakt, že budeme po celou dobu ubytováni
na jednom místě v příjemném kempu v Interlakenu, v blízkosti jezera
Brienzersee. Odtud budeme podnikat hvězdicové výjezdy mezi horské
velikány. Pokud by vám nocování pod stanem nevyhovovalo, je možné
za příplatek zajistit ubytováním v některém z mnoha hotelů.

TERMÍN
30. 06. – 06. 07. / 7 dnů / č. 220491C-1
10. 08. – 16. 08. / 7 dnů / č. 220491C-2
CENA
10 900 Kč
CENA ZAHRNUJE
dopravu autobusem včetně kol,
4× kemp, polopenzi, průvodce, pojištění léč. výloh, zákonné pojištění CK,
jonťák a pišingr Chimpanzee
ŠVÝCARSKO
Bern

FRANCIE

Bernské
Alpy
ITÁLIE

foto: Jirka Šindelář
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foto: Martin Hájek

91

Altaj pro
dobrodruhy
magická síla ruské divočiny na raftech,
pěšky i na koních
3denní rafting na řece Katuň > petroglyfy Kalbak‑Taš
> trek k jezeru Ak‑kem > 2denní putování na koních >
pestrobarevný Altajský Mars > závan Mongolska v Koš
‑Agač > Tavdinské jeskyně > etnografické muzeum v Gorno
‑Altajsku

tuň

SK
O

Koš–Agač
Bělucha

ČÍNA

MO
NG
OL

KAZACHSTÁN

jezero
Ak–Kem

PŘES HORY
A DOLY

hranicím do úžasné krajiny plné barev nazývané Altajský
Mars, exkurze k nástěnným rytinám Kalbak‑Taš i speleologická prohlídka Tavdinských jeskyní. Inu, pojďte sami
nasát magickou atmosféru místa, pro kterou stojí za to
překonat půlku Sibiře.

TERMÍN
15. 08. – 30. 08. / 16 dnů / č. 220844-1
Nástupní místo: Gorno‑Altajsk /
Barnaul
CENA
24 800 Kč
CENA ZAHRNUJE:
místní pozemní dopravu, 15× ubytování (5× hostel, 10× stan), průvodce, 3denní splutí řeky Katuň včetně místních
průvodců i vybavení, 2denní putování
na koni (volitelně lze využít pouze
pro přepravu batohů), pojištění léčebných výloh a zákonné pojištění CK

foto: Míša Poborská

CENA NEZAHRNUJE
letenku (v ceně od cca 16 000 Kč včetně
tax), vízum

foto: Marie Salajková
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RUSKO
Gorno–Altajsk

Ka

Altaj je synonymem pravé divočiny, kde se krása divoké přírody snoubí se svéráznou směsicí kultur na pomezí 4 států,
a vytváří tak nezaměnitelný genius loci, který od pradávna
přitahuje vědce, romantiky i dobrodruhy. I nás zlákal Altaj
na průzkumnou výpravu, jeho divokou krásu jsme nasávali
na treku, na raftech i z koňského hřbetu a při další výpravě
se o tento velkolepý zážitek rádi podělíme. Vypravíme se
na 6 dní do hor pod ikonickou horu Bělucha, odrážející se
v tyrkysové hladině jezera Ak‑kem, užijeme si nádherných
výhledů při 2 denním putování na koni (volitelně) a na závěr sjedeme 3 denní úsek bohyně sibiřských řek - divoké
řeky Katuň na raftech (podrobnosti k náročnosti na www.
kudrna.cz, akce je připravena pro průměrně zdatné jedince).
Výpravu okoření i výlet po Čujském traktu k mongolských

Kavkaz
výstup na Elbrus – 5 642 m, vodka,
šašliky a ruský lid
Kavkaz je ohromné pohoří táhnoucí se téměř 1 200 km
mezi Kaspickým a Černým mořem. Elbrus se nachází v jeho
severozápadní části, v oblasti nazývané Centrální Kavkaz.
Od chvíle, kdy se ocitneme ve výšce 1 900 m u „bázneho
lágera“, se jen výjimečně dostaneme níže. Baksanské údolí
je sevřeno čtyřtisícovými vrcholy, mezi kterými budeme
putovat dolinami řídce osídlenými pouze pastevci. Tyto
aklimatizační túry budou přípravou na vyvrcholení zájezdu – pokus o výstup na 5 642 m vysoký Elbrus. Horolezci,
jimž Kavkaz nabízí množství lahůdek i samostatné skupiny
trekařů mohou vlastní program samozřejmě konzultovat
s průvodcem. Jak na Kavkaz? Sraz účastníků je ve městě
Mineralní Vody na úpatí Kavkazu, odkud pojedeme najatým
mikrobusem. Veškeré potraviny i benzín do vařičů je možno
dokoupit na místě.

foto: Jan Forejt

PŘES HORY
A DOLY
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RUSKO
Černé
moře

TERMÍN
25. 06. – 06. 07. / 12 dnů / č. 220807-1
Nástupní místo: Minerální Vody

CENA ZAHRNUJE:
veškerou společnou dopravu po Kavkaze včetně lanovek, poplatky za registraci OVIR, povolení ke vstupu do pohraniční oblasti, 4× kemp, průvodce, vstup
do NP Prielbrusie, pojištění léč. výloh
a zákonné pojištění CK

foto: Jan Forejt

CENA NEZAHRNUJE
letenku v ceně od cca 13 000 Kč včetně
tax a víza

foto: Jan Forejt

CENA
14 800 Kč

Maroko, Vysoký
Atlas a Sahara
pěšky přes Vysoký Atlas a putování
s velbloudí karavanou dunami Sahary
Marrákeš a Djemma el‑Fna › hollywoodský Ouarzazat ›
treking Vysokým Atlasem a putování s velbloudí karavanou
dunami Sahary › výstup na druhou nejvyšší horu Maroka –
M’Goun (4 071 m) › vynikající berberská, nomádská
a marocká plná penze
Při přechodu čtyřtisícového Vysokého Atlasu nás bude v hlubokých údolích pohádkově barevných hor provázet podmanivá atmosféra kamenných berberských vesnic obklopených svěže zelenými terasovitými políčky. Turisté jsou zde
stále vzácností a není divu, když se k nám seběhne polovina
vsi. Zde žádné turistické značky nevedou… Díky domorodému kuchaři nakoukneme pod pokličku místní kuchyni,
spát budeme pod vlastními stany a v soukromých vesnických domech, kde na vlastní kůži zažijeme skvělou tradici
marocké pohostinnosti, velkorysosti a otevřenosti. Pocit
prvních afrických expedic umocní muly, které využijeme pro
přepravu našich batohů. Putování s karavanou velbloudů saharskými dunami poskytuje jedinečnou příležitost vychut-

PŘES HORY
A DOLY

Atlantický
oceán

nat si pro nás velmi exotické prostředí největší pouště světa
i s tamními oázami, to vše při zajištěném pohodlí transportu
zavazadel a stravování. V noci padne na hebký písek absolutní ticho a hvězdy na sametově černé obloze jsou takřka
na dosah… Kontrastem k přírodě a životu v horách a oázách je královské město Marrákeš s neuvěřitelně rušnými
uličkami staré mediny, kde nás ohromí tisíce vůní, zvuků,
chutí a nepřeberné množství rozmanitého zboží z krámků
namačkaných na každém čtverečním centimetru bazaru.
Tvrdě usmlouvaná cena malého suvenýru i vás nakonec naplní pocitem spokojenosti z dobrého obchodu a při pohledu
na něj ještě dlouho budete vzpomínat na Afriku.

Rabat

2–3
TERMÍN
17. 04. – 03. 05. / 17 dnů / č. 220848-1
25. 09. – 11. 10. / 17 dnů / č. 220848-2
Nástupní místo: Marrákeš

CENA ZAHRNUJE:
veškerou společnou dopravu v Maroku,
muly v horách i velbloudy na poušti
na přepravu výstroje, 3× ubytování
v hotýlcích, 2× v gites d’etape a 9× v nomádských či vlastních stanech, služby
kudrnovského i místního průvodce,
kuchaře a štábu místních mulařů
a velbloudářů, berberskou, marockou
a nomádskou plnou penzi, pojištění
léčebných výloh i zákonné pojištění CK
CENA NEZAHRNUJE
letenku v ceně od cca 13 000 Kč (včetně tax)

foto: Robi Mahel

CENA
27 200 Kč

foto: Robi Mahel
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Patagonie
a Ohňová země
legendární treky a kultovní hory
Chile i Argentiny
Buenos Aires › Lago Argentino › NP Los Glaciares ›
kultovní hory Cerro Torre a Fitz Roy › ledovec Perito
Moreno › NP Torres del Paine › Magalhaesův průliv ›
tučňáci na ostrově Magdalena › Ushuaia › Ohňová země
– „jihoamerický konec světa“ › komorní skupina max. 14
účastníků
Východ slunce nad Torres del Paine, kdy první ranní paprsky ozáří tři skalní monolity a zbarví je do zlatočervené
barvy, anebo jedinečný ledovec Perito Moreno s odpadávajícími kusy ledu přímo před vašima očima, patří ke
stejně nezapomenutelným zážitkům, jako pohled na
impozantní žulové věže Fitz Roy a Cerro Torre v NP Glaciares. Objevíte kouzlo nedozírné, drsné a na první pohled
pusté patagonské pampy, na které místní gaučové
prohánějí vyhlášené jihoamerické „steaky“ a ohromí vás
nečekaná krása přírody „konce světa“ – Ohňové země.
Učarují nám roztomilí tučňáci magellanští a doslova nás
zmrazí magická Antarktida na dosah ruky. A to je pouze
pár kamínků z neobyčejně krásné a působivé mozaiky,
kterou dokáže vytvořit jihoamerická příroda. Pojeďte
s námi objevovat její další střípky až na samotný, civilizací téměř nepoznamenaný, „konec světa“ – Ohňovou
zemi v nejjižnější části amerického kontinentu. Středně
fyzicky náročný zájezd zahrnuje dva třídenní treky v NP
Los Glaciares a Ohňové zemi a jeden čtyřdenní trek v NP
Torres del Paine.
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Patagonie
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TERMÍN
24. 01. – 09. 02. / 17 dnů / č. 220850-1
Nástupní místo: El Calafate
Výstupní místo: Ushuaia

Los Glaciares

CENA
33 500 Kč

Patagonie

CENA ZAHRNUJE:
veškerou společnou dopravu (bus, loď),
9× ubytování v turistických hotýlcích
se snídaní, 7× kemp nebo tábořiště,
výlet k ledovci Perito Moreno, vstupné
do NP (cca 80 USD), katamarán po Lago
Pehoe (od cca 60 USD), průvodce,
pojištění léčebných výloh a zákonné
pojištění CK

foto: Honza Haruda

CENA NEZAHRNUJE
letenku (v ceně od cca 30.000 Kč včetně
tax a dvou vnitrostátních přeletů),
vstupné do muzeí, fakultativní výlet
lodí po kanálu Beagle a výlet za tučňáky

foto: Dana Simonová

A RG

CHILE

IN A

Tichý
oceán

Peru – horský
trek a Machu
Picchu
nejkrásnější trek Cordillerou
Huayhuash a klenoty incké civilizace
9denní trek Huayhuash › Machu Picchu › Cusco - incký
“pupek světa” › posvátné Alpamayo › tyrkysové jezero
Llanganuco › Siula Grande › trek nalehko s místní plnou
penzí › komorní skupina max. 14 účastníků
Tento zájezd v sobě spojuje to nejkrásnější, co může Peru
aktivnímu cestovateli nabídnout. Na úvod nemůžeme vynechat Machu Picchu - klenot ukrytý v džungli,
srdce incké civilizace – Cusco, “Posvátné údolí” Inků
s velkolepými památkami na nejmocnější impérium
Jižní Ameriky ani neuvěřitelně barevnou duhovou horu
- Rainbow Mountain. Zde se aklimatizujeme na hlavní
chod velkolepý horský trek v Cordilleře Huayhuash, která
s rozpukanými ledovci horských štítů a jezery, jejichž
barva osciluje od tyrkysové po temně modrou, tvoří tu
nejúžasnější horskou scenérii, jakou si lze jen představit.
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PERU
Huaraz

Najdeme zde druhou nejvyšší peruánskou horu Yerupajá
i pověstnou Siula Grande, svědka dramatu o lidské nezdolnosti, které popsal v autobiografické knize Setkání
se smrtí britský horolezec Joe Simpson. Na 9 denní trase
dlouhé cca 130 km nás čeká devět horských průsmyků
(převážně nad 4 500 m), vždy s podporou místního servisu, čili nalehko a s plnou penzí, a zatím téměř bez turistů.
Trek Huayhuash patří k náročnějším, určité zkušenosti
s turistikou v horách jsou tedy na místě, odměnou však
budou zážitky, které korunují tento trek na jeden z nejkrásnějších na světě.

Lima
Tichý
oceán

BRAZÍLIE

Cusco

BOLÍVIE

Arequipa

3–4
TERMÍN
10. 06. – 28. 06. / 19 dnů / č. 220360C-1
Nástupní místo: Lima
CENA
38 700 Kč
CENA ZAHRNUJE:
veškerou společnou dopravu po Peru,
6× ubytování v hotýlcích včetně snídaně, 8× tábořiště, 9denní trek nalehko
s kudrnovským i místním průvodcem,
stravování během treků, vstupy během
treku v Cordilleře Huayhuash (80 USD),
průvodce, pojištění léčebných výloh a
zákonné pojištění CK

foto: Dana Simonová

CENA NEZAHRNUJE
letenky (cca od 22 000 Kč včetně tax
a cca od 4 000 Kč vnitrostátní přelety
Lima - Cusco - Lima), vstupné do památek, muzeí a NP, fakultativní výlety

foto: Dana Simonová
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Nepál - Manaslu
dobrodružné putování ve stínu osmé
nejvyšší hory světa
Okruh okolo Manaslu patří k těm dobrodružnějším, které
můžete v Nepálu absolvovat. První dny budeme stoupat
hlubokým údolím proti proudu řeky Buri Gandaki.
Nad hranicí lesa vyměníme hinduistické chrámy za buddhistické chorteny a modlitební zídky Mani. I ráz krajiny
se rapidně změní a pokračovat budeme krajinou podél
ledovců a severní stěny sedmitisícové hory Baudha. V Samagaonu spatříme tyrkysově zelené vody ledovcového
jezera Birendra Tal a poté vstoupíme do tajuplné oblasti
Samdo poblíž hranic s Tibetem. Výhledy na nedozírnou
Tibetskou plošinu a věčně zasněžené vrcholky Himalájí
na pozadí starobylých klášterů, ve vás zanechají pocity
klidu a míru společně s respektem k místním obyvatelům, kteří tento drsný kout zeměkoule obývají. Avšak ta
největší výzva je teprve před námi! Přechod sedla Larkya
La, ležícího 5.213 metrů nad mořem a dlouhý sestup
věčně zasněženou krajinou mezi zubatými štíty hor až
do Darepani ležící na stezce okolo Annapurny.

ČÍNA

NEPÁL
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3–4
TERMÍN
07. 11. – 27. 11. / 21 dnů / č. 220887-1
Nástupní místo: Káthmándú
CENA
25 500 Kč

foto: Martin Hájek

CENA NEZAHRNUJE
letenku v ceně od 23 000 Kč včetně tax,
vízum do Nepálu (40 USD), možnost
nájmu nosičů (cca 30 USD/den; unese
až 25 kg a je možné jej sdílet ve více
lidech)

foto: Martin Hájek

CENA ZAHRNUJE:
věskerá společná doprava, 4× ubytování v hotýlcích v Káthmándú, ubytování
na treku, snídaně v Káthmándú, povinné permity pro trekking v navštívených
oblastech, povinný nepálský průvodce
během treku, průvodce CK, pojištění léčebných výloh a zákonné pojištění CK

Nepál – výstup
na Mera Peak
s trekem z údolí
Arun
málo známý trek ve stínu Makalu
okořeněný o výstup na šestitisícovku
Mera Peak

foto: Subin Thakuri

fakultativně – rafting na řece Trisuli, vyhlídkový let okolo
Mt. Everest › Káthmándú › výstup na hlavní vrchol Mera (6
461 m) › Swayambhunath › Patan › Bodhnathu › Bhaktapur ›
komorní skupina max. 10 osob
Láká vás dobrodružství a chcete zažít na vlastní kůži výstup
expedičního charakteru v divokých Himalájích? Na osmitisícovku vás (zatím) nevezmeme, ale i výstup na 6 461 metrů
vysoký Mera Peak bude stát za to. Výstup však nebude úplně
zadarmo. Chceme, abyste prožili expedici se vším všudy,
a tak nebudeme “švindlovat” přeletem do Lukly (odkud už
je to k Mera co by kamenem dohodil), ale po vzoru expedic,

ČÍNA
let

Tumlingtar
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které k osmitisícovkám šlapaly po svých, se i my vydáme
nejprve trekem vedoucím z Tumlingtaru skrze národní park
Makalu Barun až k samotnému Mera Peak. Tento trek je
velmi málo chozený, a tak nám odměnou za vynaloženou
námahu bude kontakt s kulturou a krajinou jen minimálně
ovlivněnou hromadným turismem, tak jako známe z jiných
oblastí Nepálu. Celý trek i s výstupem zvládne každý
trénovaný turista a velkou výhodou pro vás bude možnost
noclehů v jednoduchých chatách během treku, ubytování
v expedičních stanech a komplet strava a servis během výstupu, o který se postaráme my. Vy se tak můžete soustředit
jen a pouze na úžasné zážitky a velké dobrodružství ve velehorách, které s námi prožijete na 110 %.

foto: Subin Thakuri

4–5
TERMÍN
16. 10. – 06. 11. / 22 dnů / č. 220899-1
Nástupní místo: Káthmándú
CENA
36 700 Kč
CENA ZAHRNUJE:
veškerá společná doprava, vnitrostátní přelet
Káthmándú – Tumlingtar, Lukla – Káthmándú, 3× ubytování v turistickém hotelu v Káthmándú, 15× ubytování v horských lodžích na treku, 2× noc v zajištěných
stanech během výstupu, servis lezeckých šerpů a
stravy v ceně během výstupu na Mera Peak, snídaně
v Káthmándú, povinné permity na trek a pro výstup
na Mera Peak, nepálský průvodce na treku, nepálští
horští průvodci na Mera Peak (v poměru 1 guide na 3
klienty), český průvodce CK, pojištění léčebných výloh
a zákonné pojištění CK
CENA NEZAHRNUJE
letenku (orientační cena zpáteční letenky od 23 000
Kč včetně tax), vízum do Nepálu (40 USD), možnost
nájmu nosiče na treku (cca 25 USD/den), fakultativní
výlety (vyhlídkový let okolo Mount Everest, rafting
na řece Trisuli), bakšišné pro šerpy

foto: Subin Thakuri
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TERMÍN
25. 08. – 12. 09. / 19 dnů / č. 220891-1

nejkrásnější treky v Ladakhu > ubytování pod střechou
i v místních stanech > v rámci treků plná penze > rozhledy
z pětitisícových sedel > buddhistické kláštery a himálajské
vesničky > Dillí

Nástupní místo: Dillí

Ladakh je plný ohromujících pohledů – neobyčejné kláštery
stojící na vysokých kopcích, trpasličí oproti zasněženým nebetyčným horám. Starobylé paláce přilepené ke strmým skalním
stěnám a všude kolem vysokohorská krajina postříkaná malými
skvrnami zeleně. Ladakh, přezdívaný „Země vysokých sedel“,
leží na severu Indie a zasahuje na okraj Tibetské náhorní plošiny. Ne nadarmo se celé oblasti také říká Malý Tibet. Tibetský
buddhismus – lamaismus a kultura z něj vycházející nezaměnitelně dokreslily tvář zdejšího kraje a kláštery jsou dodnes plně
fungující součástí každodenního života. I my máme v plánu
mnohé navštívit a nahlédnout tak do života buddhistických
mnichů. Osmidenní trek vede převážně údolím řeky Markha.
Zavede nás přes dvě pětitisícová sedla s pohádkovými výhledy
do tradičních himálajských vesnic. Po důkladné aklimatizaci na treku údolím Markha
TIBET
Nubra
se přesuneme do ztraceného
údolí Nubra. Toto údolí leží na
bývalé Hedvábné stezce, na úpatí
Leh
mocného hřebene Karakoramu,
Markha
s několika sedmitisícovkami
takřka nadosah.
INDIE

CENA
27 100 Kč
CENA ZAHRNUJE
veškerou společnou dopravu, muly během treku v Nubra Valley, 6× ubytování
v hotýlcích v Dillí a Lehu, 7× ubytování
během treků ve venkovských domech,
5× v pronajatých stanech, plnou
penzi během obou treků, průvodce
CK, místního průvodce v údolí Nubra,
pojištění léčebných výloh a zákonné
pojištění CK
CENA NEZAHRNUJE
letenku v ceně od cca 20.000 Kč (včetně
tax a vnitrostátního přeletu Dillí – Leh dle aktuálních sazeb letecké přepravy)
a indické vízum (cca 2.570 Kč), stravu
mimo treky Markha a Nubra
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Hory a národní
parky Skotska
jednodenní túry i ochutnávka skotských
tradic
NP The Trossachs › Loch Katrine › údolí Glen Coe › výstup na
Ben Nevis (1 343 m) › divoký ostrov Skye › skotské Alpy – pohoří
Cuillins › údolí Glen Affric › výstup na Ben Macdui (1 309 m) ›
Loch Nagar › Londýn
Jak již název napovídá, tento zájezd je mnohem více, než‑li na poznávaní historie a památek Skotska, zaměřený na jeho divokou
horskou přírodu. Skotsko je bez pochyb turisticky a krajinářsky
velice atraktivní a my si jeho podmanivé přírody užijeme opravdu do sytosti. Možná nás překvapí, že i přesto, že se budeme
pohybovat na území turistické velmoci, často během našich
výletů kromě zdejších mohutných býků s ofinou nepotkáme ani
živáčka. Semtam nás možná potrápí aprílové počasí, které je
zde na denním pořádku i během července, ale o to více nám pak
„bodne“ hřejivá whisky, která v místech svého zrodu chutná zcela jinak, než‑li v teple české kotliny. Tak jako tak, na Skotsko, ač
drsné, budete vzpomínat ještě dlouho po návratu a dost možná
vás tato vzpomínka donutí vrátit se zpět.

foto: Robi Mahel

trekking nalehko údolími Markha a Nubra

2–3
TERMÍN
10. 07. – 24. 07. / 15 dnů / č. 220873-1
CENA
19 300 Kč
CENA ZAHRNUJE
dopravu autobusem včetně výletů,
přepravu místním autobusem z Fort
William do Glen Coe, 10× kemp, polopenzi, 1× Fish and Chips, průvodce, 2×
trajekt, pojištění léč. výloh, zákonné
pojištění CK a pišingr Chimpanzee
Hory a národní parky Skotska
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foto: Martin Hájek

Indický Ladakh

Korsika
jednodenní túry

Korsika
přechod GR 20

jezero Lac de Nino › nejvyšší vrchol Monte Cinto (2 706 m) ›
koupání v soutěskách Tavignano a Spelunca › skalní město
Les Calanches › Bavelské jehly › Bonifacio

na těžko po slavné dálkové horské
trase

Rozeklané horské štíty, skalní věže, soutěsky, kaskády,
křišťálově čistá jezera, polodivoká prasata, kouzelné pláže,
půvabná města s atmosférou, všudypřítomný kult osobnosti
Napoleona Bonaparte, vynikající vína… Ale také historie
plná bojů, touhy po samostatnosti a krvavé vendety.
Milujete‑li hory, pak vám tento ostrov beznadějně učaruje.

Většinu času prožijeme na treku po nejhezčích partiích
trasy GR 20 – nejslavnější dálkové trase celé Evropy. Nezbytná je tedy dobrá fyzička a základní znalosti pohybu
ve vysokohorském terénu. Mezi jednotlivými přechody
se vždy setkáme s busem, kde doplníme zásoby na další
horskou etapu.

3–4

CENA ZAHRNUJE
dopravu autobusem, 2× trajekt, 10× kemp, polopenzi,
průvodce, pojištění léč. výloh, zákonné pojištění CK a
pišingr Chimpanzee

CENA
14 000 Kč
CENA ZAHRNUJE
dopravu autobusem, přeprava do hor, 2× trajekt, jízdu
korsickým úzkorozchodným vláčkem, 4× kemp, 6× nocleh
na placených tábořištích, 4× polopenzi, průvodce, pojištění léč. výloh, zákonné pojištění CK a pišingr Chimpanzee
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Francouzské Alpy
přes hory NP Mercantour k Azurovému
pobřeží
Vallée des Merveilles – “Údolí zázraků” › Mont Bego › NP
Mercantour › Azurové pobřeží › italský přírodní park Alpi
Maritime › Madone de Fenestre › nalehko s ubytováním
na chatě nebo natěžko se stanem
Hory, které se koupou ve Středozemním moři. A vám to dopřejí
také! V národním parku Mercantour těsně při hranici s Itálií
jsme objevili krajinu tak divokou, že se do ní přirozeně vrátili
vlci. A v ní souvislý horský trek, který nás z dramatických
horských scenérií přivede až do provoněné Středomořské
krajiny Azurového pobřeží. Cestou prokličkujeme bezpočet
horských jezer, rozkvetlých pasteveckých luk, ale i hlubokých
lesů a na horizontu budeme vyhlížet moře, které bude po týdnu
putování tou nejlepší odměnou. Trasa prochází také unikátní
lokalitou posvátné hory Mont Bego se 40 000 prehistorických
maleb ve Vallée des Merveilles (Údolí zázraků), které aspirují
o zápis na seznam UNESCO. Akci nabízíme ve dvou variantách.

TERMÍN
27. 06. – 06. 07. / 10 dnů / č. 220897A-1
27. 06. – 06. 07. / 10 dnů / č. 220897B-1
CENA
12 300 Kč (stan)
16 800 Kč (horská chata)

foto: Petr Němeček
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foto: Robi Mahel

CENA
14 800 Kč

foto: Robi Mahel

TERMÍN
27. 06. – 09. 07. / 13 dnů / č. 220863B-1
15. 08. – 27. 08. / 13 dnů / č. 220863B-2

TERMÍN
27. 06. – 09. 07. / 13 dnů / č. 220863A-1
15. 08. – 27. 08. / 13 dnů / č. 220863A-2

CENA ZAHRNUJE
dopravu autobusem, místní dopravu
do hor, 7× ubytování, (chata/tábořiště – dle zvolené varianty), průvodce,
pojištění léčebných výloh, zákonné
pojištění CK a 2× pišingr Chimpanze
Francie - Hory a pobřeží 2018

Paříž
FRANCIE
ITÁLIE
NP Mercantour
Středozemní moře

krajem rozeklaných hor, hlubokých
kaňonů, průzračných jezer, divokých koní
i orlů
Rolandova skalní brána › Val de Ordesa › Monte Perdido
(3 355 m) › Maladeta › Estany de Sant Maurici › Andorra >
noclehy na horských chatách s polopenzí

CENA
21 400 Kč
CENA ZAHRNUJE
dopravu autobusem, přesuny španělskými kyvadlovými autobusy v
horách, 9× nocleh v kempu, 2× nocleh
na horské chatě včetně polopenze, polopenzi, průvodce, pojištění léčebných
výloh, zákonné pojištění CK a pišingr
Chimpanzee

Pyreneje – impozantní pohoří na hranicích Španělska a Francie, jeden jeho konec omývá moře Středozemní, druhý se noří
do vln Atlantiku. Formou jednodenních túr nalehko navštívíme
jeho nejkrásnější místa, zlatým hřebem programu budou dvě
dvoudenní túry s přespáním i stravou na horských chatách.
Naše putování bude pestré – projdeme fantasticky modelovaným kaňonem Ordesa a Monte Perdido, populární národní
park d’Aigüestortes y Estany de Sant Maurici, impozantní masiv
Maladeta pod nejvyšším vrcholem Pico de Aneto (3 404 m),
podíváme se i do Andorry a na závěr se vykoupeme ve Středozemním moři.
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Koruna Pyrenejí
horské přechody nejkrásnějšími partiemi
Pyrenejí s výstupy na tři nejvyšší vrcholy
pohoří
Pyrenejský národní park › NP Ordesa y Monte Perdido
Pico de Aneto (3 404 m) › Andorra > Pic de Coma Pedrosa

›

Náročnější varianta zájezdu, při které budeme vyrážet na vícedenní přechody natěžko s noclehem na chatách (za příplatek)
či ve vlastním stanu. Ambiciozním cílem zájezdu je pokus o výstup na všechny tři nejvyšší vrcholy Pyrenejí – Pico de Aneto
(3 404 m), Posets (3 369 m) a Monte Perdido (3 355 m) a na závěr
i na nejvyšší vrchol Andorry. Cestou domů zrelaxujeme ve vlnách Středozemního moře.

foto: Robi Mahel

TERMÍN
18. 07. – 02. 08. / 16 dnů / č. 220818A-1

TERMÍN
18. 07. – 02. 08. / 16 dnů / č. 220818B-1
CENA
18 900 Kč
CENA ZAHRNUJE
dopravu autobusem, přesuny španělskými kyvadlovými autobusy v horách,
7× nocleh v kempu, 4× na tábořišti
(nebo 4× na horské chatě za příplatek)
9× polopenzi, průvodce, pojištění
léčebných výloh, zákonné pojištění CK
a pišingr Chimpanzee
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foto: Robi Mahel

Pyreneje
jednodenní túry

TERMÍN
30. 09. – 07. 10. / 8 dnů / č. 220801-1

prodloužené léto na nejjižnějším
evropském ostrově

CENA
12 900 Kč

Kréta je mezi našinci známá především díky svým památkám a překrásným plážím. Ačkoliv se budeme pohybovat
po ostrově, který proslul jako kolébka evropské civilizace, naším hlavním cílem budou divoké soutěsky a zářivě
bílé hory Lefka Ori. Ubytování na horských chatách
i v přímořských penzionech nám umožní ostrov projít nalehko, bez velké dřiny. Navíc ochutnáme zdejší nesmírně
vynikající kuchyni a příjemně si prodloužíme léto.

CENA ZAHRNUJE
veškerou společnou dopravu po ostrově, 7× nocleh v hotelu či penzionu,
průvodce, vstupné do soutěsek Ag. Irini
a NP Samaria, loď z Loutra do Chora
Sfakion, pojištění léč. výloh a zákonné
pojištění CK

foto: Ivana Kadlecová

Hory Kréty

CENA NEZAHRNUJE
letenku (orientační cena zpáteční
letenky od 6.000 Kč včetně tax)

Akrotiki
KRÉTA

Ala Irini

PŘES HORY
A DOLY

Makedonie
a Kosovo
jednodenní túry za přírodními
i kulturními krásami

Prokletije

TERMÍN
28. 07. – 09. 08. / 13 dnů / č. 220872A-1
MAKEDONIE
Bistra
Babuna Stobi
Prilep
Kavadarci
Ohrid
ŘECKO

Tetovo › pohoří Bistra › Ohrid › Ohridské jezero › klášter
sv. Nauma › pohoří Galičica › Prespanské jezero › Pelister
(2 601 m) › klášter Treskavec › Prizren › Visoki Dećani
Makedonie a Kosovo, země bývalé Jugoslávie, malé rozlohou, ale plné přírodních i kulturních zajímavostí. Vždyť
památky na území dnešní Makedonie se datují až do
doby hluboko před naším letopočtem. Po celé Makedonii
pak najdeme řadu opuštěných horských masivů s výškou
přes 2.500 metrů. I my navštívíme 6 z nich – každé pohoří
je jiné. Nádhernými květinami porostlé pohoří Bistra,
věčně zelenou Galičici, kamenitou Babu, skalnatou
Babunu, pestré hory Šar planina a na závěr divoké Prokleté hory. Chcete‑ li poznat Balkán, jak má být, pravou
divočinu opravdu bez turistů, pojeďte do makedonských
hor. V závěru zájezdu pak v Kosovu poznáme nelehkou
současnost této malé země, kde tvoří většinu obyvatel
etničtí Albánci, ale kde stále existují a fungují nejvýznamnější pravoslavné kláštery Srbska.

CENA
12 500 Kč
CENA ZAHRNUJE
dopravu autobusem, 1× hostel, 1×
horská chata, 5× balkánský kemp, 3×
tábořiště, dopravu džípy pod Džeravicu, polopenzi, 1× místní snídani a 2×
místní večeři, průvodce, pojištění léč.
výloh, zákonné pojištění CK a pišingr
Chimpanzee

foto: Dominika Sommerová
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Tetovo › pohoří Korab › nejvyšší vrchol Golem Korab (2 763 m)
› pohoří Šar Planina › Titov Vrv › Skopje › Prizren › Prokletije ›
Džeravica (2 656 m)
Přímo na hranicích Makedonie a Kosova se v celé své kráse rozpíná
Šar planina. „Šar“ znamená pestrá. Ne nadarmo. Na jaře se travnaté svahy zbarví pestrobarevným kobercem květin, v létě hory
obléknou zelenozlatý kabát zdobený barevnými kvítky a teprve
na podzim hra barev pomalu utichne. Po jejím boku majestátné
pohoří Korab. Rozeklané bělostné štíty, bizarní krasové útvary a
především nejvyšší hora Makedonie a Albánie Golem Korab, hrdě
se tyčící na jejich hranici. Naše balkánské toulky povedou pohořím
Korab i rozlehlou Šar planinou, divokou, liduprázdnou a nekonečnou krajinou. V horách strávíme osm dní odkázáni jen sami
na sebe, možná občas narazíme na baču, možná se k nám přidá
toulavý pes. Na šarplaninské dobrodružství navážeme dobrodružstvím kosovským. Na několik dnů nahlédneme do nejmladšího
evropského státu s pohnutou historií. Podíváme se do starých
pravoslavných klášterů, navštívíme Prizren prodchnutý orientální
atmosférou a také znovu obujeme pohory a túrou kolem nejvyššího vrcholu Kosova se s Balkánem rozloučíme.

CENA ZAHRNUJE
dopravu autobusem a balkánskou
železnicí, 1× hostel, 9× tábořiště,
průvodce, pojištění léč. výloh, zákonné
pojištění CK a pišingr Chimpanzee
KOSOVO

SRBSKO
Šar planina

Tetovo Skopje
Korab
MAKEDONIE
ŘECKO

PŘES HORY
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Madeira
jednodenní túry
jednodenní toulky ostrovem pralesů, hor
a levád
Funchal › levády - zavlažovací kanály › lodí na ostrůvek Porto
Santo › tropické i orchidejové zahrady › zlatá pláž Praia Dourada
› Saõ Vicente se sopečnou jeskyní › vesnice jeptišek Curral das
Freiras › Porto Moníz - sopečné útesy a mořské akvárium
„Květinový koš Atlantiku“ či „Ostrov věčného jara“ – to jsou asi ty
nejznámější přívlastky, kterými bývá tento nevelký portugalský
ostrov označován. Madeira je jako stvořená pro tuláky a cestovatele, kteří mají rádi nespoutanou přírodu a exotickou květenu.
Na malém kousku země zde najdeme divoké mořské útesy, rozeklané štíty, terasovitá políčka na horských svazích, ale i subtropické zahrady s orchidejemi. Celý ostrov je navíc prošpikován více než
2 000 km „levád“ – zavlažovacích kanálů, které vedou přes hory,
pastviny, pralesy i nesčetnými horskými tunely. Ubytujeme se
v příjemném penzionu, odkud budeme každý den vyrážet nalehko
na půl až celodenní výšlapy po horských cestách, levadách či
po útesech i za poznáním. Možnost prodloužení o horský přechod
(viz str. 104) nebo o jedinečný květinový festival (viz str. 51).

foto: Dominika Sommerová

CENA
9 800 Kč

TERMÍN
24. 04. – 01. 05. / 8 dnů / č. 220840A-1
09. 05. – 15. 05. / 7 dnů / č. 220840A-2
15. 10. – 22. 10. / 8 dnů / č. 220840A-3
23. 10. – 30. 10. / 8 dnů / č. 220840A-4
Nástupní místo: Funchal
CENA
12 000 Kč
CENA ZAHRNUJE
veškerou společnou dopravu po ostrově, 7× nocleh v penzionu se snídaní,
průvodce, pojištění léčebných výloh
a zákonné pojištění CK
CENA NEZAHRNUJE
letenku v ceně od 10 000 Kč včetně tax
Atlantský
oceán

Porto
Santo

Porto Moniz
Sao Vicente
Porto da Cruz
Curral
das Freiras
Camacha
Ma
dei
ra
Funchal
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foto: David Barták

8denní přechod pohoří Korab a Šar planina

TERMÍN
28. 07. – 09. 08. / 13 dnů / č. 220872B-1

ALBÁNIE

Štíty hor
Makedonie
a Kosova

TERMÍN
15. 05. – 22. 05. / 8 dnů / č. 220840D-1

ostrovem věčného jara s batohem a
natěžko

Nástupní místo: Funchal

Podnikneme natěžko šestidenní souvislý přechod hlavního hřebene Madeiry. Při toulkách nespoutanou přírodou
tohoto nesmírně krásného hornatého ostrova budeme
následovat horské stezky i nejkrásnější pralesní levády
ostrova. Prosmýkneme se horskými tunely, z nichž nejdelší
měří téměř 2,7 km i horským průsmykem Encumeada (1 007
m). Navštívíme Pekelný kaňon, uvidíme nejstarší vavřínový strom Madeiry i mnohametrové vodopády řítící se ze
strmých srázů v oblasti Rabaçalu. Nevynecháme ani výstup
na nejvyšší horu ostrova – Pico Ruivo de Santana (1 862
m), užijeme si skvostnou hřebenovku na sousední Pico do
Arieiro (1 818 m) a nakoukneme do nitra nejrozsáhlejšího
třetihorního vřesovco-vavřínového pralesa na Zemi. Možnost prodloužení o jednodenní túry (viz str. 103).

CENA ZAHRNUJE
společnou dopravu po ostrově, 2×
nocleh v penzionu se snídaní, 5× nocleh tábořiště, průvodce, pojištění léč.
výloh a zákonné pojištění CK

CENA
5 600 Kč

CENA NEZAHRNUJE
letenku v ceně od 10 000 Kč včetně tax

PŘES HORY
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Kanárské ostrovy
Tenerife
po horách, vulkánech, plážích,
památkách i kaňonech
pohoří Anaga > národní park Cañadas del Teide > útesy Los
Gigantes > pyramidy v Güímaru > dvoudenní výstup na Pico
del Teide (3 718m)
Na největším kanárském ostrově se budeme toulat skalními
městy i vřesovcovými lesy, projdeme fascinující barevnou
vulkanickou pouští, užasneme nad výhledy z divokých
rozeklaných útesů i soutěsek, vykoupeme se na plážích
s černým i světlým sopečným pískem v čisťoučkých vodách
oceánu a pokusíme se vyšplhat až na nejvyšší horu ostrovů,
Španělska i celého Atlantiku – 3 718 m vysoké Pico del Teide.
Seznámíme se s tajuplnou kulturou původních obyvatel
Guančů i s výtečnými kanárskými víny. Během zájezdu se
ubytujeme v příjemných apartmánech v Bajamaru, odkud
budeme vyrážet na jednodenní výlety do hor nebo za poznáním. Bonbónkem pak bude dvoudenní túra na nejvyšší horu
spojená s přenocováním na horské chatě. Kdo se výletů nebude chtít zúčastnit, bude si moci užívat lenošení a koupání
na krásných sopečných plážích.

Tenerife

2–3
TERMÍN
21. 02. – 02. 03. / 11 dnů / č. 220875-1
06. 11. – 16. 11. / 11 dnů / č. 220872-2
Nástupní místo: Tenerife
CENA
16 900 Kč
CENA ZAHRNUJE
veškerou společnou dopravu po ostrově pronajatým mikrobusem, plavbu
lodí pod útesy Los Gigantes, 9× nocleh
v apartmánech, 1× nocleh na horské
chatě, průvodce, pojištění léčebných
výloh a zákonné pojištění CK
CENA NEZAHRNUJE
zpáteční letenku v ceně od 9 500 Kč
včetně tax z Prahy nebo Vídně (příp. individuálně si můžete letenky zakoupit
v ceně od 3 500 Kč včetně tax s nízkonákladovou let. společnosti)

foto: Marek Jedlička

104

foto: Honza Haruda

Horský přechod
Madeiry

TERMÍN
18. 03. – 25. 03. / 8 dnů / č. 220857-1
21. 10. – 28. 10. / 8 dnů / č. 220857-2

ostrov vína, pláží a ohňových hor

Nástupní místo: Lanzarote

2–3

CENA
17 800 Kč

NP Timanfaya - krajina vulkánů › smaragdové jezírko v kráteru
El Golfo › Caldera Blanca › surfařská pláž Famara › plavba na
ostrov Isla Graciosa › Costa Teguise
Vyplujete‑li s větrem v zádech od západního pobřeží Afriky,
zanedlouho se před přídí vynoří silueta ostrova, jenž svůj
vulkanický původ od prvního pohledu nezapře. Divoká
krajina tvořená sopečnými kužely, lávovými poli, vinicemi,
palmovými háji a políčky hraje všemi barevnými tóny.
Červené, černé a okrové odstíny sopečných hornin přechází
v tyrkysovou hloubku oceánu jen skrze úzký proužek pláží
z toho nejjemnějšího saharského písku. Ostrov je zemí
zaslíbenou vyznavačům cyklistiky, pěších túr i těm, jenž
v poklidu nenáročných výletů dovedou vychutnat bohatou
historii, skvělou kuchyni, lahodná vína a v neposlední řadě
luxusní koupání v Atlantiku. Na hordy plážovníků obvyklé
ve Středomoří rovnou zapomeňte a vychutnejte si dokonalou
romantiku opuštěných pláží. Ubytujeme se v příjemných
apartmánech, odkud budeme vyrážet na jednotlivé výlety.
Zavítejte s námi na ostrov, který svou krásou upoutal i mnohé
filmaře!

CENA ZAHRNUJE
veškerou společnou dopravu po ostrově, 7× ubytování ve 2 či 3 lůžkovém
apartmánu, průvodce, loď na ostrov
Isla Graciosa, veškeré vstupy, pojištění
léčebných výloh a zákonné pojištění
CK

Lanzarote

CENA NEZAHRNUJE
zpáteční letenku v ceně od cca 9 500
Kč včetně tax z Prahy či Vídně (příp. individuálně si můžete zakoupit letenky
v ceně od 3 500 Kč s nízkonákladovou
let. společnosti)

Isla la Graciosa
Famara
Cueva
de Los
LANZAROTE
Verdes
Caldera
Blanca
Costa Teguise
El Golfo
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Mallorca
jednodenní túry

Mallorca
horský přechod

prodloužené léto ve slunném
Středomoří

přechod pohoří Serra de Tramuntana

Palma de Mallorca > Castell Alaró > jeskyně Artá > výlet na
ostrov Sant Elm > Port d’Andratx > poloostrov Alcúdia >
ubytování v blízkosti pláže i v historickém centru Palmy >
skvělé víno a sýry

foto: Oldřich Habáň

Kanárské ostrovy
Lanzarote
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Serra de Tramuntana > GR 221 “Stezka suchých kamenů”
> klášter Lluc > poloostrov Formentor > klášter Valldemossa > Port de Sóller > soutěska Biniaraix > Puig Masanella
(1 367 m)

3–4

TERMÍN
18. 09. – 25. 09. / 8 dnů / č. 220870A-1

Nástupní místo: Palma de Mallorca

Nástupní místo: Palma de Mallorca

CENA
9 600 Kč

CENA ZAHRNUJE
veškerou společnou dopravu po ostrově, 7× ubytování, průvodce, pojištění léčebných výloh a zákonné
pojištění CK
CENA NEZAHRNUJE
letenku (cca od 5.500 Kč z Prahy / Vídně, případně
levněji s nízkonákladovkami)

foto: Jakub Cejpek

CENA
14 500 Kč

CENA ZAHRNUJE
veškerou společnou dopravu po ostrově, 1× nocleh
v penzionu, 4× nocleh na horských chatách a 2× v kláštěře, průvodce, jízdu historickou tramvají, pojištění
léčebných výloh a zákonné pojištění CK
CENA NEZAHRNUJE
letenku od 3 500 Kč včetně tax s nízkonákladovou let.
spol. z Bratislavy, nebo od 5 000 Kč včetně tax z Prahy
a Vídně

foto: Honza Haruda

TERMÍN
25. 09. – 02. 10. / 8 dnů / č. 220870B-1

TERMÍN
22. 08. – 30. 08. / 9 dnů / č. 220824-1
CENA
13 500 Kč

národní parky Itálie a nejjižnější ledovec
v Evropě

CENA ZAHRNUJE
dopravu autobusem, 6× ubytování
(4× v kempu, 2× u farmy), polopenzi,
místní večeři, průvodce, pojištění léč.
výloh, zákonné pojištění CK a pišingr
Chimpanzee

Lago di Fiastra › nejvyšší vrchol Monti Sibillini – Monte Vettore
(2 476 m) › Castelluccio a planina květů › Monte Bove › Corno
Grande (2 914 m) – nejvyšší vrchol Apenin › Monte Gorzano >
italská hostina
Apeniny – horská páteř centrální Itálie, kraj velice přitažlivý, leč
turisty dosud velmi málo navštěvovaný. Národní parky Monti
Sibillini, Gran Sasso a Monti della Laga přímo volají po objevných výpravách, odhalí nám své horské poklady i tradiční život
ve starých vesničkách včetně zážitkové ochutnávky typických
pochoutek na místní farmě. Smočíme se v blankytné modři Lago
di Fiastra, navštívíme zemní pyramidy a vylezeme na vrcholky
tyčící se nad vesničkou Castelluccio, tím se nám naskytne i rozhled
na neuvěřitelná políčka Piana Grande. Závěrečnou tečkou bude
nejvyšší vrchol celých Apenin – Gran Sasso a odpočinek ve vodách
Jaderského moře. Objevíme tak méně známý, ale o to ryzejší a klidnější panenský kout Itálie. Nocovat budeme ve třech kempech,
ze kterých budeme vždy hvězdicově vyjíždět na jednotlivé etapy.
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foto: Lucie Šímová

Itálie
Apeniny turisticky

ITÁLIE

Florencie
Apeniny
Elba
Řím

PŘES HORY
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NĚMECKO

2–3
Dolomity

jednodenní pěší túry krajem
„Bledých hor“
masiv Tre Cime › azurové jezero Lago Sorapis › věže Cinque
Tori › olympijská Cortina d’Ampezzo › pozůstatky zákopů
z 1. světové války
I když jsou jednotlivé skupiny monumentálních vápencových věží tyčících se nad zalesněnými dolinami známy
především vyznavačům zajištěných cest – via ferrat, není
důvod, proč by vám měl být tento kout Alp zapovězen
jen proto, že máte rádi horské scenérie pěkně s pevnou
půdou pod nohama. Trasy jsou naplánovány pro průměrně
zdatné turisty, není však problém si je libovolně prodloužit, příp. zkrátit. Nocovat budeme ve městečku Auronzo di
Cadore v příjemném penzionu, kde je také zajištěna skvělá
polopenze o čtyřech chodech. Pokoje jsou 2–5 lůžkové, vždy
se sociálním zařízením.

ITÁLIE

TERMÍN
10. 06. – 14. 06. / 5 dnů / č. 220912A-1
02. 09. – 06. 09. / 5 dnů / č. 220912A-2
16. 09. – 20. 09. / 5 dnů / č. 220912A-3
CENA
6 400 Kč
CENA ZAHRNUJE
dopravu autobusem, 2× penzion,
polopenzi, průvodce, pojištění léč.
výloh, zákonné pojištění CK a pišingr
Chimpanzee

foto: Tomáš „Ochma“ Procházka

Dolomity
turisticky

RAKOUSKO

Alpské vandry

jednodenní túry krajem křišťálových jezer

jednodenní túry v okolí Zell am See

Predigstuhl (1 278 m) › lanovkou na Krippenstein (2 100 m) ›
pětiprstá vyhlídka Five Fingers › Grosser Sonnstein (1 037 m)
› Bad Goisern › Hallstatt

Když stojíte pod stromy na promenádě v Zell am See
a kocháte se horami zrcadlícími se na hladině jezera,
určitě vás napadne, jaké by to bylo se z některého vrcholku rozhlédnout a mít na dosah ledovce Vysokých Taur
na jedné straně a skalnatý Hochkönig na straně druhé.
Takový nápad jsme měli také a díky tomu vám nabízíme
tento zájezd po kopcích a hřebenech v okolí Zellerského
jezera. Ubytovaní budeme v kempu Bad Neunbrunnen
nedaleko Zell am See s příjemným jezírkem, v němž je
možné se vykoupat.

Tyrkysově průzračná jezera, v nichž se zrcadlí okolní vrcholy
v čele s impozantním Dachsteinem, dělají ze Solné komory
jeden z nejmalebnějších koutů Rakouska. Jednodenní
výšlapy za nejkrásnějšími kouty Solnohradska nás přivedou
na oblíbený Predigstuhl (1.278 m) i na vrchol Krippenstein
(2.100 m) s originální vyhlídkou Five Fingers, která nám
ukáže okolní krajinu doslova z ptačí perspektivy. Po výletech se rádi svlažíme v třpytivé náruči jezer a zavítáme
i do malebného Hallstattu. Útočiště najdeme v příjemném
hostelu v lázeňském městečku Bad Goisern. V ceně zájezdu
je snídaně, volitelně i výhodná večeře o třech chodech
(za příplatek 14 € za celý zájezd).

CENA
6 500 Kč

CENA ZAHRNUJE
dopravu autobusem, 2× ubytování v hostelu se snídaní, lanovku (21 EUR), průvodce, pojištění léč. výloh,
zákonné pojištění CK a pišingr Chimpanzee

foto: Jakub Cejpek

TERMÍN
03. 07. – 06. 07. / 3 dny / č. 220865C-2
13. 08. – 16. 08. / 3 dny / č. 220865C-3
CENA
5 900 Kč

TERMÍN
21. 07. – 26. 07. / 6 dnů / č. 220905B-1
11. 08. – 16. 08. / 6 dnů / č. 220905B-2

Národní park Hohe
Tauern

CENA ZAHRNUJE
dopravu autobusem, 3× ubytování v kempu s kudrnovskou polopenzí, průvodce, pojištění léč. výloh,
zákonné pojištění CK a pišingr Chimpanzee

PŘES HORY
A DOLY

foto: Hynek Vermouzek

Solná komora turisticky
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Dachstein turisticky

jednodenní túry největším národním
parkem Rakouska s ubytováním v hostelu
ubytování v hostelu s polopenzí › famózní výhledy
z Türchlwand (2 577 m), Kreuzkogel (2 686 m) a Stubnerkogel
(2 246 m) › koupání v lázních Bad Gastein
Třítisícové štíty nejvyšších rakouských hor vytváří jedinečnou kulisu k překrásným přírodním scenériím. Z lázeňského
města Bad Gastein je možné podnikat jak nepříliš náročné
turistické okruhy, tak i seriózní vysokohorské túry, které nás
zavedou až k nejvyšším vrcholkům.

„Stříbrné jezero“ Silberkarsee › Eselstein (2 553 m) › visutá
vyhlídka Sky Walk › Stříbrná soutěska Silberkarklamm ›
horská chata Guttenberghaus › nepálská kuchyně
Během tří dnů zblízka prohlédneme třítisícovou „střechu“ masivu Dachstein opentlenou závojem sněhobílých ledovců, smočíme nohy v průzračném smaragdově
zeleném jezeře, pokoříme nejeden vyhlídkový vrchol,
budeme se proplétat bizarní měsíční krajinou bývalého
dna ledovce plnou závrtů a jam a nakonec prokličkujeme
soutěskou kolem vodopádů a bouřících kaskád. Nocovat
budeme na horské chatě s výtečnou nepálskou kuchyní
(spacák ani jídlo s sebou netřeba), s přepravou batohů
na chatu může pomoci nákladní lanovka. Celou dobu
strávíme ve výškách nad 2.000 m.

2–3
TERMÍN
19. 08. – 23. 08. / 5 dnů / č. 220830B-1

CENA
4 600 Kč
CENA ZAHRNUJE
dopravu autobusem, 2× ubytování na horské chatě,
vstupné do soutěsky, průvodce, pojištění léčebných
výloh, zákonné pojištění CK a pišingr Chimpanzee

foto: Jakub Cejpek

CENA ZAHRNUJE
dopravu autobusem, 2× ubytování v hostelu s
polopenzí včetně večeře v den odjezdu, průvodce,
pojištění léč. výloh, zákonné pojištění CK a pišingr
Chimpanzee

foto: Robi Mahel

CENA
6 600 Kč

TERMÍN
23. 07. – 26. 07. / 3 dny / č. 220805A-1

jednodenní toulky po horách
i památkách Balkánu
pohoří Bjelašnica › vodopády Kravica › Počitelj › pohoří
Prenj › Bosanski Maglić (2 386 m) › Blagaj › pohoří Živanj ›
Mostar › Sarajevo › Treskavica
Časy, kdy se nad Bosnou a Hercegovinou vznášel temný
stín války, už dávno minuly, milý poutníku! Tato balkánská
kráska znovu otevírá svou náruč. V horách jen zřídka narazíš
na jiné tuláky, častějšími společníky jsou divocí koně a stáda
ovcí. V zapadlých muslimských vesničkách tě překvapí
stařenky v krojích pletoucí ponožky a rukavice. Ve městech
ochutnáš turecké lahůdky i pravou bosenskou kávu. A také
vzpomeneš na pohnutou historii této kouzelné země.
Projdeme patero bosenských pohoří včetně nejvyšší hory
Bosanski Maglić. Navštívíme kulturně rozmanité Sarajevo
s unikátní tržnicí Baščaršija i slavný Starý most v Mostaru,
pirátskou osadu Počitelj, dervišský klášter v Blagaji i monumentální vodopády Kravica. To vše nalehko jen s malým
baťůžkem. Tak zahoď krosnu a projdi s námi Bosnu! Všechny
tři zájezdy (jednodenní, vícedenní toulky a cyklo) cestují
společně v jednom busu. Program je možné kombinovat.

TERMÍN
15. 07. – 26. 07. / 12 dnů / č. 220871A-1
CENA
11 100 Kč
CENA ZAHRNUJE
dopravu autobusem, veškerou společnou místní dopravu, 9× ubytování (1×
horská chata, 6× balkánský kemp, 2×
tábořiště), průvodce, vstupné do NP
Sutjeska a k Trnovačku jezeru, pojištění léčebných výloh, zákonné pojištění
CK a pišingr Chimpanzee
CHORVATSKO
BOSNA
A HERCEGOVINA
Bjalašnica
Prenj
Mostar

Sarajevo
Zelengora
Maglić
ČERNÁ
HORA

PŘES HORY
A DOLY

Bosnou s krosnou
vícedenní toulky horami Bosny
a Hercegoviny
pohoří Bjelašnica › Boračko jezero › Maglić › Trnovačko
jezero › pohoří Prenj › Mostar › NP Sutjeska › pohoří
Zelengora › Sarajevo
Zájezd určený pro milovníky vícedenních přechodů hor
okořeněný návštěvou kulturně rozmanitého Sarajeva s unikátní tržnicí Baščaršija i slavného Starého mostu v Mostaru.
Po dvou až třech dnech se vždy setkáme s autobusem, kde
doplníme zásoby na další horskou etapu.

3–4
TERMÍN
15. 07. – 26. 07. / 12 dnů / č. 220871B-1
CENA
11 100 Kč
CENA ZAHRNUJE
dopravu autobusem, veškerou společnou místní dopravu, 4x nocleh v kempu, 5x tábořiště, průvodce, vstupné
do NP Sutjeska a k Trnovačku jezeru,
pojištění léčebných výloh, zákonné
pojištění CK a pišingr Chimpanzee

CHORVATSKO
BOSNA
A HERCEGOVINA
Bjalašnica
Prenj
Mostar

Sarajevo
Zelengora
Maglić
ČERNÁ
HORA

foto: Martin Hessler „Komár“
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2–3

foto: Martin Hessler „Komár“

Hory Bosny
a Hercegoviny

chodíme ve skupině (kolem 20 lidí) › NP Durmitor › Prokleté
hory › Komovi › fakultativní rafting na Taře
Černá Hora je malá balkánská země plná vysokých hor, hlubokých kaňonů s průzračnými řekami, či zelených luk s koberci pestrobarevných květin. Vůně pravé kávy, hořkosladká
chuť rakije, ale také atmosféra starobylých pravoslavných
klášterů či muslimských mešit. Vykoupeme se v bystřinách divokých soutěsek i v malebných horských jezerech.
Vystoupáme do nejznámějších černohorských pohoří, ale
projdeme i místy, kde jen zřídka zabloudí noha poutníkova.
Černá Hora je země plná barev, kde je stále co objevovat.
Poslední den se nabízí možnost fakultativního raftingu na
Taře (cca 35 EUR), kdy společně splujeme nejatraktivnější
úsek této průzračné řeky. Za příplatek je možné vyměnit
stan za pohodlnou postel a mít střechu nad hlavou po celou
dobu zájezdu. Cestujeme společně v jednom autobuse s
vodáckým zájezdem Černá Hora – Tara viz str. 125!

TERMÍN
27. 06. – 05. 07. / 9 dnů / č. 220862-1
CENA
9 800 Kč / 11 600 Kč
CENA ZAHRNUJE
dopravu autobusem, 6× kemp, průvodce, vstupné do NP Durmitor, pojištění
léč. výloh, zákonné pojištění CK a pišingr Chimpanzee
POZOR
Strava není zahrnuta v ceně zájezdu,
avšak nezůstaneme odkázáni na polévky ze sáčku. Kempujeme vždy nedaleko
restaurace, kde za cca 8–10 EUR lze pořídit výtečnou večeři. Snídaňové menu
si lze také přiobjednat a ranní kávu
ochotný číšník donese až do stanu.
BOSNA A
HERCEGOVINA
Durmitor
ČERNÁ
HORA Komovi
Jaderské
moře

Prokletije

PŘES HORY
A DOLY

Retezat

3–4

„Jezernaté“ hory převážně nalehko

TERMÍN
31. 07. – 09. 08. / 10 dnů / č. 220710-1

chodíme ve skupině max. 20 lidí › vystřídáme pouze 3
tábořiště › největší plesové jezero – Bucura (8,9 ha)

CENA
6 000 Kč

Retezat ukrývá jednu z nejúchvatnějších karpatských scenérií plnou ostrých, nedostupně se tvářících skalnatých hřebenů chladících svá kamenitá úpatí v ledové vodě desítek
blyštivých jezer (asi 80 stálých a 20 sezonních) s krásně průzračnou vodou. Jedná se o nejstarší národní park Rumunska
vyhlášený již v r. 1935, který má nezaměnitelné kouzlo také
díky bohaté fauně i flóře (téměř 1 200 druhů, z toho 130 druhů chráněných). Zájezd je vhodný i pro pohodovější turisty,
protože během našeho poznávání v Retezatu vystřídáme
pouze tři tábořiště. Lze tedy navštívit nejkrásnější partie
pohoří a přitom většinu času chodit převážně nalehko jako
poutníci s lehkým srdcem, tzn. jen s batůžkem na jeden den.

Retezat

RUMUNSKO
Bukurešť

foto: Martin Hessler „Komár“

jednodenní túry vysokými horami
i hlubokými kaňony

CENA ZAHRNUJE
dopravu autobusem, 7× tábořiště,
vstupy do NP, průvodce, pojištění léč.
výloh a zákonné pojištění CK a pišingr
Chimpanzee

109

foto: Dominka Sommerová

Hory Černé Hory

„Soutěskové“ hory
chodíme v malé skupině (max. 20 lidí) › zřícenina hradu
Cetatea Trascăului › 4 dny táboření v Râmetské soutěsce ›
horská planina Ciumerna
Při přechodu těchto „soutěskových“ hor se budeme toulat
krajem vápencových skal, horských plání i vesničkami
v údolích s původními dřevěnými chaloupkami se špičatými
slaměnými střechami, ke kterým jsou přilepené malované
chlebové pece.

Apuseni, Bihor
a Vlădeasa
„Propastné“ a „Hříběcí“ hory

foto: Standa Kadlčík

Trascau

chodíme v malé skupině (max. 20 lidí) › soutěska Someşul
Cald s 300 m vysokými vápencovými srázy › prohlídka jeskyní
Barsa, Rădeşei a ledové jeskyně Scărişoara › stometrová
trojpropast Cetăţile Ponorului
Prozkoumáme mnoho jeskyní, závrtů, propastí, skalních tunelů,
ponorných řek, soutěsek, silných vývěrů i nádherné krasové louky. Denně budeme potkávat nesčetná stáda koní, ovcí i černých
buvolů, kteří jediní cinkáním svých zvonečků ruší opravdové
horské ticho. Putovat budeme ve výškách 500–1.800 m, denně cca
20 km (občas i nalehko při hvězdicových túrách z tábořiště).

TERMÍN
24. 07. – 02. 08. / 10 dnů / č. 220704-1
CENA
6 000 Kč
CENA ZAHRNUJE
dopravu autobusem, 7× tábořiště, průvodce, pojištění léč. výloh a zákonné
pojištění CK a pišingr Chimpanzee

Bihor

Trascău

Retezat

RUMUNSKO

Cernei
Banát
Vâlcan Bukurešť
Mehedinţi

CENA
6 000 Kč
CENA ZAHRNUJE
dopravu autobusem, 7× tábořiště, průvodce, pojištění léč. výloh a zákonné
pojištění CK a pišingr Chimpanzee

PŘES HORY
A DOLY

Cernei, Mehedinţi
a Banátské hory

Vâlcan
a Retezat
„Medvědí“ a „Jezernaté“ hory

3–4
TERMÍN
31. 07. – 09. 08. / 10 dnů / č. 220709-1
CENA
6 000 Kč
CENA ZAHRNUJE
dopravu autobusem, 7× tábořiště, vstupy do NP, průvodce, pojištění léč. výloh a zákonné pojištění CK a pišingr
Chimpanzee

foto: Dominika Sommerová

Spojením přechodů pohoří Vâlcan a Retezat se nabízí výborná kombinace pro milovníky jak horských skalnatých štítů,
tak i divočiny a širokých travnatých plání s ovčáky a stády
ovcí. Půjdeme ve výškách mezi 1 300 až 1 600 m, po ovčáckých stezkách i starých cestách, kde nám značením bude
hlavně instinkt průvodce. Ohromí vás klid místa, hloubka
bukových lesů a harmonie sametových travnatých plání,
kde za celý den potkáme třeba jen baču se stádem ovcí nebo
sběrače borůvek.

„Květinové“, „Horké“ a „České“ hory
a 5 krajanských vesnic
Vydáme se na hřeben Cernei, kde přespíme na tábořišti s
krásným výhledem do krajiny. Z výšky budeme obdivovat
krasové údolí řeky Cernei s lázněmi. Ohřejeme se v termálních pramenech římských lázní Băile Herculane. Uvidíme obří
bustu dáckého krále Decebala vytesanou ve skále a hledícího
na Kazaňskou soutěsku. Poté navštívíme české vesnice Sv.
Helenu, Gernik, Rovensko, Bígr, Eibenthal v malebné krajině
rumunského Banátu, které nás uchvátí svou krásnou polohou v krajině, odlehlostí a dobrosrdečností krajanů.

3–4
TERMÍN
10. 07. – 19. 07. / 10 dnů / č. 220712-1
CENA
5 900 Kč
CENA ZAHRNUJE
dopravu autobusem, 7× tábořiště, průvodce, pojištění léč.
výloh a zákonné pojištění CK a pišingr Chimpanzee

foto: Jan Svoboda
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TERMÍN
24. 07. – 02. 08. / 10 dnů / č. 220702-1

Vlădeasa

Rumunsko - soutěska Bănita a pohoří
Vâlcan a Retezatul Mic

3-4
TERMÍN
10. 06. – 21. 06. / 12 dnů / č. 220719-1
CENA
7 200 Kč
CENA ZAHRNUJE
dopravu autobusem, 8× tábořiště, 1×
kemp, průvodce, vstupné do NP, pojištění léč. výloh a zákonné pojištění CK
a pišingr Chimpanzee

Vydáme se na další, v pořadí 19. pokračování „kytičkářsky“
orientovaných zájezdů určených nejen pro obdivovatele
horské flóry, které nás každoročně zavedou v čase barev
a vůní do mýtických rumunských Karpat. Zvolníme, aby
byl dostatek času na botanizování i focení a pod vedením
osvědčeného týmu a účasti odborníka biologa/geologa si
opět užijeme pohorového toulání s kytarou a stabilní partou
pohodářů na méně navštěvovaných - o to romantičtějších –
pohořích Vâlcan a Retezatul Mic.

foto: Jarda „Ozzy“ Zeman

Za probouzející
se přírodou
Karpat

RUMUNSKO

Bukurešť

Podkarpatské
toulání
jednodenní túry krajem Nikoly Šuhaje
loupežníka a Ivana Olbrachta
chodíme ve skupině max. 20 lidí › Hoverla (2 061 m) ›
Koločava › NP Siněvir
Podkarpatská Rus – nejvýchodnější výspa meziválečného
Československa. Mnohým je známá díky románu Ivana
Olbrachta o zbojníkovi Nikola Šuhajovi. Možná i to je důvod,
proč k podivu obyvatel Zakarpatí, čeští turisté tak hojně
směřují do vesničky Koločava, která v našem programu chybět nemůže, stejně jako kouzelná příroda Zakarpatí, do níž
budeme nalehko podnikat jednodenní túry. Nahlédneme
do historie kraje, kde je živobytí stále ještě velmi nesnadné
a kde čas plyne podstatně pozvolněji, než jak jsme zvyklí
u nás. Cestujeme společně v jednom autobuse s cyklozájezdem (viz str. 76).

3–4
TERMÍN
24. 08. – 01. 09. / 9 dnů / č. 220810-1
CENA
8 800 Kč
CENA ZAHRNUJE
dopravu autobusem, 4× kemp, 2× placená tábořiště, polopenzi, průvodce,
pojištění léč. výloh, zákonné pojištění
CK a pišingr Chimpanzee

Pod
k

arp UKRAJINA
ats
ká
Užhorod Siněvir
Ru
s
Koločava
Mukačevo
Jasiňa
Chust
Rachov

RUMUNSKO
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foto: Lucie Vejslíková
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jednodenní túry Triglavským národním
parkem s ubytováním na horské chatě
Z hlubokých kaňonů se s burácením vynořují nespoutané
říčky a nacházejí klid v ledovcových jezerech nastavujících
zrcadlo nebi. Hluboké lesy si předávají vládu s kvetoucími
koberci protěží, hořců a zvonků, na které malíř spotřeboval snad všechny barvy duhy. Tu a tam ukončí pokojné
ticho hvizdem svišť, který vykoukne ze svého podzemního
hradu a z rozeklaných kamenných vrcholů shlíží na okolní
majestát rozvážní kozorožci. Stezky mezi sedly nás za zvuku
ovčích zvonců povedou neomylně k horským chatám. Jedn
z nich se stane naší základnou, kde po dvě noci složíme hlavu, ochutnáme místní pochutiny, čaje i pálenky z místních
strání a nabereme síly pro další objevování tohoto osobitého pohoří. Od Bohinjského jezera vystoupáme k chatě
Na Planini pri jezeru, odkud vyrazíme na výlet do nádherné
Doliny sedmi Triglavských jezer a s dravci až na vrchol
Kanjavec (2 568 m). Dáme si trochu do těla, v opojení krásou
slovinské přírody, ale i nohy hnedle přebolí.

TERMÍN
29. 07. – 02. 08. / 4 dny / č. 220809-1
26. 08. – 30. 08. / 4 dny / č. 220809-2
CENA
5 400 Kč
CENA ZAHRNUJE
dopravu autobusem, 2× nocleh
na horské chatě, průvodce, pojištění
léčebných výloh, zákonné pojištění CK
a pišingr Chimpanzee
Julské
Alpy
Triglav
(2864m)

RAKOUSKO

na
blja
Lju KO
S
IN
OV
SL

Hraniční stokilometrové (nejdelší) pohoří patří ve Slovinsku
mezi méně známé, zastíněno především Julskými Alpami.
Nicméně si ani s nimi nezadá a naopak výhledy z karavanského hřebene mu ostatní pohoří „jen tiše závidí“. A ty my si
z hlavní části hřebene po několik dnů dopřejeme! V pohodě,
nalehko, se spaním po horských chatách si v pěti dnech
vyšlápneme i na okolní vrcholy včetně nejvyššího vrchu Stol.
Na vápencovém hřebenu si i v tomto období užijeme horské
květeny včetně vzácného endemického zvonku Zoysova
nebo pro mnohé zde nečekaného bramboříku, a hory opustíme málo známým, ale o to krásnějším kaňonem.

TERMÍN
01. 09. – 06. 09. / 5 dnů / č. 220823-1
CENA
5 900 Kč
CENA ZAHRNUJE
dopravu autobusem, 4× ubytování
v horských chatách, průvodce, pojištění léč. výloh, zákonné pojištění CK
a pišingr Chimpanzee

RAKOUSKO
Karavanky

SK
O

pohodový 5denní přechod nalehko se
spaním na horských chatách

IN

Karavanky

Ljubljana

foto: Radek Štancl
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3–4

foto: Marek Jedlička

Julské Alpy

lahůdková turistika v oblasti legendárních čtyřtisícových
vrcholů
Walliské Alpy patří právem mezi hlavní lákadla celého alpského masivu hned po Mont Blancu. Neuvěřitelná koncentrace 41 vrcholů vyšších než 4 000 m dělá z oblasti zahrnující
jak část Švýcarska, tak Itálie ráj pro sportovce veškerého
vyznání. Hlavním lákadlem oblasti je samozřejmě důstojný Matterhorn (4 478 m), a také nejvyšší hora Švýcarska
Dufourspitze (4 634 m) v masivu Monte Rosa. Vysokohorská
turistika je mezi Švýcary velmi oblíbená, proto se zde nachází nepřeberné množství horských stezek různé obtížnosti,
díky nimž se můžeme dostat až k těsné blízkosti alpských
velikánů, jinak lezitelných zpravidla jen s využitím horolezeckých technik. V našem zájezdu necháme šplhání po laně
jiným, my se budeme soustředit na hodnotné turistické
výkony v různých oblastech celých švýcarských Walliských
Alp. Zájezd nabídne výběr z nejlepších destinací této části
západních Alp, dostaneme se do těsné blízkosti Matterhornu či k největšímu alpskému ledovci Aletschgletscher.

Pod bulharským
sluncem
přes nejvyšší pohoří východní Evropy
až k řeckému moři
Rilský monastýr > pohoří Rila, Pirin a Slavjanka > výstup na
Vichren (2 914 m) a Profitis Ilias (2 229 m) > mnišská republika
Athos > vinařské městečko Melnik > národní hora všech
makedonců Thumbu (1 880 m)
Rila, Pirin, Rodopy, Slavjanka, Tumba a Profitis Ilias tvoří
klubko čtvrtého nejvyššího pohoří Evropy na území rozpadlé
Makedonie, dnes rozdělené mezi Bulharsko, Řecko a Severní Makedonii. V každém z těchto pohoří podnikneme sice
jednodenní, ale dostatečně výživné pěší túry. Navštívíme
Blagoevgrad
i místní osady ztracené v horách, kde turistu potkáte
jednou za rok a auta spočítáte na prstech jedné ruky,
BULHARSKO
oproti tomu o oslíky a ovce budeme doslova zakopávat.
Bansko Goce
Delčev
Nahlédneme do několika pravoslavných kostelů a klášteMelnik
rů a zvenčí i na samostatnou mnišskou republiku Athos.
Petrich
Chybět nebude ani koupání v Egejském moři, na podzim
již řádně vyhřátém. V našem brzkém podzimním termínu
ŘECKO
se již začínají zbarvovat lesy podhůří, ale počasí ještě
zůstává příjemně a osvobozené od letních veder. Za příplatek je možné vyměnit stan za postel a mít střechu
Thrácké
moře
nad hlavou po celou dobu zájezdu. Cestujeme společně
v jednom autobuse s cyklozájezdem Pod bulharským
sluncem - cyklo (viz str. 79).

CENA
13 900 Kč

foto: Dana Simonová

atraktivní túry ve stínu Matterhornu

TERMÍN
19. 07. – 26. 07. / 8 dnů / č. 220885A-1

CENA ZAHRNUJE
dopravu autobusem, 5× ubytování v
kempu, polopenzi, průvodce, lanovky
v oblasti Saas Grund, jednosměrnou
jízdenku na lanovku Zermatt-Schwarzsee a zpáteční jízdenku na lanovky
Leukerbad-Gemmipass, Fiesch-Fiescheralp a vláček TäschZermatt, pojištění
léč. výloh, zákonné pojištění CK a
pišingr Chimpanzee
NĚMECKO

FRANCIE

ŠVÝCARSKO

Zermat

ITÁLIE

PŘES HORY
A DOLY
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3–4
TERMÍN
17. 09. – 28. 09. / 12 dnů / č. 220819-1
CENA
14 800 Kč
CENA ZAHRNUJE
dopravu autobusem, 3× v kempu evropské úrovně, 6× v balkánském kempu,
10× polopenzi, pojištění léč. výloh
a zákonné pojištění CK

foto: David Baštář

Švýcarsko –
Walliské Alpy

foto: Jakub Cejpek

FERRATY

FERRATY

Ferratový kurz
Raxalpe
intenzivní kurz lezení po via ferratách
Rádi byste zažili pocity horolezců? To vzrušení, trochu
adrenalinu a zároveň vrcholovou euforii? Nebo prostě
milujete horskou turistiku a rádi byste zkusili náročnější
výstupy na vrchol? V našem kurzu se v přátelském kolektivu pod individuálním dohledem zkušených instruktorů
naučíte všechno, co by se vám k bezpečnému provozování
tohoto sportu mohlo hodit. Kurz zahájíme dvěma kratšími
ferratami, kde si vše vyzkoušíte a v neděli si již troufneme
na pořádný horský výstup. A to vše jen kousek od Vídně
– v nádherném prostředí Raxalpe a Hohe Wandu. Nocujeme v příjemné horské chatě (snídaně v ceně), kde máme
dokonalé zázemí i k teorii zdolávání ferrat. Kromě vlastní
dopravy nabízíme i možnost společné dopravy mikrobusem
za příplatek.
Pro pokročilé lezce nabízíme ve stejné lokalitě akci Ferraty
Raxalpe a Hohewandu v termínu 22.5. - 24.5. Podrobnosti
na www.kudrna.cz

TERMÍN
22. 05. – 24. 05. / 3 dny / č. 220804A-1
19. 06. – 21. 06. / 3 dny / č. 220804A-2
10. 07. – 12. 07. / 3 dny / č. 220804A-3
31. 07. – 02. 08. / 3 dny / č. 220804A-4
28. 08. – 30. 08. / 3 dny / č. 220804A-5
18. 09. – 20. 09. / 3 dny / č. 220804A-6
CENA
3 800 Kč
CENA ZAHRNUJE
2× nocleh na horské chatě se snídaní, průvodce-instruktory, pojištění
léčebných výloh, zákonné pojištění CK
a pišingr Chimpanzee
CENA NEZAHRNUJE
společnou dopravu mikrobusem
(za příplatek 1 200 Kč/os.)

NĚMECKO

ITÁLIE

Vídeň
Peilstein
Hohe Wand
Raxalpe
RAKOUSKO

foto: Míra Turák
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turisticko lezecké hrátky v jižním
Rakousku
individuální přístup zkušených průvodců › Medvědí
soutěska › Spielmauer – Tristans Kirchbodensteig (C) ›
Naturfreunde (C) › Hochlantsch (1 720 m) › Bürger Alm (C /
volitelně D) › ubytování v chatkách se snídaní
Prodloužený víkend v Rakousku do populární oblasti Medvědí soutěsky, kterou prozkoumáme z nepříliš náročných
ferrat (B/C - nejobtížnější pasáže C) s příměsí turistiky.
Program je tedy ideální pro průměrné ferratisty. Hlavními
hřeby programu je ferratový park Spielmauer s průstupem
skalního okna, v sobotu pak celodenní túra s výstupem
Medvědí soutěskou a závěrečnou ferratou na vyhlídkový
vrchol Hochlantatsch (1 720 m) a v neděli ještě krátká obtížnější ferratová túra z horských luk Bürger Alm. Ke komfortu
přispívá ubytování v pohodlných 4lůžkových chatkách se
snídaní a s možností místní polopenze, společná či vlastní
doprava a přátelská společnost pod vedením našich zkušených průvodců.

TERMÍN
05. 06. – 07. 06. / 3 dny / č. 220811-1
CENA
4 000 Kč
CENA ZAHRNUJE
2× ubytování v chatkách se snídaní,
průvodce, pojištění léčebných výloh,
zákonné pojištění CK a pišingr Chimpanzee

foto: Robert „Bazi“ Bazika

Ferraty Medvědí
soutěsky

CENA NEZAHRNUJE
společnou dopravu mikrobusem
(za příplatek 1 200 Kč/os.)

NĚMECKO

Vídeň
Raxalpe
Medvědí
soutěska
RAKOUSKO

ITÁLIE

FERRATY
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Ennstalské Alpy
prodloužený ferratistický víkend
individuální přístup – 3 průvodci na max. 20 osob ›
zážitková ferrata Heli‑Craft (C) › Eisenerzer k‑steig (C/D) ›
Beisteinmauer K‑steig › Kaiser- Franz‑Josef (D) › ubytování
v chatkách či ve stanu › možnost společné dopravy

TERMÍN
26. 06. – 28. 06. / 3 dny / č. 220858-1
04. 09. – 06. 09. / 3 dny / č. 220858-2
CENA
3 500 Kč
CENA ZAHRNUJE
2× nocleh v chatkách, průvodce,
pojištění léčebných výloh, zákonné
pojištění CK a pišingr Chimpanzee
CENA NEZAHRNUJE
společnou dopravu mikrobusem
(za příplatek 1 300 Kč/os.)

foto: Jakub Cejpek

Outdoorový ráj ve srdci Rakouska láká na skvělé zajištěné
cesty ve stěnách Hochswabu, nad smaragdovým jezerem
u hornického Eisenerz či přímo nad sjezdovkami Hochkaru.
Základní program zvládne každý průměrný ferratista, nicméně Kaiser Franz‑Josef prověří i fajnšmekry. Díky rychlé dopravě malými mikrobusy stihneme i doprovodný program,
prohlídku rudných dolů či soutěsku Wasserlochschenke.
Ubytujeme se ve 4 místných chatkách v kempu s přírodním
koupalištěm (v ceně) a vytříbenou rakouskou polopenzí
(volitelně za příplatek). Krom vlastní dopravy nabízíme
i možnost společné dopravy mikrobusem za příplatek, či
alternativní ubytování ve stanu.

3–4
TERMÍN
04. 06. – 07. 06. / 3 dny / č. 220865A-1
03. 07. – 06. 07. / 3 dny / č. 220865A-2
13. 08. – 16. 08. / 3 dny / č. 220865A-3
10. 09. – 13. 09. / 3 dny / č. 220865A-4
04. 06. – 07. 06. / 3 dny / č. 220865B-1
03. 07. – 06. 07. / 3 dny / č. 220865B-2
13. 08. – 16. 08. / 3 dny / č. 220865B-3
10. 09. – 13. 09. / 3 dny / č. 220865B-4

za horskými zážitky v zrcadle
třpytivých jezer
Tyrkysově průzračná jezera, v nichž se zrcadlí okolní vrcholy
v čele s impozantním Dachsteinem, dělají ze Solné komory
jeden z nejmalebnějších koutů Rakouska. Pro vyznavače
vertikálních zážitků je to hotový ráj s bohatou nabídkou
via ferrat, z nichž si okolní líbezná panoramata vychutnáte
nejlépe. Skupiny max. 20 ferratistů vedou 3 průvodci, což
zaručuje skutečně individuální přístup. K tomu pohodové
zázemí v příjemném hostelu a obrázek akčního prodlouženého víkendu je hotový. V ceně zájezdu je snídaně formou
bohatých švédských stolů a za výhodný příplatek 14 € / celý
pobyt si můžete dopřát i večeře o třech chodech. Z pestré
palety místních ferrat jsou na výběr dva rozmanité programy, tak aby si na své přišli skutečně všichni:

CENA
5 900 Kč
CENA ZAHRNUJE
Varianta A
dopravu autobusem, 2× ubytování v
hostelu se snídaní, lanovku k ferratě
HTL Wels (19 EUR), průvodce, pojištění
léč. výloh, zákonné pojištění CK a pišingr Chimpanzee
Varianta B
dopravu autobusem, 2× ubytování v
hostelu se snídaní, lanovku k ferratě
Intersport (15 EUR), výjezd placenou
silnicí na Postalm (4 EUR), průvodce,
pojištění léčebných výloh, zákonné
pojištění CK a pišingr Chimpanzee

individuální přístup – 3 průvodci na max. 20 osob
Leadership (C) › Mein Land Dein Land (C) › Schmied K‑steig
(C) › Laserer Alpin (C) › HTL Wels (C) › Hallstatt
Varianta A – pro začátečníky
Jednodušší varianta programu, kterou zvládnou díky indivi-

FERRATY

duálnímu přístupu našich instruktorů i obratní začátečníci. Každý den zvolíme 1–2 ferraty lehčí obtížnosti (C),
kde si vyzkoušíme všechny lezecké prvky i lanový most
a výlet završíme vyhlášenou ferratou HTL Wels k vrcholu Alberfeldkogel (1 707 m). V ceně zájezdu je i lanovka
v ceně 18 €, kterou si usnadníme přístup k závěrečné
ferratě.

Dachstein
ferratově
prodloužený víkend na ferratách

individuální přístup – 3 průvodci na max. 20 osob ›
Attersee (D) › Intersport (C/D) › Grosser Donnerkogel
(2. 054 m) › Postalm (C/D) › Hallstatt

individuální přístup – 3 průvodci na max. 20 osob
› Jubileaums k-steig (C–D) na Eselstein (2 553 m) ›
Ramsauer k-steig (B–C) › IRG (D) › Sinabell (C–D)

Varianta B – nejkrásnější ferraty Solné komory (pro pokročilé)
Tato varianta zahrnuje ty nejvybroušenější, spíše „zážitkové“ cesty – tedy ty náročnější, se žebříky, visutými
lávkami, lanovými mosty a podobnými atrakcemi. Při „rozumné“ obtížnosti (C/D–D) a velmi krátkých nástupech
bez zbytečných dupáků pod ferratu nabídnou skvělé zážitky. Přístup k vrcholu Grosser Donnerkogel (2 054 m) si
usnadníme lanovkou (14 €), která je u nás v ceně zájezdu.

Zajištěné cesty nás přivedou na vyhlídkové vrcholy
nad krajinou rozervanou pradávnými ledovci. Vše
nalehko. Nocovat budeme na horské chatě s výtečnou
nepálskou kuchyní (spacák ani jídlo netřeba), s batohy
nám cestou na chatu může pomoci nákladní lanovka.

3–4
TERMÍN
23. 07. – 26. 07. / 3 dny / č. 220805B-1

Vídeň
RAKOUSKO
NĚMECKO
Salzburg
Solná komora
Bad Goisern
ITÁLIE

CENA
4 800 Kč
CENA ZAHRNUJE
dopravu autobusem, průvodce, 2× ubytování na chatě,
pojištění léčebných výloh, zákonné pojištění CK a pišingr
Chimpanzee

foto: Jakub Cejpek
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foto: Jakub Cejpek

Ferraty Solné
komory

individuální přístup – 3 průvodci na skupinu max. 20 osob
› vodopády Fanes › ferraty Albino Michielli Strobel, Ettore
Bovero, Ceria Merlone
Popsat Dolomity na několika řádcích nelze, neboť jsou
pojmem samy o sobě a těžko je připodobnit k jinému koutu
Alp. Nechť tedy hovoří fotky anebo ještě lépe – pojďte se
na vlastní oči přesvědčit, proč do Dolomit musí každý. Tentokrát se do světa vápencových věží vracíme jen na skok, ale
zato s mnohem komfortnějším zázemím. Dny budou nabité.
Navštívíme tři nejatraktivnější a nejfotogeničtější horské
skupiny v okolí Cortiny d’Ampezzo – Pomagagnon, Col Rosa
a Tre Cime. V každé z nich podnikneme hodnotný lezecký
výstup. Pokud byste se některý den na ferratovou túru
necítili, můžete vyrazit na turistiku s druhou skupinou, s níž
cestujeme společně (str. 100). Nocovat budeme ve městečku
Auronzo di Cadore v příjemném penzionu, kde je také zajištěna čtyřchodová polopenze. Pokoje jsou 2–5lůžkové, vždy
se sociálním zařízením.

CENA
6 400 Kč
CENA ZAHRNUJE
dopravu autobusem, 2× penzion
s místní polopenzí, průvodce, pojištění
léčebných výloh, zákonné pojištění CK
a pišingr Chimpanzee

NĚMECKO
RAKOUSKO

Dolomity
ITÁLIE

FERRATY

Ferraty Lago
di Garda
zajištěné cesty italského lezeckého ráje
individuální přístup – 3 průvodci na max. 20 osob › Fausto
Susatti (B) › Via ferrata Ernesto Che Guevara (C) na Monte
Casale (1 632 m) › Monte Albano (D) › ferrata v kaňonu Rio
Sallagoni (C) › Via dell’Amicizia (B/C) na Cima S.A.T.
Blankytně modré jezero obklopené dvoutisícovými vápencovými masívy a v nich celé klubko ferratových linek směřujících k vrcholům. Pastva pro oči a horolezecké útočiště, kam
se dá ukrýt, když u nás sluníčko teprve nabírá nebo začíná
ztrácet sílu. Vydejte se tam s námi na jaře nebo na podzim,
kdy okolní lesy obléknou barevné kabátky a slunko se přitom
ještě příjemně opírá do vápencových stěn. Přichystali jsme
pro vás pestrý výběr těch nejlepších ferrat, které oblast nabízí. Jedná se hlavně o ferraty obtížnosti B–C, které zvládnou
i začátečníci. Z příjemného kempíku u Lago di Ledro budeme
vyrážet za výstupy, které odkrývají výhledy na celé jižní
Dolomity. Kuchař čekající s teplou večeří je na takových výletech příjemným komfortem. Nocovat budeme ve vlastních
stanech (v ceně zájezdu), ale za příplatek je možné domluvit
i ubytování ve 2–5lůžkových chatkách či mobilních domcích
(ceny na www.kudrna.cz).

foto: Jakub Cejpek

zajištěné cesty v okolí Cortiny
d’Ampezzo

TERMÍN
10. 06. – 14. 06. / 5 dnů / č. 220912B-1
02. 09. – 06. 09. / 5 dnů / č. 220912B-2
16. 09. – 20. 09. / 5 dnů / č. 220912B-3

TERMÍN
05. 05. – 10. 05. / 6 dnů / č. 220879-1
23. 09. – 28. 09. / 6 dnů / č. 220879-2
CENA
8 000 Kč
CENA ZAHRNUJE
dopravu autobusem, 3× ubytování
v kempu ve vlastních stanech (či
v mobilhomech za příplatek), polopenzi, průvodce, pojištění léčebných
výloh, zákonné pojištění CK a pišingr
Chimpanzee

ŠVÝCARSKO

Lago
di Ledro
Milán

ITÁLIE
Lago
di Garda
Monte
Baldo
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foto: Dominika Sommerová

Dolomity
ferratově

TERMÍN
30. 06. – 06. 07. / 7 dnů / č. 220890-1
10. 08. – 16. 08. / 7 dnů / č. 220890-2

nebeské cesty ve stínu Eigeru a Jungfrau

CENA
11 500 Kč

individuální přístup – 2 průvodci na max. 12 osob › ferraty
Tierbergli-Klettersteig a panorama ledovců › RotstockKlettersteig s výhledy na Eiger a Jungfrau › MürrenGimmelwald s fantastickou expozicí

CENA ZAHRNUJE
dopravu autobusem, 4× ubytování v
kempu, polopenzi, průvodce, zpáteční jízdenku na zubačku Grindelwald-Alpiglen, jízdenku na lanovku
StechelbergGimmelwald, pojištění léč.
výloh, zákonné pojištění CK a pišingr
Chimpanzee

Bernské Alpy v samotném srdci Švýcarska nabízejí vše, po čem
srdce dobrodruha touží. Od rodinných výletů, přes drsné cyklotúry až po námi hledané dobrodružství ve vertikále. Za všech
okolností to jsou nezapomenutelné zážitky lemované úžasnými scenériemi třítisícových velikánů. Milovníci zajištěných cest
tu jásají nad množstvím opečovávaných a originálně vystavěných kletrštajgů, plných vzdušných pasáží, lanových mostků
a fantastických výhledů. Během zájezdu navštívíme nejdůležitější a nejkrásnější místa Bernských Alp, která si prohlédneme
téměř z ptačí perspektivy. Každý den nás čeká zajímavá ferrata
v impozantním prostředí centrální části Bernských Alp, kdo
si však bude chtít od lezení odpočinout, má na výběr desítky
variant výletů. Základním předpokladem pro absolvování všech
túr je absolutní odolnost vůči závratím. Středobodem našeho
pobytu bude příjemný kemp v Interlakenu v blízkosti blankytně
modrého jezera Brienzersee.

FERRATY

Švýcarsko – ferraty
Walliských Alp
švýcarská dokonalost ve vertikálách
v okolí Matterhornu
individuální přístup – 2 průvodci na max. 12 osob › Aletsch
Panoramaweg › vzdušné atrakce – lanový most, točitý
žebřík, lezení po síti › výhledy na ledovce a Matterhorn

CENA
13 100 Kč
CENA ZAHRNUJE
dopravu autobusem, 5× ubytování v kempu, polopenzi,
průvodce, lanovky v oblasti Saas Grund a zpáteční jízdenku na lanovky Fiesch-Fiescheralp, Leukerbad-Gemmipass
a vláček Täsch-Zermatt, pojištění léč. výloh, zákonné
pojištění CK a pišingr Chimpanzee

foto: Eliška Kozubíková

TERMÍN
19. 07. – 26. 07. / 8 dnů / č. 220885B-1

ŠVÝCARSKO
Bern

FRANCIE

Bernské
Alpy
ITÁLIE

Triglav
po zajištěných cestách k nejvyššímu
vrcholu Slovinska
„Triglav není jen hora, Triglav je království“, popsal národní vrchol všech slovinců známý obdivovatel Julských
Alp Julius Kugy. Ve slovanské mytologii zastupoval každý
z vrcholů jedno božstvo: nebe, zemi a podzemní říši. I my
se pokusíme vystoupat na jeho majestát za fantastickými kruhovými výhledy. Ferraty vedoucí na vrchol jsou
technicky jednoduché, vybavení na ferraty a odolnost
proti závratím jsou však kvůli bezpečnosti nezbytné.
Nocovat budeme na horské chatě s možností polopenze,
spacák ani jídlo s sebou netřeba.

TERMÍN
02. 07. – 06. 07. / 4 dny / č. 220812-1
15. 07. – 19. 07. / 4 dny / č. 220812-2
29. 07. – 02. 08. / 4 dny / č. 220812-3
12. 08. – 16. 08. / 4 dny / č. 220812-4
26. 08. – 30. 08. / 4 dny / č. 220812-5
CENA
5 400 Kč
CENA ZAHRNUJE
dopravu autobusem, 2× nocleh na horské chatě, průvodce, pojištění léč. výloh, zákonné pojištění CK
a pišingr Chimpanzee

foto: Míša Poborská
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foto: Eliška Kozubíková

Švýcarsko – ferraty
Bernských Alp

po zajištěných cestách královstvím
bájného Zlatoroga
Vyhlídková túra nejkrásnějšími partiemi Julských Alp, při
které ze sedla Vršič (1 611 m) přes vrchol Razor (2 601 m)
a Bovški Gamsovec (2 392 m) doputujeme až na korunu
Julských Alp - vrchol Triglav (2 864 m). Horské stezky jsou
místy zajištěné ocelovým lanem – via ferratami. Trasa nám
připraví skutečně překrásné výhledy, ale také dlouhé úseky
se značným převýšením - ocení ji tedy především vytrvalí jedinci. Odolnost proti závratím i vybavení pro jištění a přilba
jsou nezbytné. Nocovat budeme téměř v nebi na horských
chatách v nejvyšších partiích Julek, spacák ani jídlo vás
na zádech tedy tížit nemusí.

TERMÍN
05. 08. – 09. 08. / 4 dny / č. 220859-1
19. 08. – 23. 08. / 4 dny / č. 220859-2
CENA
5 800 Kč

foto: Míša Poborská

Hřebenovka
Julských Alp

CENA ZAHRNUJE
dopravu autobusem, 2× nocleh
na chatách, průvodce, pojištění léč.
výloh, zákonné pojištění CK a pišingr
Chimpanzee

Ljubljana
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Ferraty
Slovinska
nejkrásnější ferraty Julských Alp
Bělostné hory na pomezí Slovinska a Itálie, které nesou své
jméno již od dob Julia Cesara. Během tří dnů zdoláme via
ferraty, které jsou právem označovány jako jedny z nejkrásnějších ve východních Alpách - efektní Prisojnik (2 547 m)
s obřím skalním oknem a impozatní Mangart (2 677 m)
s kombinací nejkrásnějších cest Via Italiana a Via Slovenia.
K tomu vyzkoušíme pohostinnost slovinské i italské chaty,
přejdeme notný kus hor méně známým hřebenem Julských
Alp a před cestou domů se zastavíme i na ochutnávku domácích slovinských sýrů, pálenky či cideru, a plni zážitků se
vydáme na cestu domů.

3–4
TERMÍN
05. 08. – 09. 08. / 4 dny / č. 220856-1
19. 08. – 23. 08. / 4 dny / č. 220856-2
CENA
5 600 Kč
CENA ZAHRNUJE
dopravu autobusem, 2× nocleh
na chatách, průvodce, pojištění léč.
výloh, zákonné pojištění CK a pišingr
Chimpanzee
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foto: Jirka Nováček

FERRATY

VÝSTUPY S HORSKÝM
VŮDCEM
Lákají vás horolozecké výstupy, ale chybí odvaha nebo dostatek zkušeností?
Právě pro vás je tato kategorie určena. V katalogu vypisujeme pro inspiraci
několik vyzkoušených akcí, které lze uskutečnit v námi vypsaných, či
individuálních termínech. Ve spolupráci s prověřenými horskými vůdci
UIAGM, držiteli nejvyšší kvalifikace pro vedení lidí v horách, vám ale
pomůžeme zrealizovat i lecjakou jinou horskou výzvu. Pochlubte se, o čem
sníte...
VÝSTUPY
S HORSKÝM
VŮDCEM

Mont Blanc
nejvyšší hora Evropy a aklimatizace na
Gran Paradiso

Koruna
Walliských Alp /
Monte Rosa
ambiciózní horská výzva

Vybroušený program, který díky kvalitní aklimatizaci maximalizuje šanci na nejvyšší vrchol Evropy. Díky doprovodu
špičkových vůdců i rozumně postavenému programu si
tento sen můžete splnit i bez jakýchkoliv zkušeností stačí
pouze dobrá fyzická kondice a touha se o to poprat!

Impozantní hřebenovka se svými 10 čtyřtisícovkami slibuje
komplexní zážitek s hlavou v oblacích. Akci je možné uskutečnit jako překrásnou, ale náročnou 5/6 denní hřebenovku,
nebo se zaměřit na výstup na Dufourspitze (Monte Rosu)
s aklimatizační túrou na Allalinhorn.

Ledovcový kurz

Grossglockner

škola pohybu po ledovci v Rakousku

výstup na nejvyšší vrchol Rakouska

Praktický kurz, kde si osvojíte dovednosti pro pohyb
v krajině věčného sněhu a ledu. Chůze na mačkách, práce
s cepínem, záchrana z trhliny, lavinová problematika, první
pomoc v horách, orientace a plánování túry. Večery strávíme
při teoretických přednáškách, které přes den uplatníme
v praxi. Třešinkou pak bude výstup na třítisícovku, kterou
akci završíme.

Na střechu Rakouska vystoupíme buď klasickou cestou po
ledovci a závěrečném skalním hřebínku, či alternativně i náročnější cestou Stüdlgrat. Z impozantního vrcholu se otevře
monumentální výhled do kraje věčného ledu se 169 ledovci
horského masivu Glockner ve Vysokých Taurech.

Podrobnosti ke všem programům včetně cen a termínů na www.kudrna.cz

foto: Jakub Cejpek
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foto: Jakub Cejpek

ADVENTURE ZÁJEZDY

Francie
Adventure
outdoorový rock&roll v jižní Francii
canyon Maglia - nejkrásnější v Evropě › via ferrata Colmiane
› kanoe / rafty na divoké řece Roya › Cassis a mořské kajaky
podél Azurového pobřeží › Tyrolliene Colmiane - nejdelší
Zip Line ve Francii › Vallée Merveilles s prehistorickými
malbami › via ferrata Lantosque › canyon Bolléne
Škatulka Adventure je ideální kategorie pro všechny, kteří
rádi brnkají na adrenalinovou strunku a rozmanitost přírodních živlů přijímají jako výzvu. Zájezd tohoto typu totiž
kombinuje aktivity ve vodě, v horách i ve vzduchu a je šitý
na míru nadšencům, kteří ocení outdoorovou rozmanitost.
Národní park Mercantour nás oslnil jako epicentrum s hvězdičkou, kde můžete jeden den prostoupit nejkrásnějším
kaňonem Evropy, další den bušit na ferratě v horách, lapat
po dechu v divokých peřejích nebo svištět jako pták krajinou po nejdelší francouzské zip lajně, a to vše jen pár hodin
od Azurového pobřeží, které nasadí akční dream dovolené
tu pravou labužnickou tečku. Jižní Francie má na každém
prstu tucet lákadel a věřte, že z téhle dovolené si přivezete
tolik zážitků, že nebudete věřit, že to byl jen týden!

TERMÍN
27. 06. – 06. 07. / 10 dnů / č. 220897C-1
CENA
15 800 Kč
CENA ZAHRNUJE
dopravu autobusem, 7× ubytování
v kempu, adrenalinové aktivity: 1× canyoning*, 2× ferrata, 1× raft* / kanoe*,
1× mořský kajak* (označené * je včetně
místních certifikovaných průvodců
i vybavení, ferraty a horská turistika
s českými průvodci), průvodce, pojištění léčebných výloh, zákonné pojištění
CK a pišingr Chimpanzee
CENA NEZAHRNUJE
vybavení na ferraty (lze zapůjčit
v kudrnovské půjčovně), fakultativní
aktivity (pokročilý canyoning volitelně,
zip line)
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foto: Míša Poborská

ADVENTURE
ZÁJEZDY

multisportovní zážitek v podhůří
Julských Alp
rafting na Soči › canyoning na Sušci › via ferrata na Prisojnik
› hydrospeed › speleologie Visoki Kanin › zip line
Podhůří Julských Alp je oblíbeným cílem milovníků přírody
i rozmanitých outdoorových aktivit. Smaragdové vody
řeky Soči s četnými krasovými útvary a divoký kaňon Sušec
vytváří ideální podmínky pro vodní zážitky v podobě raftingu, canyoningu a hydrospeedu, okolní Julské Alpy lákají
za horskými zážitky a slovinské jeskyně otvírají své útroby
speleologům. Připravili jsme pro vás pestrý adrenalinový výlet, při kterém si můžete vyzkoušet rafting na divoké vodě,
překonávání divokého vodního toku při canyoningu, výstup
via ferratou na impozantní vrchol Prisojnik, či speleologický
exkurz. Veškeré potřebné vybavení i zkušení instruktoři jsou
zahrnuti v ceně (kromě ferratového vybavení, které si můžete zapůjčit v naší půjčovně). Ubytování je zajištěno v kempu
přímo v Bovci.

TERMÍN
22. 07. – 26. 07. / 4 dny / č. 220884-1
05. 08. – 09. 08. / 4 dny / č. 220884-2
19. 08. – 23. 08. / 4 dny / č. 220884-3

foto: Jakub cejpek

Slovinsko
Adventure

CENA
7 300 Kč
CENA ZAHRNUJE
dopravu autobusem, 2× ubytování v
kempu, rafting na Soči a canyoning
na Sušci včetně místních certifikovaných instruktorů, vybavení, průvodce,
pojištění léčebných výloh, zákonné
pojištění CK a pišingr Chimpanzee
CENA NEZAHRNUJE
vybavení na via ferraty (lze zapůjčit
v kudrnovské půjčovně), fakultativní
aktivity
Julské
Alpy
Triglav
(2864m)
Ljubljana
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ADVENTURE
ZÁJEZDY

Rakousko
Adventure
prodloužený víkend nabitý
adrenalinem
rafting na peřejích řeky Isel > via ferrata v soutěsce
Galitzenklamm > canyoning > procházka soutěskou
Daberklamm > lukostřelba a paddleboardy > bobová dráha
v městečku Lienz
Aktivitami v přírodě nabitý prodloužený víkend, to je osvědčený model, který se těší velké oblibě. Tentokrát zamíříme
do jižního Rakouska - užijeme si rafing na peřejích řeky Isel,
dobrodružný canyoning, atraktivní via ferratu v soutěsce
Galitzenklamm, procházku soutěskou Daberklamm a třeba
i zábavnou bobovou dráhu v Lienzi. Vše v doprovodu zkušených instruktorů. Příjemný kempík nabídne i fůru doprovodných aktivit jako inline stezku, paddleboardy či lukostřelbu.
Vyvážený zážitkový program ve společnosti podobně
naladěných lidí je prostě kombinace, která nezklame.

TERMÍN
29. 07. – 02. 08. / 4 dny / č. 220817A-1
CENA
8 900 Kč
CENA ZAHRNUJE
dopravu autobusem, 2× ubytování
v kempu (penzion za příplatek), polopenzi, adrenalinové aktivity: canyoning*, via ferrata, raft* (označené *
je včetně místních certifikovaných
průvodců i vybavení, via ferraty s českými průvodci), průvodce, pojištění
léčebných výloh, zákonné pojištění CK
a pišingr Chimpanzee
CENA NEZAHRNUJE
vybavení na via ferraty (lze zapůjčit
v kudrnovské půjčovně), fakultativní
aktivity

RAKOUSKO

DĚTSKÁ
VARIANTA ZÁJEZDU
NA STRANĚ 53

Lienz

foto: Vilda Dvořák ml.
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foto: Jakub Cejpek

Mallorca
Adventure

3–4
TERMÍN
23. 10. – 30. 10. / 8 dnů / č. 220874-1

pestrý adrenalinový koktejl
na slunném ostrově

Nástupní místo: Palma de Mallorca

canyoning › mořská speleologie › MTB vyjížďka › Treking
v Serra de Tramuntana › Coasteering › Palma de Mallorca

CENA ZAHRNUJE
veškerou společnou dopravu, 7×
ubytování v apartmánu, adrenalinové
aktivity: canyoning, mořská speleologie včetně vybavení a certifikovaných místních průvodců a českého
průvodce, půjčení MTB kola + vybavení,
pojištění léčebných výloh a zákonné
pojištění CK
CENA NEZAHRNUJE
letenku od 3 500 Kč včetně tax s nízkonákladovou let. spol. z Bratislavy nebo
od 5 000 Kč včetně tax z Prahy a Vídně,
mořské akvárium

Mallorca adventure
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Mallorca se navzdory své nálepce plážového ráje stává stále
oblíbenější outdoorovou destinací. Ukrývá neuvěřitelné
přírodní krásy, hory, jeskyně, útesy i romantické písečné pláže. S námi okusíte od každého něco, a to velmi neotřelým,
akčním způsobem. Na programu je canyoning v divokém
kaňonu Na Mora/Sa Coanegra, speleologie v mořské jeskyni
Cova des Coloms, trekking v pohoří Serra de Tramuntana,
MTB vyjížďka v přírodním parku Llevant a podél divokého
pobřeží či coasteering – zábavné lezení po útesech a skoky
do moře. Veškeré vybavení, doprava i certifikovaní místní
průvodci jsou zahrnuti v ceně zájezdu. Zázemí najdeme
v pohodových apartmánech s vybavenou kuchyňkou. Čas
bude i na plážovou pohodu a návštěvu hlavního města
Palma de Mallorca s úžasným mořským akváriem.

CENA
17 800 Kč

DOŽIVOTNÍ ZÁRUKA NA VAZBU
PRAVIDELNÉ AKTUALIZACE
PRESTIŽNÍ OCENĚNÍ

30% SLEVA na turistické průvodce na WWW.JOTA.CZ
Slevový kód: KUDRNA

vždy výhodněji na

www. JOTA. CZ

foto: Mišo Pozorník

VODA

VODA

Vodácká Albánie
dobrodružná výprava po albánských
řekách
Vodácký program: Skumbin (WW I-II) > Vjosa (ZW – WW II+) >
Osum (WW II-II+) > Valbona (až WW III) > Tara (WW I-III)
Doprovodný program: klášter Sv. Jovana Bigorského > Berat
> pevnost Rozafa
Albánie je země, která dokáže chytit za srdce každého
milovníka Balkánu či Východu. Směsice kultur, spletitá historie a malebné kulisy mohutných hor opakovaně překvapí
a potěší i zkušené dobrodruhy. Přesto, že Albánie už zdaleka
není opomíjeným koutem Evropy, pořád ještě skrývá místa,
která stojí za to objevit. Vybrané řeky jsou opravdu tím
nejlepším, co Albánie nabízí. Tento zájezd je určen pro zkušenější vodáky a ty, které láká balkánská kultura.

TERMÍN
22. 05. – 31. 05. / 10 dnů / č. 220202-1
CENA
13 200 Kč
CENA ZAHRNUJE
dopravu, 4× kemp, 3× tábořiště, půjčení vodáckého vybavení, průvodce,
pojištění léčebných výloh, zákonné
pojištění CK a pišingr Chimpanzee

Jaderské
moře

ŘECKO

foto:Martin Mitáš
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voda a hory Podkarpatské Rusi
Vodácký program: Tisa (ZWC) > Těresva (WW I–II) > 2 dny
Čeremoš (WW I–II) > Černá Tisa (WW I–II)
Doprovodný program: Hoverla > Jablonické sedlo > Polonina
Krásná
Lehce sportovní akce v karpatských horách. Vlídné řeky,
které potěší srdce každého vodáka. Žádné fronty na jezech
ani nedostatek místa v hospodě. Splouvání vybraných úseků
nespoutaných řek na nafukovacích kánoích je doplněno
vycházkami karpatskými lesy a náročnějším výšlapem
na nebetyčné travnaté poloniny. Navštívíme nejvýchodnější
kousek bývalého Československa i neméně malebnou severní Bukovinu. Tento zájezd patří mezi naše nejpohodovější
vodácké zájezdy.

TERMÍN
18. 07. – 26. 07. / 9 dnů / č. 220203-1
CENA
8 500 Kč

foto: Martin Mitáš

Podkarpatské
člunkování

CENA ZAHRNUJE
dopravu autobusem, 2× kemp, 3×
tábořiště, půjčení vodáckého vybavení,
průvodce, pojištění léč. výloh, zákonné
pojištění CK a pišingr Chimpanzee
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Černá Hora –
Tara
splujte s námi největší kaňon Evropy
Vodácký program: Lim (WW I‑III) > Tara (WW I‑III) > Drina
(WW I)
Doprovodný program: městečko Plav > pohoří Komovi >
národní park Durmitor > Sarajevo
Černá Hora, to je malá balkánská země, plná vysokých hor,
zelených luk s koberci pestrobarevných květin či hlubokých
kaňonů s průzračnými řekami. Využijte jedinečné možnosti
poznat část této nedotčené země z „paluby“ nafukovací
kánoe. Výpravu zahájíme splutím řeky Lim. Pohoří Komovi
bude první ochutnávkou štítů Černé Hory a túra v pohoří
Durmitor druhým zpestřením jinak vodáckého programu.
Velkolepost kaňonu řeky Tara si v užijeme během dvoudenního splutí. Noc při sjezdu Tary strávíme všichni ubytováni
v chatkách, abychom si užili jízdu na lehko. Při zájezdu je
na výběr ubytování ve stanech nebo pod střechou po celou
dobu zájezdu. Cestujeme autobusem společně s turisty
(viz str. 109)

2–3
TERMÍN
27. 06. – 05. 07. / 9 dnů / č. 220211-1
CENA
11 800 Kč / 13 300 Kč (ubytování
pod střechou)
CENA ZAHRNUJE
dopravu autobusem, 5× kemp, 1× ubytování pod střechou, poplatek na Taru
(50 EUR), vstupné do NP Durmitor, půjčení vodáckého vybavení, pojištění léč.
výloh, zákonné pojištění CK a pišingr
Chimpanzee

BOSNA A
HERCEGOVINA
Durmitor
ČERNÁ
HORA
Jaderské
moře

Podgorcia
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foto: Martin Mitáš

VODA

Tiroler Ache, Saalach, Möll, Mur

TERMÍN
30. 07. – 02. 08. / 4 dny / č. 220204-1

Ukážeme vám, že Rakousko nabízí mnohem více než jen
oblíbenou řeku Salzu. Na programu máme sjezd několika
krásných řek, jejichž obtížnost postupně stoupá a vy tak
můžete v klidu popadnout dech a po lehčí vodě si užívat
i nádherných peřejí. Splutí zahájíme poklidnou řekou Tiroler
Ache, zařezanou do nádherného kaňonu. Další dny budeme
splouvat řeky Saalach s mohutnými peřejemi, řeku Möl
s úžasnou slalomkou a na závěr dáme Mur, kde se budeme houpat na vlnkách od začátku až do konce. Vodácký
pr gram zpestříme návštěvou nezapomenutelné tancovačky
v Tamswegu. Tento zájezd je určený pro vodáky, kteří již
mají zkušenosti se svižně tekoucími řekami s obtížností WW
I a vyšší.

CENA
6 500 Kč

foto:Vilda Dvořák ml.

Řeky Rakouska
CENA ZAHRNUJE
dopravu autobusem, 3× kemp, polopenzi, průvodce, půjčení vodáckého
vybavení, poplatek na řece Saalach,
pojištění léč. výloh, zákonné pojištění
CK a pišingr Chimpanzee

Dunaj

NĚMECKO
Vídeň
Lofer
Tamsweg
ITÁLIE

VODA

Vodácký kurz na
Salze
pro začátečníky i pokročilejší
Salza (WW I-III) > Enns (až WW II)
Na našich vodáckých zájezdech se vždy do jisté míry věnujeme i procvičování základních vodáckých dovedností, ale nabitý program a velikost skupin neumožňují jejich výraznější
prohloubení. Právě pro ty, kteří by se chtěli zdokonalit ve vodáckém umění či jsou začátečníky na divoké vodě, je určený
tento vodácký kurz. Malá skupinka (max. 3 lodě na jednoho
instruktora) a výběr řek je ideální kombinací pro to, abyste
se po absolvování tohoto kurzu byli schopni bezpečně pohybovat na řekách s obtížností do WW III a ještě si to pořádně
užili. Kurz je určen hlavně pro kanoisty, ale po dohodě rádi
vezmeme i kajakáře.

2–3
TERMÍN
20. 06. – 23. 06. / 4 dny / č. 220212-1
CENA
6 800 Kč
CENA ZAHRNUJE
dopravu autobusem, 3× kemp, vodácké
instruktory, poplatek na Salzu, půjčení
vodáckého vybavení, pojištění léč.
výloh, zákonné pojištění CK a pišingr
Chimpanzee
Dunaj
NĚMECKO
Salza
Wildalpen
RAKOUSKO
ITÁLIE

foto:Martin Mitáš
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Vychutnejte si víkend na jedné z nejkrásnějších řek Rakouska. Její křišťálová voda prodírající se skrz slepencové kaňony
s příjemnými peřejemi určitě stojí za to. Jen na vás záleží,
jestli si vyberete víkendovou variantu, kde oba dny strávíme
na Salze či prodloužený víkend, kde je v programu navíc
jednodenní výpad na řeku Enns s lehkým canyoningem.

Dunaj

Víkendová
Salza

foto: Kuba Jiráska

Salza

Salza (WW I-III)

NĚMECKO
Salza

2–3

Wildalpen
RAKOUSKO
ITÁLIE

TERMÍN
06. 06. – 07. 06. / 2 dny / č. 220213-1
CENA
3 300 Kč / 3 700 Kč (penzion)

Prodloužený
víkend na Salze
a Enns
Salza (WW I-III) > Enns (až WW II)

2–3
TERMÍN
26. 09. – 28. 09. / 3 dny / č. 220214-1
CENA
3 900 Kč / 4 700 Kč (penzion)
CENA ZAHRNUJE
dopravu autobusem, 2× kemp (penzion),
vodácké instruktory, poplatek na Salzu,
půjčení vodáckého vybavení, pojištění
léč. výloh, zákonné pojištění CK

CENA ZAHRNUJE
dopravu, 1× kemp (penzion), vodácké
instruktory, poplatek na Salzu, půjčení
vodáckého vybavení, pojištění léč.
výloh, zákonné pojištění CK

VODA
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Vydejte se s námi do Slovinska – země vodákům zaslíbené.
Průzračná voda, hluboká údolí, malebné soutěsky a nádherná okolní příroda slibují nezapomenutelné vodácké zážitky.
Oba zájezdy jsou svou obtížností určeny poměrně širokému
spektru vodácké veřejnosti včetně rekreačních vodáků
majících určité zkušenosti alespoň z klidnějších toků.
Vodácký program obohatí také kratší turistické výlety, díky
kterým poznáte krásnou slovinskou krajinu nejen z paluby
dvoumístné nafukovací kanoe.

RAKOUSKO
Bovec
Radovijica

SLOVINSKO

Ljubljana
Krka

foto: David Baštář

Slovinsko

Soča
poznejte královnu slovinských řek
s jejími přítoky
Vodácký program: 2 dny Soča (WW I–WW III+) › Koritnice
(WW II–WW III)
Doprovodný program: vodopád Boka

TERMÍN
22. 07. – 26. 07. / 4 dny / č. 220207-1
CENA
6 100 Kč
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VODA

Řeky Slovinska

CENA ZAHRNUJE
dopravu autobusem, 2× kemp, průvodce, půjčení vodáckého vybavení, poplatky na řeky Soču a Koritnici, pojištění léč. výloh, zákonné pojištění CK a pišingr Chimpanzee
CENA NEZAHRNUJE
vstupy na řeky

ten nej výběr slovinských řek: Krka,
Sáva Bohinjka, Sáva Dolinka, Soča
a Korytnica
Vodácký program: Krka (ZW–WW I) › Sava Bohinjka
(ZW–WW I) › Sava Dolinka (WW II) › Soča (WW I–WW III) ›
Koritnice (WW II–WW III)
Doprovodný program: vodopád Savica › soutěska Vintgar

TERMÍN
14. 07. – 19. 07. / 5 dnů / č. 220209-1
CENA
8 800 Kč
CENA ZAHRNUJE
dopravu autobusem, 4× kemp, polopenzi, průvodce, půjčení vodáckého vybavení, poplatky na řeky S. Bohinjku,
Soču a Koritnici, pojištění léč. výloh, zákonné pojištění
CK a pišingr Chimpanzee
CENA NEZAHRNUJE
vstupy na řeky

DĚTSKÁ
VARIANTA ZÁJEZDU
NA STRANĚ 54

TERMÍN
29. 04. – 03. 05. / 4 dny / č. 220210-1
CENA
4 800 Kč

splujeme Dunajec, Bialku,
Prielom Hornádu a Belou

CENA ZAHRNUJE
dopravu autobusem, 3× kemp (penzion), půjčení vodáckého vybavení, průvodce, vodácké instruktory, pojištění
léč. výloh, zákonné pojištění CK
a pišingr Chimpanzee

Vodácký program: Dunajec (ZW–WW I) › Bialka (WW I–II) ›
Hornád (WW I‑II)/Černý Váh (WW I) › Belá (WW I–II+)
Doprovodný program: NP Pieniny › soutěska Jarabinský
prielom
I letos vám z vodáckých akcí nabízíme nedaleký, a přesto pro
některé neznámý kraj. Živé, ale nezákeřné řeky jsou seřazeny tak, aby i méně zkušení vodáci stačili „chytit dech“ a užít
si proudící vody na dvoumístných nafukovacích kánoích.
Splujeme poklidný Dunajec s nepřekonatelnou scenerií pieninských hor, nedávno zpřístupněný 15 km dlouhý skalnatý
kaňon Prielom Hornádu anebo o něco málo sportovnější
horské říčky Bialku a Belou. Vodácký program je zpestřen
vycházkami do přírody či návštěvou blízkých zajímavostí.
Za příplatek možnost využít ubytování v penzionu.

Brno
SLOVENSKO
Bratislava
Budapešť
MAĎARSKO

na kánoi přes kaskády, stupně
a vodopádky

SLOVINSKO
Lublaň

CHORVATSKO
Karlovac
Slunj

Jaderské moře

Vodácký program: Krka (ZWC‑WW I), Mrežnica (ZWC‑WW I),
Korana (ZWC‑WW I)

Starigrad

TERMÍN
19. 06. – 24. 06. / 6 dnů / č. 220219-1
CENA
6 500 Kč
CENA ZAHRNUJE
dopravu autobusem, 3× kemp, polopenzi, půjčení vodáckého vybavení,
průvodce, pojištění léčebných výloh,
zákonné pojištění CK a pišingr Chimpanzee

Krásná pozvolně tekoucí hladina a zelenající se bujná
vegetace nás čeká na naší cestě za nejpěknějšími krasovými
řekami. Plavbu na nafukovacích kanoích nám zpestří přírodní kaňony, množství průzračných lagun, kaskád, travertinových stupňů a menších vodopádků vytvořených vápencovým podložím. Větší vodopády budeme pozorovat pouze
z paluby naších lodí, ty menší si i sami sjedeme. Program
je vhodný pro zkušenější, ale i začínající vodáky s nepříliš
velkými technickými zkušenostmi. Pozvolna pohybující se
proud nám, ale ujeté kilometry nedá zadarmo.

DĚTSKÁ
VARIANTA ZÁJEZDU
NA STRANĚ 59

129

foto: Vilda Dvořák ml.

VODA

Krasové řeky
Slovinska
a Chorvatska

foto: Martin Mitáš

Jarní voda na
Slovensku

TERMÍN
07. 08. – 16. 08. / 10 dnů / č. 220205-1

aneb vodácky Francouzským
středohořím

CENA
16 800 Kč

Vodácký program: Giffre (WW II-III) > Isere (WW II-III) >
Durance (WW I-II) > Guisan (WW I-III) > Ubaye (WW III+) >
kaňon řeky Verdon

foto:Vilda Dvořák ml.

Francie
CENA ZAHRNUJE
dopravu mikrobusem, 6× kemp, 1×
tábořiště, polopenzi, průvodce, půjčení
vodáckého vybavení, pojištění léč.
výloh, zákonné pojištění CK a pišingr
Chimpanzee

Jde o lehce náročný vodácký zájezd do podhůří francouzských Alp, určený pro malou skupinu vodáků. Výběr řek je
hodně rozmanitý. Budeme sjíždět takřka potoky prodírající se
skalnatými kaňony až vodnaté řeky klikatící se širokými údolími s nepřekonatelnými výhledy na okolní horské velikány.
Vodácký program doplníme výlety za místními zajímavostmi.
Tento zájezd je určený pro vodáky, kteří již mají zkušenosti se
svižně tekoucími řekami s obtížností WW I a vyšší.

FRANCIE

VODA

Kurz potápění

Kurzy freedivingu

přístrojové potápění na Elbě

naučte se nádechovému potápění
v krásných lokalitách jižní Elby

V zajímavých lokalitách jižní Elby jsme pro vás připravili
základní i rozšířený kurz přístrojového potápění zakončený
získáním certifikátu OWD (samostatný potápěč) či AOWD
(pokročilý samostatný potápeč).

Freediving neboli nádechové potápění vás naučí jak, čas
kdy vydržíte bez dechu prodloužit na maximum a zároveň
zrelaxovat nejen tělo, ale i mysl. Za freedivingem se vydáme
do prostředí Elby, bohatého na podmořský život..

1–2
TERMÍN
05. 06. – 12. 06. / 8 dnů / č. 220223-1
18. 09. – 25. 09. / 8 dnů / č. 220223-4
CENA
12 700 Kč
CENA ZAHRNUJE
7× ubytování v apartmánu, kurzové ponory, instruktora, certifikaci, OWD - 5 dalších ponorů z lodi, AOWD - 6
dalších ponorů z lodi, zapůjčení potápěčského vybavení,
zákonné pojištění CK a pojištění léčebných výloh
CENA NEZAHRNUJE
dopravu, stravování, závěrečný úklid apartmánu

1–2
TERMÍN
17. 07. – 24. 07. / 8 dnů / č. 220223-2
21. 08. – 28. 08. / 8 dnů / č. 220223-3
CENA
12 700 Kč
CENA ZAHRNUJE
7× ubytování v apartmánu, kurzové ponory, certifikaci, 5
dalších ponorů z lodi, instruktora, zákonné pojištění CK
a pojištění léčebných výloh.
CENA NEZAHRNUJE
dopravu, stravování, závěrečný úklid apartmánu

foto: Jan Kučera
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JACHTING

Nysa

POLSKO
Nyské jezero

JACHTING

ČESKO
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Kurz jachtingu
na Nyském
jezeře
v Polsku

Připravili jsme pro vás kurz jachtingu pro začátečníky
a mírně pokročilé, ve kterém se za dva dny naučíte zcela
samostatně vést malou plachetnici. Ukážeme vám základní
princip plavby na vítr, vyzkoušíte si jej na malém modelu,
pochopíte ho intuitivně. Dozvíte se něco o bezpečnosti
plavby. Pobavíte se vázáním jachtařských uzlů. Hodně času
strávíte na vodě, na různých plachetnicích, s různými úkoly.
Budete ovládat kormidlo, pracovat s plachtami, pocítíte
vzrušení z náklonu lodě. Večer posedíme také u ohníčku
a přetřeseme staré námořnické historky. Nyské jezero
v Polsku je pro jachting výborná lokalita: přístav s kempem
nabízí dobré zázemí. Jezero s 20 km2 a četnými ostrovy zase
ohromnou a velice různorodou plochu. Časté a konstantní
proudění vzduchu v otevřené krajině slibuje ideální podmínky. Výborný je kurz také jako „kondiční“ cvičení, nebo jako
příprava na zkoušky VMP.

2–3
TERMÍN
20. 06. – 21. 06. / 2 dny / č. 220221-1
18. 07. – 19. 07. / 2 dny / č. 220221-2
01. 08. – 02. 08. / 2 dny / č. 220221-3
29. 08. – 30. 08. / 2 dny / č. 220221-4
12. 09. – 13. 09. / 2 dny / č. 220221-5
CENA
3 000 Kč
CENA ZAHRNUJE
1× ubytování v kempu ve vlastním stanu, pronájem lodi, instruktora, školení
+ písemné materiály, povinné ručení
lodi, asistence na telefonu při nedělní
samostatné plavbě vč. případného
odtahu lodi při uvíznutí, pojištění
léčebných výloh v zahraničí, zákonné
pojištění CK

foto: Vilda Dvořák ml.

Ostrava

ZIMA
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ZIMA

Kudrnovský
skitest LUSTi
aneb lyže na všechny způsoby
Nově zahajujeme zimní sezónu v předvánočním italském
Livignu. Za přítomnosti našich lyžarských instruktorů budou na všechny hladové jedlíky čekat desítky párů čerstvě
upečených lyží, všechny z kolekce LUSTi 2019/2020.
Ubytování a strava: 4 noci strávíme v příjemném hotelu
nacházející se 5 km od centra Livigna. Snídaně zajištěna formou bufetu. Pokoje jsou dvoulůžkové a všechny mají vlastní
koupelnu a TV s plochou obrazovkou.

ŠVÝCARSKO
Livigno

ITÁLIE

TERMÍN
17. 12. – 21. 12. / 5 dnů / č. 219115-1
CENA
10 500 Kč
CENA ZAHRNUJE
4× ubytování v hotelu se snídaní, 3denní skipas, 3 dny testování lyží, místní
poplatky spojené s ubytováním, služby
technického průvodce, instruktory
testování, pojištění léč. výloh, zákonné
pojištění CK a pišingr Chimpanzee
CENA NEZAHRNUJE
dopravu (možná za příplatek 2 200 Kč/
os.), náklady na dodržování pitného
režimu v Après-ski baru Carosello 3000

parádní lyžovačka či zimní túry na
sněžnicích na Dragobratě a Bukovelu
Silvestrovská výprava na území bývalé Podkarpatské Rusi
a to až do jejího nejvýchodnějšího městečka Jasina. Kromě
zastávek na zajímavých místech bude hlavní náplní programu lyžování ve dvou nejvyhlášenějších střediscích Ukrajiny
Dragobratu a Bukovelu. Ubytováni budeme v turistickém
hotelu ve dvoulůžkových pokojích s vlastním sociálním
zařízením.

TERMÍN
26. 12. – 02. 01. / 8 dnů / č. 220004-1
CENA
8 600 Kč

foto: Martin Mitáš

Silvestr na
Podkarpatské
Rusi

CENA ZAHRNUJE
dopravu autobusem včetně dopravy
k lanovkám na Bukovel, 2× místní
dopravu k lanovkám na Dragobrat,
5× ubytování v turistickém hotelu
ve dvoulůžkových pokojích s vlastním
sociálním vybavením, ukrajinskou
polopenzi, průvodce, pojištění léč.
výloh, zákonné pojištění CK a pišingr
Chimpanzee
CENA NEZAHRNUJE
skipas
Pod
k

arp UKRAJINA
ats
ká
Ru
Siněvir
s

RUMUNSKO

Zimní
Podkarpatská
Rus
lyžování, snowboarding či turistika
na Ukrajině
Zavezeme vás do nejmodernějšího lyžařského centra
Ukrajiny Bukovelu, kde 68 km sjezdovek obsluhuje 16 čtyřsedačkových lanovek. Až se nabažíme upravených svahů,
přesuneme se do nejvýše položeného centra zimní turistiky
na Ukrajině střediska Dragobrat. I zde nám lyžařské vleky a
lanovky umožní řádit na sjezdovkách, či naopak vyrazit kousek stranou do volných terénů. Zatímco na Bukovel budeme
dojíždět z Jasiny, v půlce výpravy se pak přesuneme přímo
do areálu Dragobrat. Ubytování téměř na hřebeni umožní
za dobrého počasí zájemcům o zimní turistiku či skitouring
vyrazit na dvojvrchol Bliznic nebo po Svidoveckém hřebeni
ke kotli Doďasky. Na obou místech budeme ubytováni
ve dvoulůžkových pokojích s vlastním sociální zařízením
a ochutnáme místní polopenzi.

TERMÍN
14. 02. – 22. 02. / 9 dnů / č. 220003-1
CENA
8 100 Kč
CENA ZAHRNUJE
dopravu autobusem včetně dopravy
k lanovkám na Bukovel, 2× místní
dopravu na Dragobrat a zpět do Jasiny,
6× ubytování v turistickém hotelu
ve dvoulůžkových pokojích s vlastním
sociálním vybavením, ukrajinskou
polopenzi, průvodce, pojištění léč.
výloh, zákonné pojištění CK a pišingr
Chimpanzee
CENA NEZAHRNUJE
skipas
Pod
k

arp UKRAJINA
ats
ká
Ru
Siněvir
s

RUMUNSKO
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foto: Martin Mitáš

ZIMA

Vánoční lyžovačka
v Alpách

Silvestr v Horním
Rakousku

za osvědčenými svahy Horního
Rakouska s pohádkovým zázemím

novoroční oslavy na lyžích se
zázemím pohádkové horské chaty

region Pyhrn-Priel › Hinterstoder s nejlepším hornorakouským snowfunparkem › trať Světového poháru
Hannese Trinkla › Wurzeralm › ubytování v samostatně
stojící chalupě s rozpáleným krbem uprostřed lesa
v zasněžených horách

Máte rádi kouzlo starých, dřevěných a osamocených chalup s rozpáleným krbem v zasněžených horách „daleko
od civilizace“? Pokud ano, tak hurá s námi oslavit Silvestra do hornorakouské lyžařské oblasti Pyhrn-Priel, která
vám nabízí přes 60 km výborně připravených sjezdovek
ve dvou nejdostupnějších alpských zimních střediscích.
Příchod Nového roku oslavíme přípitkem, drobným silvestrovským občerstvením a malým překvapením.

TERMÍN
26. 12.–29. 12. / 4 dny / č. 220152-1
CENA
10 600 Kč
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CENA
11 200 Kč
CENA ZAHRNUJE
dopravu mikrobusem včetně dopravy k lanovkám a
zpět, 3× ubytování v chalupě s kudrnovskou polopenzí, 3denní skipas, místní poplatky spojené s ubytováním, silvestrovský přípitek a občerstvení vč. překvapení, průvodce, pojištění léč. výloh, zákonné pojištění
CK a Pišingr Chimpanzee

ZIMA

Velikonoce na ledovci
aneb kudrnovská pomlázka
v korutanském stylu
Cílem našeho výletu bude Mölltálský ledovec. Zažijeme
příjemnou a pohodovou lyžovačku, snad i hodně sluníčka
a ukončíme naši bohatou lyžařskou sezónu jak jinak, než
velkou kudrnovskou pomlázkou. Ubytování a strava: 3 noci
strávíme v příjemném hotelu v centru korutanského městečka Obervellach. Pokoje jsou vždy dvoulůžkové s vlastním
sociálním zařízením a TV. Strava je zajištěna formou bohaté
rakouské polopenze (snídaně formou bufetu, tříchodová
večeře).

Olympijský běh
na lyžích
tyrolské běžecké Eldorádo Seefeld/
Leutasch se zastávkou v GarmischPartenkirchen
Psal se rok 1976 když se v Innsbrucku rozhořel olympijský
oheň. Tisíce sportovců se utkalo v bezmála 40 zimních
disciplínách o ty nejcennější kovy na světě. Pro všechny
běžecké disciplíny byly připraveny čerstvě vypreparované tratě v přilehlém regionu Seefeld/Leutasch. A zde
bude také náš cíl. Těšit se můžete na neuvěřitelných
270 km rozmanitých terénů pro pohodové svezení i zkušené cross-country běžce.

TERMÍN
11. 03. – 15. 03. / 5 dnů / č. 220117-1

CENA
11 700 Kč

CENA
6 800 Kč

CENA ZAHRNUJE
dopravu mikrobusem, 3× ubytování v hotelu s polopenzí, 3denní skipas, místní poplatky spojené
s ubytováním, průvodce, pojištění léč. výloh, zákonné
pojištění CK a pišingr Chimpanzee

foto: Mára Jonáš

TERMÍN
10. 04. – 13. 04. / 4 dnů / č. 220122-1

CENA ZAHRNUJE
dopravu minibusem, 3× ubytování v prostorných
apartmánech, místní poplatky spojené s ubytováním,
průvodce, pojištění léč. výloh, zákonné pojištění CK
a pišingr Chimpanzee

foto: David Barták

foto: David Barták

CENA ZAHRNUJE
dopravu mikrobusem včetně dopravy k lanovkám
a zpět, 3× ubytování v chalupě s kudrnovskou polopenzí, 3denní skipas platný pro celý region Pyhrn
‑Priel (Hinterstoder / Hutterer Höss i Spital am Pyhrn
/ Wurzeralm), místní poplatky spojené s ubytováním,
průvodce, pojištění léč. výloh, zákonné pojištění CK
a pišingr Chimpanzee

TERMÍN
29. 12. – 01. 01. / 4 dny / č. 219153-1

TERMÍN
04. 04. – 14. 04. / 11 dnů / č. 220169-1
Nástupní místo: Kvikkjokk

zimní expedice národním parkem Sarek

CENA
13 700 Kč

Poctivé dobrodružství pro všechny, které vnitřní hlas
přitahuje voláním divočiny. Na 9 dní sbalíme vše potřebné
do transportních sáněk (severské pulky) a vydáme se na putování divokými a krásnými horami švédského národního
parku Sarek, který je mnohými označovaný za poslední
divočinu v Evropě. Nenajdeme zde síť značených stezek
ani útulnost horských chat. Na běžkách budeme putovat
širokými údolími a vzhlížet k okolním dvoutisícovým vrcholkům, nocovat ve stanu a hodovat jen s tím, co si přineseme.
Neslibujeme procházku růžovou zahradou, ale skutečné
dobrodružství v krajině, kde se tělesné potřeby smrsknou na
nezbytné minimum, ale mysl svobodně poletuje nad nekonečnými horizonty, a když slunko nebo polární záře zjitří
oblohu, tak i jako bělokur radostně zatrylkuje. Nemusíš být
nutně polárník, ale pokud umíš vykřesat úsměv i na tváři
bičované větrem, mrazem a sněhovými krystalky, přesně
pro Tebe je tahle výprava.

foto: Míša Poborská

Laponsko na
běžkách

CENA ZAHRNUJE
9× - 10× nocleh ve vlastním stanu
(podrobnosti na www.kudrna.cz),
průvodce, pojištění léčebných výloh
a zákonné pojištění CK
CENA NEZAHRNUJE
letenka v ceně od cca 6000 Kč a dopravu na výchozí místo (rozpočítáme dle
počtu účastníků)
NP Sarek
Lulea
FINSKO
NORSKO
Oslo

ŠVÉDSKO

Helsinky

Stockholm

Běžkování
v Dolomitech

TERMÍN
18. 02. – 23. 02. / 6 dnů / č. 220111-1
CENA
8 500 Kč

aneb po stopách mistrů světa do Alpe
di Siusi, Val di Fiemme a Madonny
di Campiglio
I když se říká, že české hory jsou pro běžkování jako stvořeny, mnozí se již přesvědčili, že na běžkách se dá vyrazit
i za humna a že tam také není vůbec špatně. A nejsou to jen
perfektně vypreparované stopy, které mohou být důvodem
pro tento výlet. Neméně příjemným překvapením může být
perfektní zázemí a hlavně nádherná kulisa vápencových
věží Dolomit, kterými se budeme kochat každý den v jiném
věhlasném středisku běžeckého lyžování. Všechna námi
navštívená místa se nacházejí ve vyšších nadmořských
výškách a tak máme takřka jistotu kvalitního sněhu, což se
skvěle potvrdilo během slabších zim v minulosti.

CENA ZAHRNUJE
dopravu mikrobusem, 3× ubytování
v hotelu se snídaní, místní poplatky
spojené s ubytováním, průvodce,
pojištění léč. výloh, zákonné pojištění
CK a pišingr Chimpanzee

RAKOUSKO
Toblach
Bolzano
Val di Fiemme
ITÁLIE

Cortina
D´Ampezzo
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foto: Ruda Růžička

ZIMA

po stopách Tour de Ski či lyžování v
zimním ráji zvaném Kronplatz
Vyznavači bílých stop mohou křížem krážem probruslit
přilehlá údolí Hochpustertal, Antholzertal či Gsiesertal,
která jsou protkaná 226 km perfektně upravených běžeckých tratí. Na moment okusíme i závodní atmosféru ve stylu
Tour de Ski v okolí Nordic Arény v Toblachu nebo moderním biatlonovém centru, které je díky své poloze (1 754 m)
ideálním místem pro trénink předních světových biatlonistů
a pořádání vybraných podniků Světového poháru. Objevte
s námi zasněžené Jižní Tyrolsko!

TERMÍN
04. 03. – 08. 03. / 5 dnů / č. 220155-1
CENA
7 700 Kč

foto: Ruda Růžička

Zimní radovánky
v Jižním Tyrolsku

CENA ZAHRNUJE
dopravu mikrobusem, 3× ubytování
v penzionu, snídaně, místní poplatky
spojené s ubytováním, průvodce,
pojištění léč. výloh, zákonné pojištění
CK a pišingr Chimpanzee

RAKOUSKO
Toblach
Cortina
D´Ampezzo
ITÁLIE

ZIMA

Big Mountain
Freeride Camp
Sölden
freeridová lyžovačka v nefalšovaném
prašanu s podporou lanovky
Divoké sjezdové linie skrz žlaby i přes pláně netknutého
prašanu! Nevěříte? Tak věřte, že v našem oblíbeném středisku Sölden vám dokážeme najít sjezdy na našich tajných
místech, kde pojedete první lajnu, v neporušeném sněhu.
Většina sjezdů povede zcela mimo středisko, a až dole se
vrátíme zpět na lanovky. Dáme vám tipy ohledně vyhodnocování lavinového nebezpečí i ohledně vaší lyžařské
techniky. Ale hlavně si fest zajezdíme! Jde o freeridový camp
určený zkušeným a dobrým lyžařům.

TERMÍN
04. 02. – 09. 02. / 6 dnů / č. 220168-1
CENA
16 800 Kč
CENA ZAHRNUJE
4× noc v apartmánu, služby horského
vůdce UIAGM, pojištění léč. výloh,
zákonné pojištění CK
CENA NEZAHRNUJE
zapůjčení skialpového a lavinového
vybavení, připojištění Sport RISK (pokud nevlastníte pojištění Alpenverein),
5denní skipas na lanovky do oblasti
Sölden či Pitztal (cca 250 EUR)
Skialp 2018
Brno
NĚMECKO

ITÁLIE

foto: bratři Švihálkové

136

čtyřdenní akce v NP Gesäuse
Pod vedením horského vůce UIAGM se seznámíte se základy
tohoto nejsvobodnějšího horského sportu, nabudete
základní znalosti o lavinách, a to vše v nádherném prostředí
rakouského národního parku Gesäuse. Každý den vyrazíme
do terénu na jednoduchou túru, kde dostanete tipy na vylepšení své sjezdařské techniky, jeden den budeme věnovat
nácviku záchrany lidí zasypaných v lavině a večer nás čekají
přednášky na lavinová, metodická a cestovatelská skialpová
témata.

TERMÍN
10. 01. – 14. 01. / 5 dnů / č. 220147-1
15. 01. – 19. 01. / 5 dnů / č. 220147-2
CENA
9 600 Kč

foto: bratři Švihálkové

Rozšířený
skialpovolavinový kurz

CENA ZAHRNUJE
4× noc v penzionu s polopenzí, služby
horského vůdce UIAGM, pojištění léč.
výloh, zákonné pojištění CK
CENA NEZAHRNUJE
společnou dopravu mikrobusem
(za příplatek 1 100 Kč/os.), zapůjčení
skialpového a lavinového vybavení,
připojištění Sport RISK (pokud nevlastníte pojištění Alpenverein)
Skialp 2018
Brno
NĚMECKO

ITÁLIE

Silvretta
vícedenní skialpový přechod
rakouského pohoří
Silvretta nabízí ideální přechod, kde i začátečník může zakusit, jaký je to pocit putovat několik dní ledovcovými pláněmi
třítisícového pohoří. Půjdeme z jedné komfortní chaty
do druhé a po cestě projdeme přes několik sedel, několik
ledovců a vystoupíme na tři snadné třítisícovky. Přechod se
jde „nalehko“, protože horské chaty nám poskytnou lůžko
i polopenzi. Poneseme tedy pouze to nejnutnější vybavení
do terénu, tak aby nám batohy nepřekážely a nekazily
požitek ze sjezdů.

TERMÍN
29. 02. – 04. 03. / 5 dnů / č. 220148-1
CENA
16 300 Kč
CENA ZAHRNUJE
4× noc v horských chatách s polopenzí,
lanovka na vrchol Paulinkopf, služby
horského vůdce UIAGM, pojištění léč.
výloh, zákonné pojištění CK.
CENA NEZAHRNUJE
zapůjčení skialpového a lavinového vybavení, připojištění Sport RISK (pokud
nevlastníte pojištění Alpenverein)

Brno

ČESKO

Vídeň
NĚMECKO
Silvretta
Ischgl
ITÁLIE

RAKOUSKO
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foto: bratři Švihálkové

SKIALP

Velká Fatra na sněžnicích
mrazivá poezie pohodlně s ubytováním na horských chatách
Vlkolínec – skanzen lidové architektury › Ploská (1 532 m) › chata pod Borišovom › Ostredok (1 592 m) › Krížna (1 574 m)
Křupání sněhové krusty, krajina oděná v bělostný šat, sněhové vločky ve vlasech, zmrzlý nos a teplý grog. Typické zimní čáry,
které nás nenechají jen tak sedět doma za pecí. Turistika na sněžnicích má své neopakovatelné kouzlo a hřeben Velké Fatry
platí za jeden z nejkrásnějších zimních přechodů. Ladné křivky hlavního hřebene jsou až omamně krásné a přitom nikterak
zákeřné ke svým návštěvníkům. Rozumně rozvržené denní etapy, a přívětivý terén slibují krásné zážitky i pro začátečníky
a ubytování v horských chatách poskytne příjemný komfort přichystané večeře (za příplatek) a noclehu v teple (v ceně). Budeme putovat v komorní skupince s jedním průvodcem. Možnost společné nebo vlastní dopravy.

TERMÍN
20. 02.–23. 02. / 4 dny / č. 220163-1
19. 03.–22. 03. / 4 dny / č. 220163-2
CENA
3 800 Kč
CENA ZAHRNUJE
místní dopravu zpět do nástupního místa, ubytování
3× na horské chatě, průvodce, pojištění léčebných výloh,
zákonné pojištění CK a pišingr Chimpanzee
CENA NEZAHRNUJE
společnou dopravu mikrobusem (za příplatek 850 Kč/os.)

zimní turistika západní Šumavou
Nekonečné pláně a lesy Šumavy pokryté zářivě bílou
peřinou jiskřivého sněhu nás budou lákat k prozkoumání.
Vydáme se na cestu poněkud netradičně – nasadíme sněžnice a vydáme se na čtyřdenní putování západní Šumavou.
Naším průvodcem bude místní znalec, se kterým budete mít
možnost se pobavit o rostlinstvu i živočišstvu Šumavy nebo
také o složitosti současné situace kolem kácení/nekácení
smrkových porostů. Každý den nás čeká cca 20 km pochodu
zasněženou krajinou. Naplánované trasy mohou být změněny s ohledem na počasí a nálady účastníků.

ZIMA

Raxy na sněžnicích
túry bez extrému s komfortem
horského hotelu
Raxy, oblíbená letní destinace horolezců, ferratistů a VHT
turistů je svým reliéfem náhorní planiny přímo předurčena
k přechodům či okružním túrám se skousnutelným převýšením. Z pohodlí horské chaty budeme vyrážet k okolním
vyhlídkovým vrcholům, nejvyšší dvoutisícovku Heukuppe
nevyjímaje. Šlapat zasněženou krajinou budeme na lehko
v nadmořské výšce 1 400–2 000 metrů, a to co nejbezpečněji
tak, abychom se vyhnuli lavinovým svahům.

TERMÍN
21. 02. – 23. 02. / 3 dny / č. 220164-1

TERMÍN
23. 01. – 26. 01. / 4 dny / č. 22083CZ-1
CENA
3 400 Kč
CENA ZAHRNUJE
3× ubytování na horské chatě, místní poplatky spojené
s ubytováním, zkušeného průvodce – znalce Šumavy

Krkonoše
na sněžnicích
Vydáme se na třídenní putování zasněženou krkonošskou
krajinou, kterou budeme poznávat trochu netradičně se
sněžnicemi na nohou. Pohybovat se budeme podél hlavního
hřebene na české i polské straně Krkonoš.

CENA
3 500 Kč
CENA ZAHRNUJE
2× nocleh na pokoji v horském hotelu se snídaní formou
bufetu, průvodce-instruktora, pojištění léčebných výloh,
zákonné pojištění CK a pišingr Chimpanzee

TERMÍN
28. 02. – 01. 03. / 3 dny / č. 22084CZ-1

CENA NEZAHRNUJE
společnou dopravu mikrobusem z Brna (za příplatek 900
Kč/os.); sněžnicové a lavinové vybavení.

CENA ZAHRNUJE
2× ubytování na horské chatě, místní poplatky spojené
s ubytováním, zkušeného průvodce – znalce Krkonoš

CENA
3 500 Kč

foto: Míša Poborská
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Šumava na sněžnicích

do království ledu po žebřících
a stupačkách
túra roklinami Velký Sokol a Piecky › Malý Kysel › Suchá
Belá › Obrovský vodopád › Štrbské a Popradské pleso ›
Prielom Hornádu › Tomášovský výhlad › pololetní prázdniny

TERMÍN
30. 01. – 02. 02. / 4 dny / č. 220101-1
CENA
3 900 Kč

foto: Tereza Králová

Slovenský
zimní ráj

CENA ZAHRNUJE
dopravu autobusem, 2× ubytování v turistické ubytovně se snídaní, průvodce,
pojištění léč. výloh, zákonné pojištění
CK a pišingr Chimpanzee

Už jste někdy stoupali visutými žebříky kolem 90metrové
hory ledu zamrznutého vodopádu, proplétali se tichými
zasněženými „tiesňavami“ a roklemi? Ocitli jste se v zajetí
skal a ledového království při pochodu po hladině zamrzlé
řeky či sledovali z panoramatické vyhlídky majestát zasněžených velehor? Že ne? Tak pojeďte objevit další rozměr
malebné oblasti Slovenského ráje! Na své si přijdou všichni
milovníci přírody a turisté, ale i rodiny s odrostlejšími
školáky (nezbytná je odolnost vůči závratím a jistá chůze).
A komu by to nestačilo, může si zajet do Vysokých Tater
až na Štrbské pleso. Bydlet budeme v turistické ubytovně
v Popradu se zajištěnými snídaněmi, které jsou servírované
formou bufetových stolů. Večer si zajdeme na halušky nebo
se prohřejeme v termálním Aquaparku.

Silvestr
v rumunském
Banátu
aneb opravdové cesty proti
proudu času

TERMÍN
26. 12. – 02. 01. / 8 dnů / č. 220601-1
CENA
7 400 Kč
CENA ZAHRNUJE
dopravu autobusem, 5× ubytování,
banátskou plnou penzi, pojištění léč.
výloh, zákonné pojištění CK, průvodce,
bečičku píva a pišingr Chimpanzee

ranní prohlídka Temešváru › Svatá Helena › Eibenthal
› fakultativní výlet do Băile Herculane či Orşovy ›
silvestrovská tancovačka v Gerniku
Že jste ještě nikdy nebyli v rumunském Banátu v zimě? Krajina se oděje do bílého hávu, louky a lesy, políčka i vesnice
jsou pocukrované sněhem, venku mrzne až praští a čerstvě
napadlý sníh křupe pod nohama při každém kroku. Přes den
budeme podnikat výlety po okolí, večery pak strávíme
společně s místními na „táčkách“ v teple u sálající pece
anebo v rumunsky stylové hospůdce „U Pepsiho“. Oslavíme
zde hned 2 Silvestry – balkánský i náš a na vlastní kůži si
prožijeme vesnickou silvestrovskou zábavu s tancovačkou.
Ochutnáte balkánské speciality, ale i tradiční česká jídla,
domácí pálenou kořalku, povidla, chebdinky či mamaligu…

RUMUNSKO
Temešvár
Reșiţa
Banát
Svatá
Băile
Helena
Herculane
SRBSKO
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foto: Ota Nepilý

ZIMA

AKCE KUDRNA A KČT
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KUDRNOVSKÉ
KOULENÍ KOLA 2020

Kudrnovské Koulení kola vzniklo před 12 lety jako recesistická rekonstrukce slavné brněnské pověsti o koláři
Birkovi a jeho v roce 1636 vyhrané sázce, že za jeden den porazí u Lednice strom, vyrobí z něj loukoťové kolo
a toto ještě před uzavřením městských bran dokoulí na brněnskou radnici. Po 10 závodivých ročnících pojímáme
už Koulení od roku 2018 jako nízkonákladovou low cost taškařici jen pro radost z koulení, kdy bude v burčákovém období každý sudý rok pro jakkoliv početné i složené týmy jediným úkolem dokoulet své kolo po osvědčené
66,9 km dlouhé jantarové stezce od lednického zámku do Brna k originálnímu Birkovu kolu na staré radnici.
Umožníme současně absolvovat též cyklistům, inlajnistům, kolobrndistům, běžcům, zdatným pěšákům, i doprovodným motoristům. Týmům vystavíme pamětní listy, odměníme jen výrazné recesní pojetí koulení a potom vše
společně u pivka zhodnotíme v oblíbeném cykloklubu Na dráze při Malé Americe vedle brněnského hlavního
nádraží. Přihlášeným zájemcům loukoťová kola půjčíme. V letošním sudém roce 2020 tedy z Lednice až do Brna
zakoulíme - a to v sobotu 19. září.
Po mnohých prosbách, aby se zakoulelo každoročně, vznikla vloni v úžasném multiplexu Cyklosféra v romantickém areálu Břeclavského zámku oslava Dne Země z názvem KOLEM a DOKOLA s možností v Lednicko-‑valtickém
areálu a v jarním Podpálaví drobátko koulení aspoň společně potrénovat. Tedy i letos 24.-26. dubna vás tam čeká
víkend oslavující jaro - plný pohybu, veselí, her, tvoření, aktrakcí pro děti, trampolínování, koulení, cyklistiky,
turistiky, sportování, popíjení, grilování, kulinářství, exotické gastronomie, ekologie, cestovatelských projekcí,
představení outdoorových produktů, koncertování, kina, blešákování, toulání, táboření, ubytování ... prostě jarního relaxování. Součástí tohoto festiválku bude i nezapomenutelný kudrnovský Cestovatelský scuk a na Břeclavsku oblíbené - Tvořivé odpoledne s brontosaurem.
Třetí a poslední možnost si v roce 2020 zakoulet bude od 14 do 16ti hodin v neděli 27. září v areálu brněnské Staré
radnice jenom pro děti po dráze 66,9 m (1/1000 Birkovi trati) v rámci Brněnských dnů pro zdraví. K dispozici budou
dvě velikosti menších dětských loukoťových kol, pamětní diplomky a spousta stylových upomínkových předmětů. Potom v dalším sudém roce 2022 zase Lednice – Brno a zase kolem sklepů plných burčáku.
Více na www.kudrna.cz/koulenikola

Vídeňský pochod

Jede Kudrna okolo Brna

alias Vandr do Vídně

51. ročník mezinárodního setkání turistů v krásné, podzimem zbarvené přírodě v okolí Brněnské přehrady, řeky
Svratky, Bílého potoka, Babího lomu a Pohádky Máje.
Sraz je současně akcí KČT, IVV i IML.

Nejpodařenější recesistická taškařice ve 40letých
dějináchKudrny byla v létech 1983–92 série 10 Vandrů
do Vídně - malebné vesničky na Vysočině. Trasy vždy
jiné z 10 různých měst. Vídeňákům přirostl Vandr k srdci
a pořádají ho dál jako okružní šmajd + cyklojízdu s názvem VÍDEŇSKÝ POCHOD. I letos připraví trasy 5–30 km,
barevné mapky, přejezdy vodní lávky na kole i s trakařem, perníkovej škrpál i tábořiště pro přespolní.Dojeďte
zavzpomínat, projít se či projet, zablbnout na lávce,
popít a vůbec.
Více průběžně na:
www.obecviden.cz či www.kudrna.cz/viden
(info: Zdeněk Ambrož: 777 250 978 či Vilda: 603 441 814).
Termín: 13. 6. 2020

Rozmarný
kolomaznický pochod
25. ročník procházky (12 km) před zahájením akce Jede
Kudrna okolo Brna. Vyrazit můžete mezi 15:30 a 16:30
od zastávky MHD ZOO v Bystrci, kde dostanete mapku.
Půjdete Údolím oddechu a oborou přes kopec Holedná
do Jundrova, podél Svratky k Jurkovičově vile, romantickým Wilsonovým lesem k brněnské hvězdárně na Kraví
hoře (Mt. Bů) a dále honosnou Masarykovou čtvrtí až
na hrad Špilberk za cílovou muzikou, diplomkem, občerstvením a jedinečným výhledem na Brno.
Termín: 25. 9. 2020

Info na tel.: 602 546 111, info@iml‑czech.com, www.iml
‑czech.com nebo www.kudrna.cz
Termín: 26. 9.–27. 9. 2020

S.O.S. volá les
Jak jinak oslavit Den Země než prací v přírodě a pro přírodu? Každý si už všiml, že mnoho stromů schne a kůrovec
decimuje rozlehlé lesní porosty. Pojďte s námi sázet
stromy a zanechejte za sebou vzkaz budoucím generacím! Čekají nás tradiční aktivity ku prospěchu ochrany
přírody – sázení, ochrana dřevin, údržba stezek apod.
Oplátkou se můžeme těšit na sobotní táborák nebo nedělní procházku okolní krajinou. Počítat můžete s partou
fajn lidí, dobrým pocitem z vykonané práce a zajištěním
noclehu na karimatkách.
Termín 17. 4.–19. 4. 2020 / č. 22006CZ-1
Cena: 0 Kč (vratná záloha 200 Kč)

Zelená dovolená
v kraji Žítkovských
bohyní
Magická krajina Bílých Karpat, přírodní zahrada a dům,
který žije ze slunce. Společné bylinkové a řemeslné
tvoření. Výlet na Moravské Kopanice za poznáním krás
zdejšího kraje a kouzel žítkovských bohyní, exkurze
po hostětínských ekologických projektech, po přírodní
zahradě, lektorovaná botanická či zoologická vycházka.
Zelená dovolená ve vesničce Hostětín, kterou navštívil
i princ Charles.
Termín: 26. 8.–30. 8. 2020 / č. 22076CZ-1
Cena letního pobytu: 4 200 Kč (děti 3–10 let 2 600 Kč)
Termín: 8. 10.–11. 10. 2020 / č. 22076CZ-2
Cena podz. pobytu: 3 500 Kč (děti 3–10 let 2 300 Kč)

Kavárna v srdci
Brna s kulturním
programem
Koncerty
Divadla
Přednášky
CK KUDRNA
Bezbariérové, nekuřácké, přátelské
Provozuje sdružení Práh: www.prah-brno.cz
Ve Vaňkovce 1, Brno 602 00

www.cafeprah.cz

Keltské stopy na
Moravě
Tradiční jarní okruh po keltských archeologických nalezištích s odborným výkladem. Navštívíme keltské hradiště
Černov, oppidum Staré Hradisko i kultovní místo u Ludéřova. Poobědváme v hospůdce u Páclů pod zámkem
v Plumlově a cestou se podíváme i k jeskyni Býčí skála
a na pravěkou mohylu Žuráň.
Termín 16. 5. 2020 / č. 22009CZ-1
Cena: 900 Kč / Nástupní místo: Brno / Doprava: malá
skupina mikrobusem
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NAŠI PRŮVODCI
To už je slušná partička lidí, kteří na zájezdech věnují maximální úsilí tomu,
abyste se domů vrátili jen s těmi nejkrásnějšími zážitky. V celkovém součtu
to je už více než 200 reinkarnací imaginárního Kudrny. Co kousek, to originál!
Budete žasnout, s jak pestrou paletou osobností se na zájezdech potkáte.
Podrobně se s nimi můžete seznámit na našem webu a rovnou se proklikat,
kam se po jejich boku můžete podívat.
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Nábor nových průvodců

Průvodcovské kurzy

Noví lidé obvykle přináší svěží vítr do plachet a nové
nápady. To je jeden z důvodů, proč každoročně pootevíráme dvířka zájemcům, kteří by chtěli rozšířit naše řady.
Výběru nových tváří věnujeme skutečně mimořádnou pozornost, jako jedna z posledních českých cestovek ctíme
sílu společného zážitku a pro nové uchazeče me konkurz
formou zážitkového víkendu na Vysočině.
Pokud se cítíte být pro nás jako stvoření, napište nám
motivační dopis. Poté očekávejte náš všetečný dotazník,
vratný nejpozději do 28.2. 2020. Výběrové řízení vyvrcholí
v termínu 27.3. - 29.3. 2020, kam budou pozváni potenciálně nejnadějnější uchazeči. Akreditovaní průvodci mají
určitou výhodu, ale dveře nejsou uzavřeny ani pro uchazeče, kteří si kurz doplní později. Info na webu.

Věnujeme maximální úsilí vzdělávání našich průvodců
a sportovních instruktorů. Organizujeme interní kurz
pro průvodce cyklozájezdů, pravidelné školení vodáckých průvodců i kurz pro horské průvodce a instruktory
skalního lezení.
Pro veřejnost zprostředkováváme přihlášení i na kurzy
Českého spolku horských průvodců, který je jediným
českým zástupcem mezinárodní asociace horských průvodců UIMLA oprávněných k organizaci jak
průvodcovských kurzů s národní akreditací MŠMT a MMR tak i navazujícího kurzu s
mezinárodní licencí UIMLA. Podrobnosti,
termíny a přihlášky na www.kudrna.cz

Dovolená
na koni

• Putování na koních pro pokročilé jezdce
• Putování podhůřím Orlických hor
• Indiánské táboření s jízdou na koni
• Westernové putování Vysočinou
Pro jednotlivce, skupiny i rodiče s dětmi.
Více informací a nabídka na webu
www.kudrna.cz/jizdy‑na‑koni

kudrna.cz
cestovka s duší
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Start ve 14 h
• možnost parkování i táboření
• keltské ležení Keltoi i turistický pochod
• řemeslnické krámky i prohlídky hradu
• soutěže pro děti i dospěláky
• keltská magie i rituály
• La Quadrilla a Démáirt
• Skotský pes a Carpe Noctem

Veveří
6 km
BRNO

www.kudrna.cz/lughnasad

Další doporučené kelťárny:
25. 4. Beltain – Nižbor
6.6. Horalské hry - Benešov nad Černou
11. 7. Skotsko v Kostelíku
24.–25. 7. Keltská noc – Plumlov
31. 7.–1. 8. Lughnasad – Nasavrky
22. 8. Skotské hry – Sychrov
26. 9. Highland Games Monte Bú – Brno
24. 10. Samhain – Nižbor
16. 12. Asonance – Brno, Semilaso
Pořádá:

kudrna.cz
cestovka s duší

Půjčovna outdoorového
vybavení
Na některé z našich zájezdů je nutností outdoorové vybavení (ferratový komplet, lavinový set atd.). Nevlastníte‑li
potřebné vybavení, můžete si je za rozumné ceny zapůjčit
v naší půjčovně. Máme k dispozici vybavení od renomovaných výrobců pro vysokohorskou turistiku, via ferraty nebo
ledovce: www.kudrna.cz/pujcovna‑vybaveni

Jak se přihlásit na
zájezd?
Na našem webu jsme pro vás připravili krátkého průvodce,
ve kterém najdete nejdůležitější informace k přihlášení
na zájezdy, platbám i k pojištění.
www.kudrna.cz/jak‑se‑prihlasit‑na‑zajezd/

Rezervace

Místo na zájezdu je možné na 3 pracovní dny zarezervovat.
O rezervaci si můžete zažádat osobně v našich pobočkách,
telefonicky, e‑mailem nebo vyplněním rezervačního formuláře na www.kudrna.cz přímo u vybraného zájezdu.

Přihlášení

Přihlásit se můžete osobně ve třech našich prodejnách
zájezdů, nebo přímo ze stránek www.kudrna.cz u konkrét144 ního zájezdu. Pokud tuto možnost nemáte, napište nám či
zavolejte a my vám přihlášku k vyplnění pošleme zdarma
poštou.

Smlouva o zájezdu

Na základě objednávky z webu nebo doručené přihlášky
vám vystavíme smlouvu o zájezdu, kterou obdržíte do 5
pracovních dnů elektronicky či poštou, podle toho, jak jste
uvedli. Smlouvu si prosím překontrolujte.

Úhrada zájezdu

Při podání přihlášky a zaplacení celé částky za zájezd
do 7. 1. 2020 (sleva max. 1.000 Kč)
Slevu lze uplatnit pouze při nákupu zájezdu přes naší
internetovou objednávku, nebo osobně v pobočkách
CK Kudrna v Brně, Praze a Ostravě. Platí na všechny
v tištěném katalogu publikované vícedenní zahraniční zájezdy v roce 2020 s odjezdem od 7. 5. 2020. Slevu
nelze kumulovat s dalšími slevami a nevztahuje se na
příplatky, vstupy a služby stojící mimo katalogovou cenu
zájezdu. Rozhodujícím datem je připsání celé částky
za zájezd na účet CK Kudrna. Vánoční slevu garantujeme
u přihlášek podaných do 2. 1. 2020

Jak se s námi cestuje?
“Napohodu” – přátelští a profesionální průvodci, chutné a zdravé jídlo z naší polní kuchyně, osvědčení smluvní dopravci a služby
na vysoké úrovni. To vše a mnohem více je
součástí každého našeho zájezdu. Více se dočtete na:
www.kudrna.cz/o‑kudrnovi/jak‑se‑s‑nami‑cestuje/

Více zajímavostí a dalších informací
které se do katalogu nevešli najdete na našem webu,
ale také na našich sociálních sítích:

Záloha je splatná nejpozději do týdne od vystavení smlouvy.
Doplatek je splatný nejpozději měsíc před konáním zájezdu.
Pokud doplatek neuhradíte, ztrácíte nárok na místo v zájezdu a v případě plného obsazení můžeme vaše místa nahradit jinými zájemci. Výši plateb a datum splatnosti naleznete
na smlouvě v části „Úhrady“.

Podrobné pokyny k zájezdu

od nás obdržíte zhruba 2–3 týdny před odjezdem zájezdu.
Pokud jste pokyny neobdrželi ani 7 dnů před odjezdem
zájezdu, neváhejte kontaktovat naši prodejnu zájezdů.

Všeobecné podmínky a poskytované
slevy

Více informací naleznete ve všeobecných smluvních podmínkách CK Kudrna, které jsou součástí
každé smlouvy o zájezdu a jsou také ke stažení na:
www.kudrna.cz/o‑kudrnovi/vseobecne‑smluvni‑podminky/
Můžeme vám je také zaslat e‑mailem a to na základě žádosti
poslané na: ck@kudrna.cz

Rakouský alpský spolek – zajistíme Vám členství
i s výhodným pojištěním
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CK Kudrna Brno

Kontakt

Lidická 17 • 602 00 • BRNO (prodejna Husky)
Po-Čt: 9:00 – 12:00 a 13:00 – 17:00 hod.
Pá: 9:00 – 12:00 a 13:00 – 16:00 hod.

telefon: +420 542 216 764
mobil: +420 777 583 762 neboli 777 K U D R N A
e-mail: ck@kudrna.cz
Aktuální otevírací dobu si prosím zkontrolujte
na www.kudrna.cz

CK Kudrna Praha
Žitná 1 • 110 00 • PRAHA 1
Po-Čt: 10:00 – 13:00 a 14:00 – 18:00 hod.
Pá: 10:00 – 13:00 a 14:00 – 17:00 hod.

CK Kudrna Ostrava
28. října 491/66 • 702 00 • OSTRAVA (prodejna Husky)
Po-Čt: 9:00 – 12:30 a 13:30 – 17:00 hod.
Pá: 9:00 – 12:30 a 13:30 – 16:00 hod.

#ckkudrna

#cestovkasdusi

kudrna.cz
cestovní kancelář

@ckkudrna

