
 
 a zkrácená verze vícedenních zájezdů      2023    1.vydání      

 

Odjezdy ze Zlína, Lípy, Vizovic, Otrokovic, Napajedel, Uh.Hradiště, Fryštáku, Hulína a Kroměříže. 
 

 

JÍZDNÍ  ŘÁD - JEDNODENNÍ ZÁJEZDY 
TRASA A :  Zlín - JS Billa parkoviště, Zlín - trolejbus. zast. U Zámku – směr město (+ 5 min),  
Malenovice - křižovatka - trolej. zast. (+15 min), Kvítkovice – autob zastávka směr Napajedla (+20 min),  
Napajedla – autob. nádraží (+25 min), Uh.Hradiště – Kaufland – výjezd na kruháč (+40 min). 

 A1 +Uh.Brod - autob. nádr. (+65 min) Nasedání  po trase Březolupy - Bohuslavice - Zlín na dotaz v CK.   
TRASA B :  Uh.Hradiště – Kaufland, výjezd na kruháč, Babice – autob. zast. (+10 min), Napajedla - 
autob. nádr. (+15 min), Kvítkovice – autob. zast. před křiž. na Zlín (+18 min), Malenovice - křižov. - trolej. 
zast. (+22 min), Zlín - trolejbus. zast. U Zámku – směr JS (+35 min), Zlín - JS Billa parkoviště (+45 min), 
Fryšták aut zast. náměstí (+55 min), Hulín – autob. zast. na náměstí (+70 min).  
TRASA C :  Uh.Hradiště – Kaufland, výjezd na kruháč, Babice – autob.zast. (+10 min), Napajedla - 
autob. nádr. (+15 min), Kvítkovice – autob. zast. před křiž. na Zlín (+18 min), Malenovice - křižov. - trolej. 
zast. (+22 min), Zlín - JS Billa parkoviště (+40 min), Zlín - trolejbus. zast. U Zámku – směr město (+45 
min), Zlín - autob. zastávka (směr Vsetín) nad nemocnicí (+55 min), Želechovice – autob. zast. (+60 min), 

Vizovice - autob. zast. na náměstí (+70 min),  C1 + Liptál - benzinka (+85 min), Vsetín - autob. zast. 

Rokytnice před nadjezdem (+95 min). C2 + Valašská Polanka - benzinka směr Lužná (+85 min), Horní 
Lideč – křižovatka (+95 min).  Nasedání  po trase Bílovice – Jarošov – Uh. Hradiště na dotaz v CK.   

TRASA E :  Lípa – aut. zast. Rybárna, Želechovice – autob. zast. (+2 min), Zlín – autob. zast. nad 
nemocnicí směr Zlín (+7 min), Zlín - JS Billa parkov. (+20 min), Zlín - trolejbus. zast. U Zámku – směr 
město (+30 min),  Malenovice – křiž. - trolej. zast. (+35 min), Kvítkovice – autob. zast. směr Napajedla 
(+40 min), Napajedla – autob. nádr. (+50 min), Uh.Hradiště - Kaufland – výjezd na kruháč (+65 min). 
TRASA Z :  Zlín - JS Billa parkov., Zlín - trolej. zast. U Zámku - směr město (+5 min), Malenovice - 
křižov. trolej. zast. (+15 min), Otrokovice – zast. Střed – u kostelíku (+20 min), Hulín – autob. zast. na 
náměstí (+35 min). 

!!! VŽDY POSLEDNÍHO V MĚSÍCI MŮŽOU BÝT PŘIDÁNY DALŠÍ ZÁJEZDY – SLEDUJTE !!! 
 

jednodenní zájezdy do termálů 
Polsko – Chocholów so 8.4.  ne 7.5.   st 21.6.   so 16.9.   čt 28.9.   so 28.10.   pá 17.11.   so 9.12.   so 16.12.   pá 29. 12. 

SK – Malé Bielice čt 30.3.     čt 27.4.    st 14.6.    st 20.9.   st 22.11. 

Maďarsko – Mošoň po 10.4.    st 17.5.    so 3.6.      st 6.9.    st 4.10.   st 8.11.   st 6.12.   ne 31.12. 

SK – Velký Meder so 18.3.    čt 20.4.    so 27.5.    so 1.7.   st 16.8.    so 14.10. 

SK – Dunajská Streda so 18.3.    čt 20.4.    so 27.5.    so 1.7.   st 16.8.    so 14.10. 

SK – Oravice so 8.4.      st 21.6.    so 28.10. ČR – Velké Losiny  so 29.7. 

SK – Bešeňová so 15.7.    so 30.9. SK – Vrbov  so 5.8. 

Polsko – Bukovina so 20.5.    čt 19.10. Polsko - Energylandia pá 28.7. 
 

cestovní kancelář Rapant s.r.o,  Zlín 
www.rapantaspol.cz        tel.:  774 742 307      E-mail:  rapant@rapantaspol.cz   



JEDNODENNÍ AKCE CK RAPANT  –  kompletní souhrn 2023    
 

jednodenní poznávací akce  jednodenní adventní akce 
Vídeň + zámek Schönbrunn    so 8.4. Vídeň – Schönbrunn, centrum      so 25.11. 

Valtice – Lednice  so 6.5. Bratislava + zámek Hof so 2.12. 

Děvín – Kamzík – Pajštún  ne 7.5. Krakow + Wieliczka so 2.12. 

Mor. Třebová – Loštice – Mlad. jeskyně so 13.5. Polský Těšín + Ostrava so 2.12. 

Kuželov – Skalica – Trdlofest  so 20.5. Vídeň  so 2.12. 

Vídeň - centrum: Muzeum Sisi, ZOO, … so 20.5. Bojnice + Trenčín so 9.12. 

město Jeseník + lázně Priessnitz so 27.5. Budapešť so 9.12. 

Zelená hora +  Žďár nad Sázavou so 10.6. Peklo Čertovina – Betlém - Olomouc so 9.12. 

Budapešť + plavba lodí so 17.6. Zakopané so 9.12. 

Zámek Kunín  + Štramberk so 24.6. Vídeň st 13.12. 

Moravský kras pro děti st 5.7. Krakow so 16.12. 

Oravská přehrada – Muzeum kávy  so 8.7. Vídeň so 16.12. 

Zámek Žleby +  Kladruby so 15.7. Zakopané so 16.12. 

Bojnice – zámek, zoo, dinopark  so 22.7. jednodenní turistické akce 

Energylandia (Polsko) pá 28.7. Jižní Morava – Pálava so 15.4. 

Velké Losiny – zámek, papírny, lázně so 29.7. Súlovské skály – Manínska tiesňava so 29.4. 

Hluboká – Holašovice – Č. Budějovice so 5.8. Jeseník – rozhledna Zlatý Chlum so 27.5. 

Dinopark a ZOO  – Vyškov pro děti so 12.8. Zříceniny Lednica a Vršatec so 3.6. 

Polička – Jimramov – Vír přehrada so 12.8. Pustevny – Rožnov p. Radhoštěm so 10.6. 

Hrad Pernštejn - skanzen so 19.8. Praděd – Bílá Opava  (Jeseníky)  so 17.6. 

Marlenka – Kozlovice – Štramberk  st 23.8. Otcovy příkopy  „rakouský Grand Canyon“ so 24.6. 

Čičmany – Rajecká L. – Považský hrad so 26.8. Velká Rača - Oščadnica út 11.7. 

Ostrava – Landek park – ZOO  so 26.8. Prosiecká a Kvačianská dolina so 15.7. 

Hrčava – Trojmezí – Guty  so 2.9. Rakousko – Hochkar + Wasserlloch so 22.7. 

Modra + zámek Smolenice so 9.9. Slovenský ráj so 5.8. 

Krakow so 9.9. Gaderská dolina – hrad Blatnica so 19.8. 

Zakopané so 16.9. Jánošíkove diery čt 31.8. 

Vídeň – město - Práter so 23.9. Kościeliska dolina so 16.9. 

Posezení u vína s country hudbou so 7.10. Pálavské vinařské chodníčky čt 28.9. 

Banská Štiavnica so 14.10. Prosiecká a Kvačianská dolina so 30.9. 

Vranov + Znojmo so 21.10. Vysoké Tatry – Starý Smokovec so 7.10. 

Humpolec + Pelhřimov so 28.10. Silvestrovská vycházka – Bumbálka ne 31.12. 

Posezení u vína s country hudbou so 4.11.   

jednodenní cyklistické akce 

Kyjov – Mutěnice – Dubňany so 29.4. Střečno – Žilina – vodní hrad Budatín so 29.7. 

Malacky – Děvín – Záhorská cyklomagistrála ne 7.5. Polička – Jimramov – přehrada Vír so 12.8. 

Kuželov – Zlatnická dolina – Skalica so 20.5. Gaderská a Dedošova Dolina so 19.8. 

Rožnovská Bečva so 10.6. Bukovec – Hrčava – Guty – Trojmezí so 2.9. 

Polsko – Wisla a Skoczów so 24.6. Kolem Pálavy kolem čt 28.9. 

podrobný rozpis:         katalogy v CK nebo www.rapantaspol.cz 
 

informace :   rapant@rapantaspol.cz    774 742 307    www.rapantaspol.cz 
 

 
 
 



so 18.3. - DUNAJSKÁ STREDA   TERMÁL BUS

viz. rozpis  "TERMÁL BUS". Odjezd trasa E v 5.00 hod. Návrat do 21.30 hod.

Cena dopravy: 810,- Kč - dospělá osoba 790,- Kč - dítě + zralý věk nad 50 let

so 18.3. - VELKÝ MEDER    [DĚTI] TERMÁL BUS

viz. rozpis  "TERMÁL BUS". Odjezd trasa E v 5.00 hod. Návrat do 21.30 hod.

Cena dopravy: 820,- Kč - dospělá osoba 800,- Kč - dítě + zralý věk nad 50 let

čt 30.3. - MALÉ BIELICE   TERMÁL BUS

viz. rozpis  "TERMÁL BUS". Odjezd trasa A1 v 8.00 hod. Návrat do 18.00 hod.

Cena dopravy: 650,- Kč - dospělá osoba 630,- Kč - dítě + zralý věk nad 50 let

so 8.4. - CHOCHOLÓW   VELIKONOCE [DĚTI] TERMÁL BUS

viz. rozpis  "TERMÁL BUS". Odjezd trasa C v 4.20 hod. Návrat do 22.00 hod.

Cena dopravy: 920,- Kč - dospělá osoba 900,- Kč - dítě + zralý věk nad 50 let

so 8.4. - ORAVICE   VELIKONOCE TERMÁL BUS

viz. rozpis  "TERMÁL BUS". Odjezd trasa C v 4.20 hod. Návrat do 22.00 hod.

Cena dopravy: 900,- Kč - dospělá osoba 880,- Kč - dítě + zralý věk nad 50 let

so 8.4. - VELIKONOČNÍ VÍDEŇ - SCHÖNBRUNN    [DĚTI] POZNÁNÍ

Odjezd trasa E v 6.20 hod. – místa nasedání viz. jízdní řád.  Schönbrunn prohlídka zámku a jarních zahrad – český 

výklad (cca 24,-€). Velikonoční trhy na nádvoří zámku patří k těm nejromantičtějším ve městě a stojí za to je 

navštívit. Možnost návštěvy ZOO. Nejstarší zoologická zahrada na světě, se spoustou mláďátek. V současnosti láká 

na vzácné mládě pandy. Odpoledne centrum Vídně. Osobní volno, zájemci okruh s průvodcem. Návrat do 21.00 

hod.

Cena dopravy: 990,- Kč - dospělá osoba 970,- Kč - dítě + zralý věk nad 50 let

po 10.4. - MOSONMAGYARÓVÁR (Mošoň)   VELIKONOCE TERMÁL BUS

viz. rozpis  "TERMÁL BUS". Odjezd trasa E v 5.40 hod. Návrat do 20.30 hod.

Cena dopravy: 790,- Kč - dospělá osoba 770,- Kč - dítě + zralý věk nad 50 let

so - ne 15.4. - 16.4. - CHOCHOLÓW + BUKOVINA [DĚTI] TERMÁL BUS

viz. rozpis TERMÁL BUS

Cena dopravy: 3640,- Kč/ osoba viz katalog Termál bus

so 15.4. - PÁLAVA   vápencové skály v květu [DĚTI] TURISTIKA

Odjezd trasa E v 6.40 hod. – místa nasedání viz. jízdní řád. Nenáročná procházka po skalách Pálavských vrchů, 

prohlídka hradu Děvičky a Sirotčího hrádku. Přechod jarně kvetoucí a pučící přírodou z Pavlova přes Klentnici a 

Turold (jeskyně) do Mikulova -14 km. Prohlídka města (zámek, hrobka, Svatý Kopeček). Méně zdatní možnost 

nasednutí do autobusu v půli cesty (Klentnice) a přejezd do Mikulova. Návrat do 20.30 hod.

Cena dopravy: 850,- Kč - dospělá osoba 830,- Kč - dítě + zralý věk nad 50 let

čt 20.4. - DUNAJSKÁ STREDA   TERMÁL BUS

viz. rozpis  "TERMÁL BUS". Odjezd trasa E v 5.00 hod. Návrat do 21.30 hod.

Cena dopravy: 810,- Kč - dospělá osoba 790,- Kč - dítě + zralý věk nad 50 let

čt 20.4. - VELKÝ MEDER    [DĚTI] TERMÁL BUS

viz. rozpis  "TERMÁL BUS". Odjezd trasa E v 5.00 hod. Návrat do 21.30 hod.

Cena dopravy: 820,- Kč - dospělá osoba 800,- Kč - dítě + zralý věk nad 50 let

čt 27.4. - MALÉ BIELICE   TERMÁL BUS

viz. rozpis  "TERMÁL BUS". Odjezd trasa A1 v 8.00 hod. Návrat do 18.00 hod.

Cena dopravy: 650,- Kč - dospělá osoba 630,- Kč - dítě + zralý věk nad 50 let

pá - po 28.4. - 1.5. - PODČETRTEK - OLIMIA [NOVINKA, DĚTI] TERMÁL BUS

viz. rozpis TERMÁL BUS

Cena dopravy: 8970,- Kč/ osoba viz katalog Termál busSLOVINSKO

so 29.4. - KYJOV - MUTĚNICE - DUBŇANY   vinařské stezky [NOVINKA] CYKLISTIKA

Odjezd v 6.30 hod. Autobusem do Kyjova a po cyklostezce Mutěnka s kamennou bránou, kolem rybníků do 

Mutěnic. Z Dolních Bojanovic průjezd mezi soustavou rybníku do Dubňan. Většina trasy vede kolem vinohradů se 

sklípky, mezi stavbami lidové architektury a rybníky. Možnost stavit se na ochutnávku vína v některém ze sklepů. 

Trasa cca 37 km.

Nástupní místa: Zlín, Kvítkovice, Napajedla, Staré Město. (časy nasedání při placení). Návrat do 20.00 hod.

Cena dopravy: 850,- Kč - dospělá osoba 830,- Kč - dítě + zralý věk nad 50 let



so 29.4. - SÚLOVSKÉ SKÁLY - MANÍNSKÁ TIESŇAVA   TURISTIKA

Odjezd trasa C+C2 v 6.30 hod. – místa nasedání viz. jízdní řád. Přejezd do Manína a prohlídka Manínské 

tiesňavy. Zdatní turisté přechod přes vrchol Malého Manína do Súľova. Ostatní autobusem do obce Súľov a 

skalním městem Súľovských skal přes Gotickou bránu na hrad Súľov a masív Roháč. Sestup skalní soutěskou k 

Dračí jeskyni a do Súľova. Trasy dle zdatnosti (pro zdatné i děti a seniory). Návrat do 19.00 hod.

Cena dopravy: 820,- Kč - dospělá osoba 800,- Kč - dítě + zralý věk nad 50 let

pá - po 5.5. - 8.5. - EGERSZALOK + DEMJÉN [DĚTI] TERMÁL BUS

viz. rozpis TERMÁL BUS

Cena dopravy: 8610,- Kč/ osoba viz katalog Termál busMAĎARSKÉ PAMUKALE

pá - po 5.5. - 8.5. - PERLY VÝCHODNÍHO MAĎARSKA [DĚTI] CYKLISTIKA

viz. rozpis CYKLOTURISTIKA

Cena dopravy: 8610,- Kč/ osoba viz katalog cykloturistika

so 6.5. - VALTICE - LEDNICE (UNESCO)   zámky Lichtensteinů [DĚTI] POZNÁNÍ

Odjezd trasa E v 6.40 hod. – místa nasedání viz. jízdní řád. Přejezd do Valtic, procházka zámeckým parkem, 

návštěva botanické zahrádky, zájemci prohlídka bohatě zdobeného zámku. Výjezd autobusem ke Kolonádě -

výhledy na Mikulov, Pálavu a okolí. Přejezd do Lednice. Prohlídka zámeckého areálu (UNESCO). Zájemci 

vycházka nebo plavba lodičkou k Minaretu. Návrat do 19.30 hod.

Cena dopravy: 670,- Kč - dospělá osoba 650,- Kč - dítě + zralý věk nad 50 let

ne 7.5. - CHOCHOLÓW    [DĚTI] TERMÁL BUS

viz. rozpis  "TERMÁL BUS". Odjezd trasa C v 4.20 hod. Návrat do 22.00 hod.

Cena dopravy: 920,- Kč - dospělá osoba 900,- Kč - dítě + zralý věk nad 50 let

ne 7.5. - DĚVÍN - KAMZÍK - PAJŠTÚN    [NOVINKA] POZNÁNÍ

Odjezd v 5.30 hod. ze Zlína, další místa nasedání viz. výše (cyklisti). Zájezd na atraktivní místa kolem Bratislavy. 

Hrad Děvín, prohlídka dominantní zříceniny hradu na soutoku Moravy a Dunaje. Výjezd na vrch Kamzík nad 

Bratislavou, zdálky viditelnou dominantou – televizní věží s vyhlídkovou restaurací a kavárnou. Krátká turistika v 

okolí.  Přejezd pod zříceninu hradu Pajštún. Výstup na hrad s krásnými výhledy. Návrat do 21.30 hod.

Cena dopravy: 1120,- Kč - dospělá osoba 1100,- Kč - dítě + zralý věk nad 50 let

ne 7.5. - MALACKY - DĚVÍN - ZÁHORSKÁ CYKLOMAGISTRÁLA    [DĚTI] CYKLISTIKA

Odjezd v 5.30 hod. Zájezd na asfaltované cyklostezky kolem Dunaje – ideální rovina. Autobusem do Malacek. Na 

kolech přes Plavecký Štvrtok, Zohor k řece Moravě. Po cyklostezce přes Děvínskou Novou Ves (možnost odbočit k 

zámku Hof s velkolepými zahradami) a pod kopcem Děvínská Kobyla k soutoku Moravy a Dunaje pod hrad Děvín 

(prohlídka hradu). Trasa cca 35 km. Zájemci možnost prodloužení po cyklostezce do Bratislavy a zpět. Naložení 

kol.

Nástupní místa: Zlín, Kvítkovice, Napajedla, Kunovice.(časy nasedání při placení). Návrat do 21.30 hod.

Cena dopravy: 1170,- Kč - dospělá osoba 1150,- Kč - dítě + zralý věk nad 50 let

so 13.5. - MOR. TŘEBOVÁ - LOŠTICE - MLADEČ. JESKYNĚ    [NOVINKA, DĚTI] POZNÁNÍ

Odjezd trasa E v 5.00 hod. – místa nasedání viz. jízdní řád. Moravská Třebová – městečko  nazývané renesanční 

perlou ČR – prohlídka městské památkové rezervace, návštěva zámku s mučírnou a alchymistickou dílnou a 

barokní Kalvárie na Křížovém vrchu. Loštice - Muzeum výroby tvarůžků, možnost nákupu. Prohlídka Mladečských 

jeskyní. Návrat do 21.00 hod.

Cena dopravy: 670,- Kč - dospělá osoba 650,- Kč - dítě + zralý věk nad 50 let

st 17.5. - MOSONMAGYARÓVÁR  (Mošoň)   TERMÁL BUS

viz. rozpis  "TERMÁL BUS". Odjezd trasa E v 5.40 hod. Návrat do 20.30 hod.

Cena dopravy: 790,- Kč - dospělá osoba 770,- Kč - dítě + zralý věk nad 50 let

čt - ne 18.5. - 21.5. - TAJEMNÁ  MÍSTA… [NOVINKA, DĚTI] CYKLISTIKA

viz. rozpis CYKLOTURISTIKA

Cena dopravy: 7970,- Kč/ osoba viz katalog cykloturistika

čt - ne 18.5. - 21.5. - TAJEMNÁ MÍSTA… [NOVINKA, DĚTI] POZNÁNÍ

viz. rozpis POZNÁVACÍ ZÁJEZDY

Cena dopravy: 7550,- Kč/ osoba viz katalog poznávací záj.

so 20.5. - BUKOVINA - Polsko    [NOVINKA, SENIOŘI] TERMÁL BUS

viz. rozpis  "TERMÁL BUS". Odjezd trasa C v 4.20 hod. Návrat do 23.00 hod.

Cena dopravy: 990,- Kč - dospělá osoba 970,- Kč - dítě + zralý věk nad 50 let



so 20.5. - KUŽELOV - SKALICA - TRDLOFEST    [NOVINKA, DĚTI] POZNÁNÍ

Odjezd v 6.00 hod. ze Zlína, další místa nasedání viz. výše (cyklisti). Výjezd autobusem do Kuželova - prohlídka 

plně funkčního větrného mlýna. Město Skalica, kde bude probíhat Trdlofest s bohatým programem a spoustou 

občerstvení. Zájemci se mohou jít projít mezi vinné sklípky směrem k Prietržce (možnost ochutnávky vína v 

některém ze sklepů). Krátká zastávka v Holíči (vodní zámek, pivovar).  Návrat do 20.00 hod.

Cena dopravy: 830,- Kč - dospělá osoba 810,- Kč - dítě + zralý věk nad 50 let

so 20.5. - KUŽELOV - ZLATNICKÁ DOLINA - SKALICA    [DĚTI, NOVINKA] CYKLISTIKA

Odjezd   6.00 hod. Výjezd autobusem do Kuželova (zájemci prohlídka plně funkčního větrného mlýna). Na kolech 

průjezd Zlatnickou dolinou (doporučujeme zastávku v cyklo baru Hertl Sport) do Skalice, kde bude probíhat 

Trdlofest s bohatým programem a spoustou občerstvení. Na kolech přes vinné sklípky v Prietržce (možnost 

ochutnávky vína v některém ze sklepů) a do Holíče (větrný mlýn, rozhledna, vodní zámek, pivovar). Trasa cca 37 

km. Možnosti prodloužení nebo zkrácení.

Nástupní  místa: Zlín, Kvítkovice, Napajedla, St. Město. (časy nasedání při placení). Návrat do 20.00 hod.

Cena dopravy: 850,- Kč - dospělá osoba 830,- Kč - dítě + zralý věk nad 50 let

so 20.5. - VÍDEŇ - CENTRUM - MUZEUM SISI - ZOO    [NOVINKA, DĚTI] POZNÁNÍ

Odjezd trasa E v 6.20 hod. – místa nasedání viz. jízdní řád.  Schönbrunn - nejstarší stále provozovaná zoologická 

zahrada na světě byla již šestkrát zvolena nejlepší ZOO Evropy. V loňském roce se narodilo spoustu roztomilých 

mláďátek, z nichž mají návštěvníci obzvláštní radost. Pokračující „baby boom“ a moderní výběhy připomínající 

přirozené životní podmínky zvířat, přilákají každoročně do zoologické zahrady Schönbrunn více než dva miliony 

návštěvníků. Celodenní pobyt v ZOO nebo celý den v centru Vídně. Návštěva hlavních památek - okruh s 

průvodcem. Individuálně návštěva Muzea Sisi (velmi zajímavá expozice v císařských apartmánech zobrazující 

život legendární císařovny), Domu moře nebo Prátru.  Návrat do 21.00 hod.

Cena dopravy: 990,- Kč - dospělá osoba 970,- Kč - dítě + zralý věk nad 50 let

čt - ne 25.5. - 28.5. - OD LITOMĚŘIC PO PRAHU CYKLISTIKA

viz. rozpis CYKLOTURISTIKA

Cena dopravy: 7880,- Kč/ osoba viz katalog cykloturistika

so 27.5. - DUNAJSKÁ STREDA    [DĚTI] TERMÁL BUS

viz. rozpis  "TERMÁL BUS". Odjezd trasa E v 5.00 hod. Návrat do 21.30 hod.

Cena dopravy: 810,- Kč - dospělá osoba 790,- Kč - dítě + zralý věk nad 50 let

so 27.5. - JESENÍK   město + lázně PRIESSNITZ [NOVINKA, DĚTI] POZNÁNÍ

Odjezd trasa Z v 6.40 hod. - místa nasedání viz. jízdní řád. Česká Ves u Jeseníku - prohlídka historického muzea 

veteránů. Přejezd do Priessnitzových lázní - relax v kavárnách. Procházky v lázních mezi léčivými prameny. Pro 

děti v parku spousta atrakcí. Návrat do 21.00 hod.

Cena dopravy: 820,- Kč - dospělá osoba 800,- Kč - dítě + zralý věk nad 50 let

so 27.5. - JESENÍK - ZLATÝ CHLUM rozhledna    [NOVINKA] TURISTIKA

Odjezd trasa Z v 6.40 hod. – místa nasedání viz. jízdní řád. Česká Ves u Jeseníku – prohlídka historického muzea 

veteránů. Turistika přes Čertovy kameny (vyhlídka, možnost občerstvení), rozhlednu Zlatý chlum (výhledy na 

hřeben Jeseníků a do Polska), Křížový vrch s výhledy do Jeseníku (vodní tvrz). Trasa cca 8,5 km. Návrat do 21.00 

hod.

Cena dopravy: 820,- Kč - dospělá osoba 800,- Kč - dítě + zralý věk nad 50 let

so 27.5. - VELKÝ MEDER    [DĚTI] TERMÁL BUS

viz. rozpis  "TERMÁL BUS". Odjezd trasa E v 5.00 hod. Návrat do 21.30 hod.

Cena dopravy: 820,- Kč - dospělá osoba 800,- Kč - dítě + zralý věk nad 50 let

čt - ne 1.6. - 4.6. - BREZNO + HOREHRONÍ [NOVINKA] CYKLISTIKA

viz. rozpis CYKLOTURISTIKA

Cena dopravy: 7910,- Kč/ osoba viz katalog cykloturistika

so 3.6. - LEDNICA - VRŠATEC   turistika mezi zříceninami TURISTIKA

Odjezd trasa C+C2 v 6.30 hod. – místa nasedání viz. jízdní řád. Přejezd do Lednice. Lednica je zřícenina hradu nad 

stejnojmennou obcí v Bílých Karpatech v Trenčínském kraji na Slovensku. Tvoří výraznou krajinnou dominantu 

obce a okolí. Turistika přes Červený Kameň do Vršateckého Podhradia. Prohlídka zříceniny Vršateckého hradu s 

překrásnými výhledy, občerstvení.  Návrat do 19.00 hod.

Cena dopravy: 670,- Kč - dospělá osoba 650,- Kč - dítě + zralý věk nad 50 let

so 3.6. - MOSONMAGYARÓVÁR  (Mošoň)   TERMÁL BUS

viz. rozpis  "TERMÁL BUS". Odjezd trasa E v 5.40 hod. Návrat do 20.30 hod.

Cena dopravy: 790,- Kč - dospělá osoba 770,- Kč - dítě + zralý věk nad 50 let



čt - ne 8.6. - 11.6. - HITLEROVO "ORLÍ HNÍZDO" POZNÁNÍ

viz. rozpis POZNÁVACÍ ZÁJEZDY

Cena dopravy: 9930,- Kč/ osoba viz katalog poznávací záj.

čt - ne 8.6. - 11.6. - ZELL AM SEE A ORLÍ HNÍZDO CYKLISTIKA

viz. rozpis CYKLOTURISTIKA

Cena dopravy: 10230,- Kč/ osoba viz katalog cykloturistika

pá - čt 9.6. - 15.6. - CORNWALL - ANGLIE [LETECKY, NOVINKA] POZNÁNÍ

viz. rozpis POZNÁVACÍ ZÁJEZDY

Cena dopravy: 35750,- Kč/ osoba viz katalog poznávací záj.

so 10.6. - PUSTEVNY - ROŽNOV P. R.    [DĚTI] TURISTIKA

Odjezd v 6.00 hod. ze St. Města, další místa nasedání viz. výše (cyklisti). Prohlídka Pusteven vč. nově 

rekonstruovaného Libušína. Zájemci výstup na novou atrakci – stromovou lávku Valaška. Kolem sochy Radegasta 

ke kostelíku na Radhošti a sochám Cyrila a Metoděje. Občerstvení, sestup do Rožnova pod Radhoštěm (cca 12 

km). Prohlídka skanzenu, výstup na Jurkovičovu rozhlednu. Návrat do 20.00 hod.

Cena dopravy: 820,- Kč - dospělá osoba 800,- Kč - dítě + zralý věk nad 50 let

so 10.6. - ROŽNOVSKÁ BEČVA    [DĚTI] CYKLISTIKA

Odjezd v 6.00 hod. Přejezd autobusem na Pustevny. Sjezd úboční zpevněnou cestou na Martiňák a odtud 

přístupovou asfaltovou silnicí na Horní Bečvy. Po pěkné cyklostezce kolem Bečvy do Rožnova (skanzen, 

rozhledna, pivovar, město) a dále do Valašského Meziříčí. Celkem 44 km převážně z kopce. Zájemci možnost 

prodloužit o hřeben na Radhošť (+8 km) nebo zkrácení sjezdem přes chatu Mír do Rožnova  (-14 km). Zájemci 

výstup na stromovou stezku Valaška nebo návštěva chaty Libušín.

Nástupní místa: St. Město, Napajedla, Kvítkovice, Zlín, Vizovice. (časy a místa nasedání při placení). Návrat do 

20.00 hod.

Cena dopravy: 850,- Kč - dospělá osoba 830,- Kč - dítě + zralý věk nad 50 let

so 10.6. - ZELENÁ HORA (UNESCO) - ŽĎÁR N. S.   zahrady Kinských [NOVINKA] POZNÁNÍ

Odjezd trasa E v 6.00 hod. - místa nasedání viz. jízdní řád - po Malenovice, pak Otrokovice, Hulín. Příjezd do 

Žďáru nad Sázavou - zámek (návštěva Muzea nové generace nebo některé ze zámeckých expozic) a Studniční 

kaple Panny Marie, bazilika, mlýn. Zahrady Kinských, které jsou otevřeny jedenkrát v roce s bohatým 

doprovodným programem. Pěšky asi 20 minut na Zelenou Horu, který je památkou UNESCO. Prohlídka kostela sv. 

Jana Nepomuckého. Zastávka v centru města – osobní volno. Návrat do 21.00 hod.

Cena dopravy: 850,- Kč - dospělá osoba 830,- Kč - dítě + zralý věk nad 50 let

st 14.6. - MALÉ BIELICE   TERMÁL BUS

viz. rozpis  "TERMÁL BUS". Odjezd trasa A1 v 8.00 hod. Návrat do 18.00 hod.

Cena dopravy: 650,- Kč - dospělá osoba 630,- Kč - dítě + zralý věk nad 50 let

čt - ne 15.6. - 18.6. - ČESKÁ KANADA CYKLISTIKA

viz. rozpis CYKLOTURISTIKA

Cena dopravy: 6990,- Kč/ osoba viz katalog cykloturistika

čt - ne 15.6. - 18.6. - Z KRKONOŠSKÝCH VRCHOLŮ DOLŮ [NOVINKA] CYKLISTIKA

viz. rozpis CYKLOTURISTIKA

Cena dopravy: 7360,- Kč/ osoba viz katalog cykloturistika

so 17.6. - BUDAPEŠŤ + plavba lodí    [DĚTI] POZNÁNÍ

Odjezd trasa E v 4.40 hod. – místa nasedání viz. jízdní řád. Přejezd do Budapešti. Prohlídka Staré uherské 

tržnice - drobné nákupy. Vyhlídková plavba lodí po Dunaji – není v ceně zájezdu (cca 14,-€). Výstup na Hradní 

vrch – prohlídka katedrály a Rybářské bašty, jedinečné výhledy na město, Parlament a Dunaj. Návrat do 24.00 hod.

Cena dopravy: 1320,- Kč - dospělá osoba 1300,- Kč - dítě + zralý věk nad 50 let

so 17.6. - PRADĚD - BÍLÁ OPAVA   JESENÍKY [DĚTI] TURISTIKA

Odjezd trasa C v 5.50 hod. – jen po Zlín dále směr Fryšták, Hulín, Přerov. V čase 9.30-17.00 hod. turistika. Z 

parkoviště na Ovčárně výstup na nejvyšší vrchol Moravy - Praděd. Sestup nejkrásnější soutěskou Moravy (Bílá 

Opava) do Karlovy Studánky. Cca 11 km. Zdatnější prodloužení o návštěvu chaty Švýcárna (+5 km), méně zdatní 

buď jen výstup na Praděd a zpět na Ovčárnu nebo jen sestup soutěskou Bílé Opavy. Prohlídka lázní Karlova 

Studánka – lázně, geopark, vodopád. Návrat do 21.00 hod.

Cena dopravy: 850,- Kč - dospělá osoba 830,- Kč - dítě + zralý věk nad 50 let

st 21.6. - CHOCHOLÓW    [DĚTI] TERMÁL BUS

viz. rozpis  "TERMÁL BUS". Odjezd trasa C v 4.20 hod. Návrat do 22.00 hod.

Cena dopravy: 920,- Kč - dospělá osoba 900,- Kč - dítě + zralý věk nad 50 let



st 21.6. - ORAVICE   TERMÁL BUS

viz. rozpis  "TERMÁL BUS". Odjezd trasa C v 4.20 hod. Návrat do 22.00 hod.

Cena dopravy: 900,- Kč - dospělá osoba 880,- Kč - dítě + zralý věk nad 50 let

čt - ne 22.6. - 25.6. - DOLOMITY POHODOVĚ NA KOLE CYKLISTIKA

viz. rozpis CYKLOTURISTIKA

Cena dopravy: 11780,- Kč/ osoba viz katalog cykloturistika

čt - ne 22.6. - 25.6. - POLSKÉ SLEZSKO + WROCLAW [NOVINKA] POZNÁNÍ

viz. rozpis POZNÁVACÍ ZÁJEZDY

Cena dopravy: 7350,- Kč/ osoba viz katalog poznávací záj.

so 24.6. - KUNÍN - ŠTRAMBERK    [DĚTI] POZNÁNÍ

Odjezd trasa Z v 7.00 hod. – místa nasedání viz. jízdní řád. Přejezd do Kunína. Zámek je považován za jednu z 

nejcennějších barokních památek severní Moravy a Slezska. V nedávné době prošel zámek rekonstrukcí, postupně 

se do jeho interiéru vrací původní sbírky a opět je přístupný veřejnosti. Obdivovat tak můžete pohostinské pokoje, 

učebny zámecké školy se zařízením, obrazárnu nebo taneční pokoj. Jistě vás zaujme návštěva zámecké půdy s 

unikátním barokním komínovým systémem. Štramberk – jeskyně Šipka, Trúba, návštěva místního pivovaru s 

ochutnávkou piv nebo výroby vyhlášených štramberských uší. Návrat do 19.00 hod.

Cena dopravy: 720,- Kč - dospělá osoba 700,- Kč - dítě + zralý věk nad 50 let

so 24.6. - OTCOVY PŘÍKOPY - Rakousko   „rakouský Grand Canyon" TURISTIKA

Odjezd trasa E v 4.30 hod. – místa nasedání viz. jízdní řád. Příjezd do Miterbachu a kolem přehrady k hájovně a 

dále do soutěsky Ötschergraben. Prohlídka vodopádů Mirafall a Schleierfall. Průchod nejkrásnější částí kaňonu, 

nazývaného „rakouský Grand Canyon“. Prohlídka soutěsky Hintere Tormauer. Výstup kolem vodopádu do 

Wienerbrucku. Možnost využití vláčku (cena cca 5,-€). Návrat do 23.00 hod.

Cena dopravy: 1220,- Kč - dospělá osoba 1200,- Kč - dítě + zralý věk nad 50 let

so 24.6. - POLSKO – WISLA - SKOCZÓW   kolem Wisly horskými středisky [DĚTI] CYKLISTIKA

Odjezd v 5.30 hod. Přejezd autobusem přes Český Těšín do Polska na sedlo Kubalonka. Přes sedlo Szarcula, 

Zamek Górny (rezidence prezidentů) a kolem říčky Wisla průjezd horským střediskem Wisla do lázeňského 

střediska Ustroň (prohlídka). Po nových cyklostezkách kolem řeky Wisly do Skoczówa a Drogomyšlu. Celkem 

37-42 km po zpevněných cestách a nových cyklostezkách stálým klesáním kolem řeky.

Nástupní místa: St. Město, Napajedla, Kvítkovice, Zlín, Vizovice, Vsetín. (časy nasedání při placení). Návrat do 

21.30 hod.

Cena dopravy: 1170,- Kč - dospělá osoba 1150,- Kč - dítě + zralý věk nad 50 let

ne - čt 25.6. - 29.6. - KRÁSY SLOVINSKÉHO POBŘEŽÍ CYKLISTIKA

viz. rozpis CYKLOTURISTIKA

Cena dopravy: 11950,- Kč/ osoba viz katalog cykloturistika

ne - čt 25.6. - 29.6. - KRÁSY SLOVINSKÉHO POBŘEŽÍ [DĚTI] TERMÁL BUS

viz. rozpis TERMÁL BUS

Cena dopravy: 11550,- Kč/ osoba viz katalog Termál bus

so 1.7. - DUNAJSKÁ STREDA    [DĚTI] TERMÁL BUS

viz. rozpis  "TERMÁL BUS". Odjezd trasa E v 5.00 hod. Návrat do 21.30 hod.

Cena dopravy: 810,- Kč - dospělá osoba 790,- Kč - dítě + zralý věk nad 50 let

so 1.7. - VELKÝ MEDER    [DĚTI] TERMÁL BUS

viz. rozpis  "TERMÁL BUS". Odjezd trasa E v 5.00 hod. Návrat do 21.30 hod.

Cena dopravy: 820,- Kč - dospělá osoba 800,- Kč - dítě + zralý věk nad 50 let

st 5.7. - MORAVSKÝ KRAS PRO DĚTI    [NOVINKA, DĚTI] POZNÁNÍ

Odjezd trasa Z v 7.00 hod. – místa nasedání viz. jízdní řád. Ruprechtov - větrný mlýn holandského typu patří mezi 

opravdové unikáty nejen u nás ale i v Evropě. Přejezd ke Skalnímu mlýnu v Moravském krasu. Vláčkem k 

Punkevním jeskyním, prohlídka jeskyní s plavbou na lodičkách. Zájemci možnost výjezdu lanovkou nebo pěšky 

nad propast Macochu a zpět. Dům přírody, dětské hřiště, restaurace. Návrat do 19.00 hod.

Cena dopravy: 650,- Kč - dospělá osoba 630,- Kč - dítě + zralý věk nad 50 let



so 8.7. - ORAVSKÁ PŘEHRADA + MUZEUM KÁVY    [NOVINKA, DĚTI] POZNÁNÍ

Odjezs trasa C+C2 v 5.50 hod. - místa nasedání viz. jízdní řád. Plavba lodí po Oravské přehradě (není v ceně) 

kolem Slanického ostrova se zastávkou na „Ostrově umění“. Zastávka na Rio de Klin. Socha Krista – zmenšená 

kopie slavné brazilské sochy nad Oravskou přehradou s krásnými výhledy. Krušetnica – kavárna a Muzeum kávy s 

velmi zajímavým výkladem, posezení u kávy. Stará Bystrica – zastávka v centru obce a prohlídka unikátního 

dřevěného orloje. Návrat do 21.00 hod.

Cena dopravy: 1020,- Kč - dospělá osoba 1000,- Kč - dítě + zralý věk nad 50 let

út 11.7. - VELKÁ RAČA - OŠČADNICA    [NOVINKA] TURISTIKA

Odjezd trasa C+C2 v 6.30 hod. Busem do Oščadnice pod lanovku, celodenní turistika. Lanovkou nebo pěšky 

kolem rozhledny a chaty na Velkou Raču, který je nejvyšším vrcholem slovenských Kysuckých Beskyd. Krásné 

výhledy na českou a polskou stranu, možnost občerstvení a zpět do Oščadnice. Trasa 9 km, možnosti prodloužení.  

Návrat do 21.00 hod.

Cena dopravy: 850,- Kč - dospělá osoba 830,- Kč - dítě + zralý věk nad 50 let

čt - ne 13.7. - 16.7. - RYCHLEBSKÉ HORY CYKLISTIKA

viz. rozpis CYKLOTURISTIKA

Cena dopravy: 7730,- Kč/ osoba viz katalog cykloturistika

so 15.7. - BEŠEŇOVÁ    [DĚTI] TERMÁL BUS

viz. rozpis  "TERMÁL BUS". Odjezd trasa C v 6.20 hod. Návrat do 21.30 hod.

Cena dopravy: 840,- Kč - dospělá osoba 820,- Kč - dítě + zralý věk nad 50 let

so - ne 15.7. - 23.7. - ISLAND - OSTROV OHNĚ A LEDU [LETECKY] POZNÁNÍ

viz. rozpis POZNÁVACÍ ZÁJEZDY

Cena dopravy: 53050,- Kč/ osoba viz katalog poznávací záj.

so 15.7. - PROSIECKÁ A KVAČIANSKÁ DOLINA   TURISTIKA

Odjezd trasa C+C2 v 6.20 hod. Průchod korytem jedné z nejkrásnějších soutěsek Slovenska - Prosieckou dolinou. 

Občerstvení na kolibě. Prohlídka starých vodních mlýnů na Oblazech včetně funkčních částí. Sestup Kvačianskou 

dolinou - skalní vyhlídky. Celodenní turistika. Návrat do 21.30 hod.

Cena dopravy: 860,- Kč - dospělá osoba 840,- Kč - dítě + zralý věk nad 50 let

so 15.7. - ŽLEBY - KLADRUBY (UNESCO)    [NOVINKA, DĚTI] POZNÁNÍ

Odjezd trasa E v 5.40 hod. – místa nasedání viz. jízdní řád. Přejezd k zámku Žleby. Prohlídka romantického 

pohádkového zámku s unikátní kuchyní. Zámecký park s umělým vodopádem a jelení oborou. Přejezd do Kladrub 

(UNESCO). Prohlídka hřebčína a koňského království, zámku, parku a rozhledny. Návrat do 22.00 hod.

Cena dopravy: 1050,- Kč - dospělá osoba 1030,- Kč - dítě + zralý věk nad 50 let

čt - ne 20.7. - 23.7. - ROMANTICKÉ KOKOŘÍNSKO [DĚTI] CYKLISTIKA

viz. rozpis CYKLOTURISTIKA

Cena dopravy: 7990,- Kč/ osoba viz katalog cykloturistika

so 22.7. - BOJNICE   zámek, ZOO, Dinopark [DĚTI] POZNÁNÍ

Odjezd trasa E v 6.30 hod. + Uh. Brod - místa nasedání viz. jízdní řád. Celodenní pobyt v Bojnici. Návštěva 

pohádkového zámku Bojnice – prohlídka zámku vč. jeskyně. Návštěva koliby (občerstvení) a Bojnického dvora –

soubor malých domečků s regionálními produkty. Prohlídka přilehlého ZOO, Dinoparku nebo Prepoštské jaskyně. 

Prohlídka lázeňského areálu s termálními bazény (možnost koupání) nebo koupání v termálním venkovním areálu 

Čajka. Zdatnější výstup (cca 1,5 km) na největší novodobou atrakci – Chodník korunami stromov. Nádherné 

výhledy, občerstvení a děti návštěva přilehlé Šmolko dedinky. Návrat do 20.00 hod.

Cena dopravy: 720,- Kč - dospělá osoba 700,- Kč - dítě + zralý věk nad 50 let

so 22.7. - HOCHKAR - SOUTĚSKA WASSERLLOCH   Rakousko TURISTIKA

Odjezd trasa E v 4.00 hod. – místa nasedání viz. jízdní řád. Výjezd alpskou silnicí do turistického centra Hochkar. 

Lanovkou pod majestátný vrchol Hochkar (1808m). Asi hodinová túra panoramatickou stezkou na samotný vrchol, 

vyhlídka Skywalk s výhledem „360 stupňů Blick“, s úchvatnými výhledy na Alpy – pohled až na 100 vrcholů. 

Odpoledne přejezd k jedné z nejkrásnějších soutěsek v Rakousku Wasserlochklamm. Do soutěsky se vchází po 65 

m dlouhém visutém mostě, přes divokou horskou řeku Salzu. Voda v soutěsce se valí v pěti nádherných 

vodopádech kolem systému lávek s pevnými schody a můstky. Návrat do 24.00 hod.

Cena dopravy: 1320,- Kč - dospělá osoba 1300,- Kč - dítě + zralý věk nad 50 let



pá 28.7. - POLSKO - ENERGYLANDIA    [NOVINKA, DĚTI] TERMÁL BUS/POZNÁNÍ

Odjezd trasa B v 4.20 hod. - místa nasedání viz. jízdní řád. Nejmodernější zábavní park a největší venkovní 

aquapark v Polsku. Areál je rozdělen do šesti tematických zón, ve kterých se nachází 123 atrakcí, včetně horských 

drah, četných kolotočů a extrémních zařízení. Je rozprostřen na 70 hektarech, určený pro všechny věkové skupiny. 

JEDNU VSTUPENKU, můžete využívat na všechna zařízení a atrakce, bez omezení a bez limitu. 

www.energylandia.pl Návrat do 22.00 hod.

Cena dopravy: 1020,- Kč - dospělá osoba 1000,- Kč - dítě + zralý věk nad 50 let

so 29.7. - STREČNO - ŽILINA   cyklistika kolem přehrady [DĚTI, NOVINKA] CYKLISTIKA

Odjezd v 6.00 hod. Přejezd autobusem na Slovensko pod hrad Strečno. Přejet s kolem na kompě (převozník) nebo 

přejít přes most řeku Váh do Nezbudské Lúčky. Silničkou do Varína a po cyklostezkách kolem vodní nádrže Žilina 

k přehradní hrázi a kolem řeky Váh k vodnímu hradu Budatín (muzeum). Druhou stranou kolem řeky a vodní 

nádrže zpět na Strečno. Po trase možnosti občerstvení a koupání. Celkem cca 33 km. Zájemci prohlídka hradu 

Strečno nebo skanzenu Středověká dědina pod Strečnem.

Nástupní místa: Staré Město, Napajedla, Kvítkovice, Zlín, Vizovice, Horní Lideč. (časy nasedání při placení). 

Návrat do 20.00 hod.

Cena dopravy: 1000,- Kč - dospělá osoba 980,- Kč - dítě + zralý věk nad 50 let

so 29.7. - VELKÉ LOSINY   zámek, papírny, lázně [DĚTI] POZNÁNÍ

Odjezd trasa Z v 7.00 hod. - místa nasedání viz. jízdní řád. Autobusem do Velkých Losin – individuální program 

dle zájmu jednotlivců - prohlídka zámku a zámeckého parku nebo výrobny a muzea ručního papíru (unikát), okruh 

lázněmi, odpoledne možnost koupání v nových termálech. Zájemci možnost celodenního koupání v termálech. 

Návrat do 20.30 hod.

Cena dopravy: 670,- Kč - dospělá osoba 650,- Kč - dítě + zralý věk nad 50 let

so 29.7. - VELKÉ LOSINY   lázeňské termály [DĚTI] TERMÁL BUS

viz. rozpis  "TERMÁL BUS". Odjezd trasa Z v 7.00 hod. Návrat do 20.30 hod.

Cena dopravy: 670,- Kč - dospělá osoba 650,- Kč - dítě + zralý věk nad 50 let

čt - ne 3.8. - 6.8. - OPAVSKÉ SLEZSKO [NOVINKA, DĚTI] CYKLISTIKA

viz. rozpis CYKLOTURISTIKA

Cena dopravy: 7890,- Kč/ osoba viz katalog cykloturistika

čt - ne 3.8. - 6.8. - Z HŘEBENŮ KRUŠNÝCH HOR CYKLISTIKA

viz. rozpis CYKLOTURISTIKA

Cena dopravy: 7850,- Kč/ osoba viz katalog cykloturistika

so 5.8. - HLUBOKÁ - HOLAŠOVICE (UNESCO) - Č. BUDĚJOVICE    [NOVINKA] POZNÁNÍ

Odjezd trasa E v 4.40 hod. - místa nasedání viz. jízdní řád. Pohádkový zámek Hluboká, kde se natáčela Pyšná 

princezna (prohlídka). Holašovice - vesnická památková rezervace selského baroka – UNESCO. Krátká procházka 

k Holašovickému Stonehenge. České Budějovice - prohlídka města (chrám sv. Mikuláše, nám. Přemysla Otakara 

II. – největší náměstí v ČR, Mastné krámy). Návrat do 24.00 hod.

Cena dopravy: 1550,- Kč - dospělá osoba 1530,- Kč - dítě + zralý věk nad 50 let

so 5.8. - SLOVENSKÝ RÁJ   přírodní perla Slovenska TURISTIKA

Odjezd trasa C+C2, v 4.20 hod. – místa nasedání viz. jízdní řád. Přejezd do Slovenského ráje na Podliesok. Mezi 

9.00-17.00 hod. turistika. Výstup Suchou Belou (žebříky). Návštěva Kláštoriska – centrum Národního parku, 

vykopávky. Návrat přes Prielom Hornádu – unikátní železná cesta nad řekou. Zdatnější  návštěva dalších dolin dle 

výběru (Sokolia dolina, Velký Kyseľ nebo Tomašovský výhľad). Návrat do 22.30 hod.

Cena dopravy: 1090,- Kč - dospělá osoba 1070,- Kč - dítě + zralý věk nad 50 let

so 5.8. - THERMAL PARK VRBOV   TERMÁL BUS

viz. rozpis  "TERMÁL BUS". Odjezd trasa C v 4.20 hod. Návrat do 22.30 hod.

Cena dopravy: 950,- Kč - dospělá osoba 930,- Kč - dítě + zralý věk nad 50 let

so 12.8. - DINOPARK A ZOO VYŠKOV PRO DĚTI    [NOVINKA, DĚTI] POZNÁNÍ

Odjezd trasa Z v 8.00 hod. – místa nasedání viz. jízdní řád. Vyškov – menší Zoo, kde je přes 100 druhů zvířat. 

Velmi oblíbený Babiččin dvoreček, kde je možné zvířata pohladit a nakrmit. Přejezd vláčkem do DinoParku. V 

unikátním zábavním parku si prohlédnete prehistorická zvířata v životních velikostech. Najdete zde ozvučené jak 

statické, tak i pohyblivé modely, promítání 3D filmu. Přejezd k lomu Luleč, koupaliště, restaurace, dětské hřiště. 

Návrat do 19.00 hod.

Cena dopravy: 520,- Kč - dospělá osoba 500,- Kč - dítě + zralý věk nad 50 let



so 12.8. - POLIČKA - JIMRAMOV - PŘEHRADA VÍR    [NOVINKA] CYKLISTIKA

Odjezd v 5.30 hod. Přejezd autobusem do Poličky (prohlídka historického opevněného jádra města a památkové 

zóny). Přes Jimramov (rodný dům bratří Mrštíků, zámek, náměstí, vyhlášená kavárna Kovářova kobyla) do 

Dalečína. Možnost prodloužení do Javorku – svérázná, ale kouzelná horská obec (+ 10 km). Z Dalečína (zřícenina 

hradu a zámek) kolem přehrady Vír pod hráz do vesnice. Trasa cca 35 km.

Nástupní místa: Zlín, Kvítkovice, Hulín, Kroměříž. (časy nasedání při placení). Návrat do 21.00 hod.

Cena dopravy: 1120,- Kč - dospělá osoba 1100,- Kč - dítě + zralý věk nad 50 let

so 12.8. - POLIČKA - JIMRAMOV -VÍR přehrada    [NOVINKA] POZNÁNÍ

Odjezd trasa v 5.30 hod. ze Zlína, další  místa nasedání viz. výše (cyklisti). Přejezd autobusem do Poličky 

(prohlídka historického opevněného jádra města). Jimramov (rodný dům bratří Mrštíků, zámek, náměstí, vyhlášená 

kavárna Kovářova kobyla). Zájemci nenáročná túra 4 km přes skálu Prosíčka s nádhernými výhledy do kraje a 

kolem vyhlášené hospůdky U Trakaře (možnost občerstvení)  do Javorku – svérázná, ale kouzelná horská obec. 

Dalečín (zřícenina hradu a zámek), busem kolem přehrady Vír pod hráz do vesnice – procházka. Zájemci možnost 

výstupu na skálu Klubačici s vyhlídkou. Návrat do 21.00 hod.

Cena dopravy: 1100,- Kč - dospělá osoba 1080,- Kč - dítě + zralý věk nad 50 let

st 16.8. - DUNAJSKÁ STREDA    [DĚTI] TERMÁL BUS

viz. rozpis  "TERMÁL BUS". Odjezd trasa E v 5.00 hod. Návrat do 21.30 hod.

Cena dopravy: 810,- Kč - dospělá osoba 790,- Kč - dítě + zralý věk nad 50 let

st 16.8. - VELKÝ MEDER    [DĚTI] TERMÁL BUS

viz. rozpis  "TERMÁL BUS". Odjezd trasa E v 5.00 hod. Návrat do 21.30 hod.

Cena dopravy: 820,- Kč - dospělá osoba 800,- Kč - dítě + zralý věk nad 50 let

čt - ne 17.8. - 20.8. - RYCHLEBSKÉ HORY - TOULKY [NOVINKA] POZNÁNÍ

viz. rozpis POZNÁVACÍ ZÁJEZDY

Cena dopravy: 6800,- Kč/ osoba viz katalog poznávací záj.

so 19.8. - GADERSKÁ A DEDOŠOVA DOLINA   nejhezčí doliny [NOVINKA] CYKLISTIKA

Odjezd v 6.00 hod. Busem do Blatnice, patřící do Velké Fatry. Na kolech Gaderskou dolinou, možnost odbočit na 

romantickou zříceninu hradu Blatnica, přes Mlynčekovo, Čertovu bránu a Dedošovou dolinou a zpět. Průjezd 

nejhezčími dolinami Velké Fatry. Trasa cca 33 km.

Nástupní místa: St. Město, Napajedla, Kvítkovice, Zlín, Vizovice, Vsetín (min. 8 osob). Návrat do 21.00 hod.

Cena dopravy: 1050,- Kč - dospělá osoba 1030,- Kč - dítě + zralý věk nad 50 let

so 19.8. - GADERSKÁ DOLINA - HRAD BLATNICA    [NOVINKA] TURISTIKA

Odjezd v 6.00 hod. ze St. Města – další  místa nasedání viz. výše (cyklisti). Přejezd do Blatnice.  Turistika 

Gaderskou dolinou nacházející se ve středu turčanské části Velké Fatry. Trasa přes zříceninu hradu Blatnica, 

Vápenná dolina, Tlstá, Konský dol do Blatnice, cca 15 km. Návrat do 21.00 hod.

Cena dopravy: 1020,- Kč - dospělá osoba 1000,- Kč - dítě + zralý věk nad 50 let

so 19.8. - HRAD PERNŠTEJN - SKANZEN    [NOVINKA, DĚTI] POZNÁNÍ

Trasa E v 6.30 hod. - další místa nasedání viz. jízdní řád. Návštěva pohádkového hradu Pernštejn, kde se točilo 

mnoho pohádek a filmů. Prohlídka hradu tyčícího se na skále a přilehlých zahrad. Přejezd do Bystřice nad Per. 

Návštěva zábavního centra Eden, včetně skanzenu Horácké vesnice, bludiště Nový Dvůr, pohádková alej. Parku 

miniatur hradů, klášterů a jiných památek v údolí Svratky.  Návrat do 21.00 hod.

Cena dopravy: 770,- Kč - dospělá osoba 750,- Kč - dítě + zralý věk nad 50 let

st 23.8. - MARLENKA - KOZLOVICE - ŠTRAMBERK    [DĚTI] POZNÁNÍ

Odjezd trasa B v 6.30 hod. - další místa nasedání vizl jízdní řád. Komentovaná exkurze ve výrobě medových dortů 

podle staroarménské receptury s bohatou ochutnávkou. Posezení v originální kavárně. Přejezd do Štramberka. 

Prohlídka – jeskyně Šipka, Trúba, návštěva výroby štramberských uší - individuálně. Kozlovice – prohlídka starého 

vodního mlýna a historického pivního výčepu, Exkurze v místním minipivovaru s výkladem, možnost oběda a 

posezení ve stylové restauraci. Zájemci prohlídka staré školy a galerie. Návrat do 20.00 hod.

Cena dopravy: 820,- Kč - dospělá osoba 800,- Kč - dítě + zralý věk nad 50 let

čt - ne 24.8. - 27.8. - PLZEŇSKO NA KOLE CYKLISTIKA

viz. rozpis CYKLOTURISTIKA

Cena dopravy: 7750,- Kč/ osoba viz katalog cykloturistika



so 26.8. - ČIČMANY - RAJECKÁ LESNÁ - POVAŽSKÝ HRAD    [NOVINKA, DĚTI] POZNÁNÍ

Odjezd trasa C+C2 v 6.00 hod. – další místa nasedání viz. jízdní řád. Přejezd do Čičman. Čičmany jsou obec na 

středním Slovensku v okrese Žilina, v chráněné krajinné oblasti Strážovské vrchy. Jde o světově proslulou obec s 

velkou památkovou rezervací slovenské lidové architektury. Slovenský Betlém je obdivuhodné dílo mistra Jozefa 

Pekary z Rajeckých Teplic, které nezobrazuje jen Kristovo narození, ale také dějiny slovenského národa. Zřícenina 

Povážského hradu, zájemci výstup na hrad a vyhlídku. Návrat do 19.00 hod.

Cena dopravy: 850,- Kč - dospělá osoba 830,- Kč - dítě + zralý věk nad 50 let

so 26.8. - OSTRAVA  - LANDEK - ZOO    [NOVINKA, DĚTI] POZNÁNÍ

Trasa Z v 6.00 hod. - další místa nasedání viz. jízdní řád. Přejezd do Ostravy. Landek park je příměstský areál, 

který nabízí spoustu možností k trávení volného času. Je zde Hornické muzeum s důlní i venkovní expozicí, důlní 

vláček pro děti i dospělé, sportovní hřiště a tenisové kurty, sportovní hala, bowling, dětská hřiště a minizoo a 

nechybí ani restaurace a občerstvení. Druhá největší zoo v ČR je otevřena od roku 1951 a chová na 400 druhů 

zvířat. Její specializací je mimo jiné chov vzácného lemura Sclaterova. Kromě těchto unikátů v zahradě uvidíte i 

další tradičně chovaná zvířata. Součástí zoo je tzv. Velký ostravský les s několika naučnými stezkami.  Návrat do 

21.00 hod.

Cena dopravy: 850,- Kč - dospělá osoba 830,- Kč - dítě + zralý věk nad 50 let

čt 31.8. - JÁNOŠÍKOVE DIERY   MALÁ FATRA TURISTIKA

Odjezd trasa C+C2 v 6.20 hod. - místa nasedání viz. jízdní řád. Celodenní turistika pro každého dle vlastního 

výběru a zdatnosti. Možnost výjezdu lanovkou z Vrátné doliny na hřeben, výstup na Kriváň, hřebenové trasy v   

oblasti Poľudňových stěn a sestup (sjezd do Vrátné). Nebo turistika v oblasti Jánošíkových dier (Dolné a Nové 

diery po rekonstrukci lávek) a výstupy na Rozsutce. Vysedání z busu Terchová, Bílý Potok u Dolních Janošíkových 

Dier a ve Vrátné. Nasedání ve Štefanové a u lanovky ve Vrátné. Návrat do 21.00 hod.

Cena dopravy: 790,- Kč - dospělá osoba 770,- Kč - dítě + zralý věk nad 50 let

so 2.9. - BUKOVEC - HRČAVA - GUTY - TROJMEZÍ    [SUPER NOVINKA] CYKLISTIKA

Odjezd v 5.30 hod. Přejezd autobusem na Bukovec, na hranici vyložení kol. Kolem nejvýchodnějšího bodu ČR 

kouzelnou přírodou do Hrčavy (Lurdská jeskyně, minipivovar, dřevěný kostel), zájemci si zajedou na Trojmezí. Do 

Jablunkova, možnost prodloužení po cyklostezce do Horní Lomné (areál Matice slezské, pivovar Pod Kyčmolem) a 

zpět (+  20 km). Prodloužení přes Bystřici s krásným dřevěným kostelem (+ 10 km) a Guty (znovu postavený 

dřevěný kostel který vyhořel v roce 2017) do Komorní Lhotky. Trasa cca 45 km. 

Nástupní místa: Staré Město, Napajedla, Kvítkovice, Zlín, Vizovice, Vsetín.  (časy nasedání při placení) Návrat do 

21.30 hod.

Cena dopravy: 1070,- Kč - dospělá osoba 1050,- Kč - dítě + zralý věk nad 50 let

so 2.9. - HRČAVA - TROJMEZÍ - GUTY    [NOVINKA] POZNÁNÍ

Odjezd v 5.30 hod. ze St. Města, další místa nasedání viz. výše (cyklisti). Přejezd autobusem na Bukovec, pěšky k 

nejvýchodnějšího bodu ČR. Busem do Hrčavy (Lurdská jeskyně, minipivovar, dřevěný kostel), turistika na 

Trojmezí Česka – Slovenska – Polska. Guty – prohlídka znovu postaveného dřevěného kostela, který vyhořel v 

roce 2017.  Návrat do 21.30 hod.

Cena dopravy: 1070,- Kč - dospělá osoba 1050,- Kč - dítě + zralý věk nad 50 let

ne - ne 3.9. - 10.9. - GRUZIE - nejkrásnější místa pod Kavkazem [LETECKY] POZNÁNÍ

viz. rozpis POZNÁVACÍ ZÁJEZDY

Cena dopravy: 39990,- Kč/ osoba viz katalog poznávací záj.

st 6.9. - MOSONMAGYARÓVÁR  (Mošoň)   TERMÁL BUS

viz. rozpis  "TERMÁL BUS". Odjezd trasa E v 5.40 hod. Návrat do 20.30 hod.

Cena dopravy: 790,- Kč - dospělá osoba 770,- Kč - dítě + zralý věk nad 50 let

čt - ne 7.9. - 10.9. - KRUŠNÉ HORY - JÁCHYMOVSKO [NOVINKA] POZNÁNÍ

viz. rozpis POZNÁVACÍ ZÁJEZDY

Cena dopravy: 7460,- Kč/ osoba viz katalog poznávací záj.

čt - ne 7.9. - 10.9. - MORAVSKÉ TOPLICE [DĚTI] TERMÁL BUS

viz. rozpis TERMÁL BUS

Cena dopravy: 8860,- Kč/ osoba viz katalog Termál bus

čt - ne 7.9. - 10.9. - MORAVSKÉ TOPLICE [DĚTI] CYKLISTIKA

viz. rozpis CYKLOTURISTIKA

Cena dopravy: 8860,- Kč/ osoba viz katalog cykloturistika



so 9.9. - KRAKOW   královské město POZNÁNÍ

Odjezd trasa C+C1 v 5.20 hod. - místa nasedání viz. jízdní řád. Prohlídka královského města – okruh hrad Wawel, 

Bazilika, Dračí jeskyně, Jagelonská univerzita, Sukenice, Barbakan, Mariánský kostel. Volno na na náměstí -

Rynku na nákupy a občerstvení. Zájemci prohlídka židovské části Kazimierz. Návrat do 23.00 hod.

Cena dopravy: 1140,- Kč - dospělá osoba 1120,- Kč - dítě + zralý věk nad 50 let

so 9.9. - MODRA - SMOLENICE zámek, výroba medoviny    [NOVINKA] POZNÁNÍ

Odjezd trasa A v 7.00 hod. - místa nasedání viz. jízdní řád. Přejezd do Modre – návštěva výroby vyhlášené 

modranské majoliky. Smolenice - prohlídka jednoho z velmi krásných zámků na Slovensku ležícího na úpatí 

Malých Karpat. Návštěva výroby medoviny - nový areál s velkou zahradou, posezením a výhledy na zámek. Areál 

má kavárnu, výrobu medového piva (možnost ochutnat čepované), obchod se suvenýry.  Návrat do 21.00 hod.

Cena dopravy: 720,- Kč - dospělá osoba 700,- Kč - dítě + zralý věk nad 50 let

čt - ne 14.9. - 17.9. - TOKAJ maďarská a slovenská CYKLISTIKA

viz. rozpis CYKLOTURISTIKA

Cena dopravy: 9640,- Kč/ osoba viz katalog cykloturistika

pá - pá 15.9. - 22.9. - MADEIRA kouzelný ostrov [LETECKY] POZNÁNÍ

viz. rozpis POZNÁVACÍ ZÁJEZDY

Cena dopravy: 32980,- Kč/ osoba viz katalog poznávací záj.

so 16.9. - CHOCHOLÓW    [DĚTI] TERMÁL BUS

viz. rozpis  "TERMÁL BUS". Odjezd trasa C v 4.20 hod. Návrat do 22.00 hod.

Cena dopravy: 920,- Kč - dospělá osoba 900,- Kč - dítě + zralý věk nad 50 let

so 16.9. - KOSCIELISKA   nejkrásnější dolina polských Tater [DĚTI] TURISTIKA

Odjezd trasa C+C2 v 4.20 hod. – místa nasedání viz. jízdní řád. Přejezd do Polska kousek od Zakopaného. 

Celodenní turistika v dolině Kościeliska. Turistika v jedné z tatranských dolin z nejkrásnějšími jeskyněmi Tater. 

Méně zdatní procházka dolinou mezi skalami až k chatě Ornak, občerstvení a výstup k nedalekému plesu, zdatnější 

průchod nejdelší osvětlenou puklinovou jeskyní Tater – 773 m. Zdatní návštěva dalších jeskyní – průchod s vlastní 

baterkou, místy zabezpečené cesty (dřevěné schody). Vstupné 12,- zlotých. viz. http://www.tatry.cz/cs/jaskinia-

mrozna-1100-m. Návrat do 22.00 hod.

Cena dopravy: 920,- Kč - dospělá osoba 900,- Kč - dítě + zralý věk nad 50 let

so 16.9. - POLSKO - ZAKOPANÉ   horské střdisko pod Tatrami POZNÁNÍ

Odjezd trasa C+C2 v 4.20 hod. - místa nasedání viz. jízdní řád. Prohlídka nového moderního kostela a starého 

dřevěného kostela v centru. Procházka centrem města s velkým množstvím dřevěnic a s posezením v restauraci 

nebo cukrárně. Návštěva domu stojícího na střeše. Možnost nákupů. Zájemci výjezd lanovkou na Gubalówku s 

výhledy na Kasprov vrch a Vysoké Tatry z polské strany. Procházka s výhledy. Návrat do 22.00 hod.

Cena dopravy: 940,- Kč - dospělá osoba 920,- Kč - dítě + zralý věk nad 50 let

st 20.9. - MALÉ BIELICE   TERMÁL BUS

viz. rozpis  "TERMÁL BUS". Odjezd trasa A1 v 8.00 hod. Návrat do 18.00 hod.

Cena dopravy: 650,- Kč - dospělá osoba 630,- Kč - dítě + zralý věk nad 50 let

so 23.9. - VÍDEŇ - MĚSTO - PRÁTER    [DĚTI] POZNÁNÍ

Odjezd trasa E v 6.20 hod. – místa nasedání viz. jízdní řád.  Návštěva centra Vídně a hlavních památek - zájemci 

okruh s průvodcem. Zájemci individuálně návštěva Muzea Sisi. Velmi zajímavá expozice v císařských 

apartmánech zobrazuje život legendární císařovny.  Odpoledne přejezd do zábavního parku Práter. Vstup do parku 

zdarma, platí se za navštívené atrakce. Návrat do 21.00 hod.

Cena dopravy: 990,- Kč - dospělá osoba 970,- Kč - dítě + zralý věk nad 50 let

po - po 25.9. - 2.10. - ALBÁNIE - ZEMĚ ORLŮ [LETECKY] POZNÁNÍ

viz. rozpis POZNÁVACÍ ZÁJEZDY

Cena dopravy: 29950,- Kč/ osoba viz katalog poznávací záj.

po - po 25.9. - 2.10. - MALLORCA - OSTROV SLUNCE [LETECKY, NOVINKA] POZNÁNÍ

viz. rozpis POZNÁVACÍ ZÁJEZDY

Cena dopravy: 31950,- Kč/ osoba viz katalog poznávací záj.

čt 28.9. - CHOCHLÓW   SVÁTEK [DĚTI] TERMÁL BUS

viz. rozpis  "TERMÁL BUS". Odjezd trasa C v 4.20 hod. Návrat do 22.00 hod.

Cena dopravy: 920,- Kč - dospělá osoba 900,- Kč - dítě + zralý věk nad 50 let



čt 28.9. - KOLEM PÁLAVY KOLEM   zakončení cyklosezóny u vinařů - BURČÁKY CYKLISTIKA

Odjezd v 6.00 hod. Přejezd do Mikulova. Zájemci okruh městem. Po bývalé signálce (cyklostezka) přes Březí do 

Nového Přerova a dále do obce Novosedly. Kolem vinných sklípků do Brodu nad Dyjí a do Pasohlávek. Po nové 

cyklostezce kolem Věstonické nádrže přírodní rezervací přes přítoky řek Jihlava a Svratka do Strachotína a přes 

hráz do Pavlova. Naložení kol a návštěva městečka sklípků (burčáky). Celkem 44 km. Možnost zkrácení nebo 

prodloužení trasy. Možnost výběru jiných tras v oblasti.

Nástupní místa: Zádveřice-DEPO, Zlín, Kvítkovice, Napajedla, Kunovice. (časy nasedání při placení). Návrat do 

20.00 hod.

Cena dopravy: 950,- Kč - dospělá osoba 930,- Kč - dítě + zralý věk nad 50 let

čt - ne 28.9. - 1.10. - NOVÉ POLSKÉ TERMÁLY - SUPER RELAX [DĚTI] TERMÁL BUS

viz. rozpis TERMÁL BUS

Cena dopravy: 6980,- Kč/ osoba viz katalog Termál bus

čt 28.9. - PÁLAVSKÉ VINAŘSKÉ CHODNÍČKY   TURISTIKA

Odjezd v 6.00 hod. z DEPA Zádveřice, další místa nasedání viz. výše (cyklisti). Přejezd do Mikulova. Po červené 

tur. značce přes Kozí Hrádek, jeskyně Na Turoldu, Sirotčí Hrádek a Dívčí hrady do Pavlova. Celkem 14 km. 

Prohlídka sklípků a košt dozrávajících burčáků. Méně zdatní prohlídka Mikulova a přejezd busem do Klentnice. 

Odtud pěšky přes Dívčí hrady do Pavlova - 6 km. Návrat do 20.00 hod.

Cena dopravy: 850,- Kč - dospělá osoba 830,- Kč - dítě + zralý věk nad 50 let

so 30.9. - BEŠEŇOVÁ    [DĚTI] TERMÁL BUS

viz. rozpis  "TERMÁL BUS". Odjezd trasa C v 6.20 hod. Návrat do 21.30 hod.

Cena dopravy: 840,- Kč - dospělá osoba 820,- Kč - dítě + zralý věk nad 50 let

so 30.9. - PROSIECKÁ A KVAČIANSKÁ DOLINA   TURISTIKA

Odjezd trasa C+C2 v 6.20 hod. Průchod korytem jedné z nejkrásnějších soutěsek Slovenska - Prosieckou dolinou. 

Občerstvení na kolibě. Prohlídka starých vodních mlýnů na Oblazech včetně funkčních částí. Sestup Kvačianskou 

dolinou - skalní vyhlídky. Celodenní turistika. Návrat do 21.30 hod.

Cena dopravy: 860,- Kč - dospělá osoba 840,- Kč - dítě + zralý věk nad 50 let

st 4.10. - MOSONMAGYARÓVÁR  (Mošoň)   TERMÁL BUS

viz. rozpis  "TERMÁL BUS". Odjezd trasa E v 5.40 hod. Návrat do 20.30 hod.

Cena dopravy: 790,- Kč - dospělá osoba 770,- Kč - dítě + zralý věk nad 50 let

so - so 7.10. - 14.10. - KYPR - AFRODITIN OSTROV [LETECKY] POZNÁNÍ

viz. rozpis POZNÁVACÍ ZÁJEZDY

Cena dopravy: 29990,- Kč/ osoba viz katalog poznávací záj.

so 7.10. - POSEZENÍ U VÍNA S COUNTRY HUDBOU    [NOVINKA] POZNÁNÍ

Odjezd trasa Z v 8.00 hod. – místa nasedání viz. jízdní řád. Lednice - prohlídka zámku a zámeckého areálu 

(UNESCO). Nechory – unikátní soubor vinných sklepů. Návštěva vinného sklípku, ochutnávka vína (v ceně 

zájezdu), posezení, volná zábava s hudbou. Návrat do 22.00 hod.

Cena dopravy: 1120,- Kč - dospělá osoba 1100,- Kč - dítě + zralý věk nad 50 let

so 7.10. - VYSOKÉ TATRY - STARÝ SMOKOVEC   TURISTIKA

Odjezd trasa C+C2 v 4.20 hod. – místa nasedání viz. jízdní řád. V čase mezi 9.00-18.00 hod. horská turistika. 

Zubačkou na Hrebienok. Výběr tras od pohodové vycházky ke Studenovodským vodopádům až k výstupům na 

Téryho a Zbojnickou chatu nebo Sliezský dom nebo přechod přes Priečné sedlo. Návrat do 23.00 hod.

Cena dopravy: 1090,- Kč - dospělá osoba 1070,- Kč - dítě + zralý věk nad 50 let

st 11.10. - MALÉ BIELICE   TERMÁL BUS

viz. rozpis  "TERMÁL BUS". Odjezd trasa A1 v 8.00 hod. Návrat do 18.00 hod.

Cena dopravy: 650,- Kč - dospělá osoba 630,- Kč - dítě + zralý věk nad 50 let

so 14.10. - BANSKÁ ŠTIAVNICA (UNESCO)    [NOVINKA] POZNÁNÍ

Odjezd trasa A v 4.30 hod. – místa nasedání viz. jízdní řád. Banská Štiavnica je historické město ve středním 

Slovensku, kde byly na počátku novověku významné zlaté a stříbrné doly. Prohlídka podzemí, Starý zámek, Nový 

zámek, Klopačka, Muzeum nerostů, pivovar. Přejezd do Svätého Antona - prohlídka krásně vybaveného zámku. 

Návrat do 23.00 hod.

Cena dopravy: 1120,- Kč - dospělá osoba 1100,- Kč - dítě + zralý věk nad 50 let

so 14.10. - DUNAJSKÁ STREDA   TERMÁL BUS

viz. rozpis  "TERMÁL BUS". Odjezd trasa E v 5.00 hod. Návrat do 21.30 hod.

Cena dopravy: 810,- Kč - dospělá osoba 790,- Kč - dítě + zralý věk nad 50 let



so - ne 14.10. - 15.10. - ORAVICE + CHOCHOLÓW [DĚTI] TERMÁL BUS

viz. rozpis TERMÁL BUS

Cena dopravy: 3440,- Kč/ osoba viz katalog Termál bus

so 14.10. - VELKÝ MEDER    [DĚTI] TERMÁL BUS

viz. rozpis  "TERMÁL BUS". Odjezd trasa E v 5.00 hod. Návrat do 21.30 hod.

Cena dopravy: 820,- Kč - dospělá osoba 800,- Kč - dítě + zralý věk nad 50 let

so - ne 14.10. - 15.10. - ZAKOPANÉ + ROHÁČE TURISTIKA

viz. rozpis POZNÁVACÍ ZÁJEZDY

Cena dopravy: 3470,- Kč/ osoba viz katalog 

út - út 17.10. - 24.10. - TENERIFE - KANÁRSKÉ OSTROVY [LETECKY] POZNÁNÍ

viz. rozpis POZNÁVACÍ ZÁJEZDY

Cena dopravy: 36590,- Kč/ osoba viz katalog poznávací záj.

čt 19.10. - BUKOVINA    [NOVINKA, SENIOŘI] TERMÁL BUS

viz. rozpis  "TERMÁL BUS". Odjezd trasa C v 4.20 hod. Návrat do 23.00 hod.

Cena dopravy: 990,- Kč - dospělá osoba 970,- Kč - dítě + zralý věk nad 50 let

pá - čt 20.10. - 26.10. - RIVIÉRA RIMINI + SAN MARINO [NOVINKA] CYKLISTIKA

viz. rozpis CYKLOTURISTIKA

Cena dopravy: 15420,- Kč/ osoba viz katalog cykloturistika

so 21.10. - VRANOV - ZNOJMO   POZNÁNÍ

Odjezd trasa E v 6.00 hod.  – místa nasedání viz. jízdní řád po Malenovice, dále Otrokovice, Hulín. Přejezd do 

Vranova nad Dyjí a prohlídka  monumentálního barokního zámku stojícího na skále vysoko nad řekou Dyjí. 

Občerstvení. Přejezd do Znojma, pobyt v královském městě – okruh historickou částí města – hradby Znojemského 

hradu, prohlídka kaple Sv.Václava, kostela Sv.Mikuláše, vyhlídky, zájemci prohlídka Znojemského podzemí a 

Radniční vyhlídkové věže. Návrat do 22.00 hod.

Cena dopravy: 820,- Kč - dospělá osoba 800,- Kč - dítě + zralý věk nad 50 let

so 28.10. - CHOCHOLÓW   SVÁTEK [DĚTI] TERMÁL BUS

viz. rozpis  "TERMÁL BUS". Odjezd trasa C v 4.20 hod. Návrat do 22.00 hod.

Cena dopravy: 920,- Kč - dospělá osoba 900,- Kč - dítě + zralý věk nad 50 let

so 28.10. - HUMPOLEC - PELHŘIMOV    [NOVINKA, DĚTI] POZNÁNÍ

Odjezd trasa E v 6.00 hod. – místa nasedání viz. jízdní řád po Malenovice, dále Otrokovice, Hulín. Humpolec -

návštěva Hlinikária. Příčinu vzniku Hlinikária zavdali sami turisté, když se v blízkém infocentru vyptávali na vše, 

co s postavou legendárního Hliníka souvisí. Projekt je postaven na třech základních pilířích: na nejvtipnějších 

scénkách filmu Marečku, podejte mi pero!, na odhalení pamětní desky Hliníkovi a na ohlasech veřejnosti na 

Hliníka. Návštěva pivovaru Bernard s ochutnávkou piva. Volno ve městě. Zájemci procházka na zříceninu hradu 

Orlík s rozhlednou. Pelhřimov - návštěva Muzea rekordů a kuriozit nebo volno ve městě. Návrat do 21.30 hod.

Cena dopravy: 920,- Kč - dospělá osoba 900,- Kč - dítě + zralý věk nad 50 let

so 28.10. - ORAVICE   TERMÁL BUS

viz. rozpis  "TERMÁL BUS". Odjezd trasa C v 4.20 hod. Návrat do 22.00 hod.

Cena dopravy: 900,- Kč - dospělá osoba 880,- Kč - dítě + zralý věk nad 50 let

čt - čt 2.11. - 9.11. - IZRAEL [LETECKY, NOVINKA] POZNÁNÍ

viz. rozpis POZNÁVACÍ ZÁJEZDY

Cena dopravy: 39500,- Kč/ osoba viz katalog poznávací záj.

so 4.11. - POSEZENÍ U VÍNA S COUNTRY HUDBOU    [NOVINKA] POZNÁNÍ

Odjezd trasa A v 8.00 hod. – místa nasedání viz. jízdní řád. Valtice – prohlídka bohatě zdobeného a vybaveného 

zámku, procházka zámeckým parkem. Nechory – unikátní soubor vinných sklepů. Návštěva vinného sklípku, 

ochutnávka vína (v ceně zájezdu), posezení, volná zábava s hudbou. Návrat do 22.00 hod.

Cena dopravy: 1120,- Kč - dospělá osoba 1100,- Kč - dítě + zralý věk nad 50 let

st 8.11. - MOSONMAGYARÓVÁR  (Mošoň)   TERMÁL BUS

viz. rozpis  "TERMÁL BUS". Odjezd trasa E v 5.40 hod. Návrat do 20.30 hod.

Cena dopravy: 790,- Kč - dospělá osoba 770,- Kč - dítě + zralý věk nad 50 let

pá 17.11. - CHOCHOLÓW   SVÁTEK [DĚTI] TERMÁL BUS

viz. rozpis  "TERMÁL BUS". Odjezd trasa C v 4.20 hod. Návrat do 22.00 hod.

Cena dopravy: 920,- Kč - dospělá osoba 900,- Kč - dítě + zralý věk nad 50 let



pá - ne 17.11. - 19.11. - MOSONMAGYAROVÁR (MOŠOŇ) TERMÁL BUS

viz. rozpis TERMÁL BUS

Cena dopravy: 6550,- Kč/ osoba viz katalog Termál bus

st 22.11. - MALÉ BIELICE   TERMÁL BUS

viz. rozpis  "TERMÁL BUS". Odjezd trasa A1 v 8.00 hod. Návrat do 18.00 hod.

Cena dopravy: 650,- Kč - dospělá osoba 630,- Kč - dítě + zralý věk nad 50 let

so 25.11. - VÍDEŇ - CENTRUM - SCHÖNBRUNN   ADVENT POZNÁNÍ

Odjezd trasa E v 7.30 hod. - místa nasedání viz. jízdní řád. Schönbrunn - prohlídka zámku a zahrad, český výklad 

(cca 24 Eur). Přejezd do centra, prohlídka (nepovinná) s průvodcem vánočně vyzdobené Vídně, návštěva vánočních 

tržišť a prodloužený večerní pobyt v nasvíceném městě. Osobní volno v centru. Zájemci návštěva památek dle 

vlastního přání. Odjezd z Vídně v 19.00 hod. Návrat do 23.00 hod.

Cena dopravy: 990,- Kč - dospělá osoba 970,- Kč - dítě + zralý věk nad 50 let

pá - ne 1.12. - 3.12. - ZÁHŘEB + MARIBOR + OLIMIA   ADVENT [NOVINKA, DĚTI] POZNÁNÍ

viz. rozpis POZNÁVACÍ ZÁJEZDY

Cena dopravy: 6050,- Kč/ osoba viz katalog poznávací záj.

so 2.12. - BRATISLAVA - ZÁMEK HOF   ADVENT [NOVINKA, DĚTI] POZNÁNÍ

Odjezd trasa E v 7.00 hod. – místa nasedání viz. jízdní řád. Přejezd do Rakouska k baroknímu skvostu, 

habsburskému císařskému zámku Hof s velkolepými zahradami. V zahradách jsou v době adventu umístěny 

vánoční stánky. Vánoční trhy jsou i na zámeckém nádvoří a atmosféru dokresluje zpěv koled nebo doprovodný 

program pro děti i dospělé. Stánkaři z různých spolkových zemí Rakouska tu nabízí tradiční řemeslné a umělecké 

výrobky, vánoční ozdoby, svíčky, hračky a pamlsky. Zájemci prohlídka zámku. Přejezd do Bratislavy. Okruh 

městem – hrad, Dóm Sv. Martina, Michalská brána, Radnice s vyhlídkovou věží, Hlavní a Hviezdoslavovo nám. a 

přístaviště. Návštěva vánočních trhů - lidová tvorba, lokše, kapustnica, cikánská pečeně, punč, folklór, večerní 

atmosféra. Návrat do 21.30 hod.

Cena dopravy: 950,- Kč - dospělá osoba 930,- Kč - dítě + zralý věk nad 50 let

so 2.12. - KRAKOW - WIELICZKA   ADVENT POZNÁNÍ

Odjezd trasa C+C1 ve 3.50 hod. - místa nasedání viz. jízdní řád. Dopoledne solné doly Wieliczka (vstup 116,-zt, 

cena k 15.3. - není v ceně) – památka UNESCO, světový unikát. Odpoledne zájemci okruh centrem - královský 

hrad Wawel, promenádní Hradská cesta, Rynek, Jagellonská univerzita, Floriánská brána, Sukenice a osobní volno 

na trzích na nákupy a „gurmánské hody“. Návrat do 23.00 hod.

Cena dopravy: 1180,- Kč - dospělá osoba 1160,- Kč - dítě + zralý věk nad 50 let

so 2.12. - POLSKÝ TĚŠÍN - OSTRAVA   ADVENT POZNÁNÍ

Odjezd trasa B v 5.20 hod. – místa nasedání viz. jízdní řád. Přejezd do Polského Těšína na nákupní trhy. 

Odpoledne zastávka v Ostravě - adventní trhy. Návrat do 19.00 hod.

Cena dopravy: 870,- Kč - dospělá osoba 850,- Kč - dítě + zralý věk nad 50 let

so 2.12. - VÍDEŇ   ADVENT POZNÁNÍ

Odjezd trasa E v 7.30 hod. - místa nasedání viz. jízdní řád. Prohlídka (nepovinná) s průvodcem centra vánočně 

vyzdobené Vídně, návštěva vánočních tržišť a prodloužený večerní pobyt v nasvíceném městě. Osobní volno v 

centru. Zájemci návštěva památek dle vlastního přání. Odjezd z Vídně v 19.00 hod. Návrat do 23.00 hod.

Cena dopravy: 990,- Kč - dospělá osoba 970,- Kč - dítě + zralý věk nad 50 let

st 6.12. - MOSONMAGYARÓVÁR  (Mošoň)   TERMÁL BUS

viz. rozpis  "TERMÁL BUS". Odjezd trasa E v 5.40 hod. Návrat do 20.30 hod.

Cena dopravy: 790,- Kč - dospělá osoba 770,- Kč - dítě + zralý věk nad 50 let

so 9.12. - BOJNICE - TRENČÍN   ADVENT [DĚTI] POZNÁNÍ

Odjezd trasa E v 6.30 hod. + Uh.Brod - místa nasedání viz. jízdní řád. Dopoledne návštěva pohádkového zámku 

Bojnice – vánoční výzdoba, sváteční prohlídka doplněná o scénky. Občerstvení v Bojnickém dvoře (punče, 

slovenské speciality). Odpoledne přejezd do Trenčína a návštěva vyhlášených vánočních trhů pod nasvíceným 

hradem (lidová tvorba, lokše, kapustnica, cikánská pečeně, punč, folklór). Zájemci krátký okruh městem a výstup 

na vyhlídku – nasvícené trhy. Návrat do 20.30 hod.

Cena dopravy: 730,- Kč - dospělá osoba 710,- Kč - dítě + zralý věk nad 50 let

so 9.12. - BUDAPEŠŤ   ADVENT POZNÁNÍ

Odjezd trasa E v 4.40 hod. – místa nasedání viz. jízdní řád. Přejezd do Budapešti. Prohlídka Staré uherské 

tržnice - drobné nákupy. Průchod vánočně vyzdobeným centrem města – osobní volno na vánočních trzích. 

Návštěva Hradního vrchu a Rybářské bašty s výhledy na město, Parlament a Dunaj. Návrat do 24.00 hod.

Cena dopravy: 1320,- Kč - dospělá osoba 1300,- Kč - dítě + zralý věk nad 50 let



so 9.12. - CHOCHOLÓW   ADVENT [DĚTI] TERMÁL BUS

viz. rozpis  "TERMÁL BUS". Odjezd trasa C v 4.20 hod. Návrat do 22.00 hod.

Cena dopravy: 920,- Kč - dospělá osoba 900,- Kč - dítě + zralý věk nad 50 let

so - ne 9.12. - 10.12. - CHOCHOLÓW + TRHY KRAKOW   ADVENT [DĚTI] TERMÁL BUS

viz. rozpis TERMÁL BUS

Cena dopravy: 3640,- Kč/ osoba viz katalog Termál bus

so 9.12. - PEKLO ČERTOVINA - BETLÉM - OLOMOUC   ADVENT [DĚTI] POZNÁNÍ

Odjezd trasa B v 6.00 hod. – místa nasedání viz. jízdní řád. Přejezd do Hlinska a návštěva světového unikátu 

PEKLO v obci Čertovina. Atraktivní program s čerty (pro neposlušné od 6 do 100 let) v podzemí včetně návštěvy 

Luciferova doupěte, čertovské kuchyně a váhy hříchů. V areálu čertovská restaurace a prodejna suvenýrů. Vstupné 

není v ceně zájezdu - bude rezervováno a koupeno společně pro celou skupinu, vybere průvodce v buse (viz. 

www.peklocertovina.cz) . Krátká zastávka v Hlinsku v Betlému – skanzenové domky uprostřed města. Zastávka na 

adventní trhy v Olomouci. Návrat do 21.00 hod.

Cena dopravy: 990,- Kč - dospělá osoba 970,- Kč - dítě + zralý věk nad 50 let

so 9.12. - ZAKOPANÉ   ADVENT [DĚTI] POZNÁNÍ

Odjezd trasa C+C2 v 4.20 hod. - místa nasedání viz. jízdní řád. Kouzelné adventní trhy pod štíty Vysokých Tater 

v Zakopaném, krása dřevěných staveb, horských kolib a lidového folklóru. Prohlídka starého dřevěného kostela, 

nákupy a občerstvení na vyhlášené ulici Krupówki se spoustou obchůdků, cukráren, kaváren, lidových dřevěnic 

(cca 1,2 km dlouhý vánoční trh). Návštěva domu stojícího na střeše nebo místního pivovaru. Zájemci výjezd 

lanovkou na Gubalówku. Procházka vánočně vyzdobenou promenádou s výhledy na Vysoké Tatry z polské strany a 

ochutnávkou polských specialit. Návrat do 21.30 hod.

Cena dopravy: 940,- Kč - dospělá osoba 920,- Kč - dítě + zralý věk nad 50 let

so - ne 9.12. - 10.12. - ZAKOPANÉ + KRAKOW [DĚTI] POZNÁNÍ

viz. rozpis POZNÁVACÍ ZÁJEZDY

Cena dopravy: 3670,- Kč/ osoba viz katalog poznávací záj.ADVENT

st 13.12. - VÍDEŇ   ADVENT POZNÁNÍ

Odjezd trasa E v 7.30 hod. - místa nasedání viz. jízdní řád. Prohlídka (nepovinná) s průvodcem centra vánočně 

vyzdobené Vídně, návštěva vánočních tržišť a prodloužený večerní pobyt v nasvíceném městě. Osobní volno v 

centru. Zájemci návštěva památek dle vlastního přání. Odjezd z Vídně v 19.00 hod. Návrat do 23.00 hod.

Cena dopravy: 990,- Kč - dospělá osoba 970,- Kč - dítě + zralý věk nad 50 let

so 16.12. - CHOCHOLÓW   ADVENT [DĚTI] TERMÁL BUS

viz. rozpis  "TERMÁL BUS". Odjezd trasa C v 4.20 hod. Návrat do 22.00 hod.

Cena dopravy: 920,- Kč - dospělá osoba 900,- Kč - dítě + zralý věk nad 50 let

so 16.12. - KRAKOW   ADVENT POZNÁNÍ

Odjezd trasa C+C1 v 5.20 hod. - místa nasedání viz. jízdní řád. Prohlídka vánočně vyzdobeného královského 

města – okruh hrad Wawel, Bazilika, Dračí jeskyně, Jagelonská univerzita, Sukenice, Barbakan, Mariánský kostel. 

Volno na vánočních trzích na náměstí - Rynku na nákupy a „gurmánské hody“. Návrat do 23.00 hod.

Cena dopravy: 1140,- Kč - dospělá osoba 1120,- Kč - dítě + zralý věk nad 50 let

so 16.12. - VÍDEŇ   ADVENT POZNÁNÍ

Odjezd trasa E v 7.30 hod. - místa nasedání viz. jízdní řád. Prohlídka (nepovinná) s průvodcem centra vánočně 

vyzdobené Vídně, návštěva vánočních tržišť a prodloužený večerní pobyt v nasvíceném městě. Osobní volno v 

centru. Zájemci návštěva památek dle vlastního přání. Odjezd z Vídně v 19.00 hod. Návrat do 23.00 hod.

Cena dopravy: 990,- Kč - dospělá osoba 970,- Kč - dítě + zralý věk nad 50 let

so 16.12. - ZAKOPANÉ   ADVENT [DĚTI] POZNÁNÍ

Odjezd trasa C+C2 v 4.20 hod. - místa nasedání viz. jízdní řád. Kouzelné adventní trhy pod štíty Vysokých Tater 

v Zakopaném, krása dřevěných staveb, horských kolib a lidového folklóru. Prohlídka starého dřevěného kostela, 

nákupy a občerstvení na vyhlášené ulici Krupówki se spoustou obchůdků, cukráren, kaváren, lidových dřevěnic 

(cca 1,2 km dlouhý vánoční trh). Návštěva domu stojícího na střeše nebo místního pivovaru. Zájemci výjezd 

lanovkou na Gubalówku. Procházka vánočně vyzdobenou promenádou s výhledy na Vysoké Tatry z polské strany a 

ochutnávkou polských specialit. Návrat do 21.30 hod.

Cena dopravy: 940,- Kč - dospělá osoba 920,- Kč - dítě + zralý věk nad 50 let

út - pá 26.12. - 29.12. - MORAVSKÉ TOPLICE - SUPER RELAX [DĚTI] TERMÁL BUS

viz. rozpis TERMÁL BUS

Cena dopravy: 8960,- Kč/ osoba viz katalog Termál bus



pá 29.12. - CHOCHOLÓW   RELAX MEZI SVÁTKY [DĚTI] TERMÁL BUS

viz. rozpis  "TERMÁL BUS". Odjezd trasa C v 4.20 hod. Návrat do 22.00 hod.

Cena dopravy: 920,- Kč - dospělá osoba 900,- Kč - dítě + zralý věk nad 50 let

ne 31.12. - MOSONMAGYARÓVÁR - Maďarsko (Mošoň)   SILVESTR TERMÁL BUS

viz. rozpis  "TERMÁL BUS". Odjezd trasa E v 5.40 hod. Návrat do 20.30 hod.

Cena dopravy: 790,- Kč - dospělá osoba 770,- Kč - dítě + zralý věk nad 50 let

ne 31.12. - SILVESTROVSKÁ JÍZDA   tradiční akce na konci roku TURISTIKA

Odjezd trasa C+C1 mimo UH a Babice v 6.10 hod. z Napajedel – místa nasedání viz. jízdní řád, jen od 

Napajedel. Na běžkách nebo pěšky (dle sněhu) z Bumbálky na Soláň, případně až do Velkých Karlovic nebo 

Karolínky. Méně zdatní sestup do Leskové. Pojeďte s námi provětrat si své plíce poslední den v roce. Akce je 

vhodná i pro méně zdatné turisty. Trasy od 8 do 20 km dle výběru. Návrat do 17.00 hod.

Cena dopravy: 550,- Kč - dospělá osoba 530,- Kč - dítě + zralý věk nad 50 let



MAĎARSKO + SLOVINSKO          adventní zájezd                               NOVINKA !!!          

 ZÁHŘEB + MARIBOR + OLIMIA  
pohodový adventní relax a vánoční trhy 

 

                  1. – 3. prosince 2023  (pá-ne)       č.zájezdu  3201123 
 

Adventní novinka mezi poznávacími zájezdy! Návštěva hlavní města Chorvatska Záhřeb - turisty opomíjené 

město, kolem kterého projedou v létě k moři, nabízí řadu historických památek. V posledních třech letech patří 

mezi jedno z nejkrásnějších vánočně vyzdobených měst. Večerní procházka nasvíceným městem adventní 

kouzlo ještě umocní. Město Maribor se řadí svou adventní výzdobou a trhy mezi nejvyhledávanější ve 

Slovinsku. Ubytování a relax v luxusních moderních termálech umocní pohodovou atmosféru tohoto zájezdu. 

Nezklame ani slovinská kuchyně, která je vyhledávána gurmány. 
 

Program:  podrobné informace obdrží účastníci týden před odjezdem 
 

1.den:  odjezd kolem půlnoci ze Zlína. Průjezd Maďarskem a Slovinskem do Záhřebu. Prohlídka města, 

které je rozděleno na dvě části. Moderní Dolní město a historické jádro – Horní město Gradec. Centrum 

doplňuje několik parků zvaných „Zelená podkova“. Navštívíme hlavní náměstí Trg bana Jelačića, Kaptol - 

katedrálu Nanebevzetí Panny Marie, Arcibiskupský palác, kostel sv. Marka s bohatě barevně zdobenou 

střechou, středověkou věž Lotrščak, chorvatský parlament. Volno na vánočních trzích, kde doporučujeme 

ochutnat místní gastronomické speciality a víno. Navečer uvidíme krásně nasvícený Záhřeb. Přejezd na 

ubytování, nocleh.  

2.den: po snídani přejezd autobusem do vedlejší vesnice. Návštěva čokoládovny, možnost nákupu. 

Procházka ke klášteru s nádhernou velmi zajímavou fasádou. Zastávka ve vinařské výrobě na ochutnávku 

zdejšího výborného vína. Přejezd do druhého největšího města Slovinska - Mariboru. Prohlídka  nádherně 

vánočně vyzdobeného města - historické centrum, katedrála z 12. století, radnice, hrad a muzeum vína, u 

něhož roste nejstarší vinná réva na světě. Volno na trzích, možnost návštěvy pivovaru v centru města. 

Odjezd na ubytování, večeře, nocleh. Zájemci mohou zůstat celý den v termálech a koupat se. 

3. den: po snídani koupání v moderních termálech. Špičkový komplex Terme Olimia patří k nejlepším ve 

Slovinsku a nabízí na ploše 3 000 m2 termální aquapark s bazény (teplota vody 26-37 C), vodními atrakcemi, 

vířivkami, saunami. Nabízí léčebné, lázeňské a wellness procedury a uspokojí i ty nejnáročnější klienty. Voda je 

výborná na pokožku, urychluje obnovu kožních buněk, odbourává stres a zklidňuje mysl. Později odpoledne 

odjezd zpět do ČR. Návrat do Zlína kolem půlnoci. 
  

cena :  6.050,-Kč/osoba                                       Min. počet účastníků: 35 osob 

Cena zahrnuje: dopravu autobusem, 2x ubytování s polopenzí, neomezené koupání v termálním komplexu, 

technický doprovod, obecní poplatky, pojištění CK proti úpadku a kompletní cestovní pojištění typ B.   
 

Slevy :     včasný nákup (smlouva a záloha 2000,-Kč/os.)  do 31.3.2023                                 -150,- Kč 

                                                                                               do 30.4.2023                                   -50,- Kč 

                 děti do 12 let/15 let a účastníci ve zralém věku nad 50 let      - 600,- (nelze sčítat)/ - 50,-Kč  

                 každý další vícedenní zájezd pořádaný CK Rapant Zlín v roce 2023                        - 50,-Kč 
 

Ubytování :   moderní hotel u termálů. Pokoje jsou dvoulůžkové, na přání třílůžkové, se soc. zařízením.   

Stravování :  polopenze v restauraci hotelu.  

Doprava:       zájezdovým autobusem s klimatizací. Na zastávkách možnost základního občerstvení. 
 

Nástupní místa:  Lípa, Zlín, Malenovice, Kvítkovice, Napajedla, Kunovice, Veselí n. M. Po dohodě 

nasedání také na autobusových zastávkách v dalších obcích po trase. 
 

 
 

Přihlášky:                          cestovní kancelář Rapant s.r.o., Zlín 
                             Prodejní centrum ABS, vedle brány Svitu, Gahurova 4467, 760 01 Zlín   

rapant@rapantaspol.cz        774 742 307         www.rapantaspol.cz 
 

 

http://www.rapantaspol.cz/


Kompletní seznam – cyklo zájezdy - CK Rapant Zlín – 2023 
 

datum místo ubytování cena nocí/strava             terén 
28.4.-1.5. Slovinsko – Podčetrtek vilky 1/2-1/3 8.970,- 3xN,3xPP,bazény zvlněný terén, pěkné termály 

5.-8.5. Východní Maďarsko – Eger, Tisza hotel 1/2-1/3 8.610,- 3xN,3xPP rovina, cyklostezky, termály 

11.-14.5. Rakousko – NP Thayatal  (Dyje) hotel 1/2-1/3 8.970,- 3xN,3xPP zvlněný terén kolem Dyje 

18.-21.5. Tajemná místa … hotel 1/2-1/3 7.970,- 3xN,3xPP zvlněný terén, krásná příroda 

25.-28.5. Od Litoměřic po Prahu - Mělnicko hotel 1/2-1/3 7.880,- 3xN,3xPP kolem Labe a Vltavy 

1.-4.6. Slovensko – Brezno a Horehroní penz.1/2-1/3 7.910,- 3xN,3xPP zvlněný terén, krásná příroda 

1.-4.6. Západní Balaton + Zalakaros hotel 1/2-1/3 8.920,- 3xN,3xPP rovina, cyklostezky, termály 

8.-11.6. Rakousko - Zell am See, Orlí hnízdo hotel 1/2-1/3 10.230,- 3xN,3xPP doliny pod horskými velikány 

15.-18.6. Česká Kanada penz. 1/2-1/3 6.990,- 3xN,3xPP zvlněný terén, krásná příroda 

15.-18.6. Krkonoše – z hřebenů do dolin hotel 1/2-1/3 7.360,- 3xN,3xPP hřebeny a dlouhé sjezdy 

22.-25.6. Itálie – Dolomity pohodově na kole hotel 1/2-1/3 11.780,- 3xN,3xPP doliny pod horskými velikány 

25.-29.6. Slovinské pobřeží + Ljubljana I. vilky 1/2-1/3 11.950,- 4xN,4xPP,bazény pobřežní cyklostezky, moře 

5.-9.7. Slovinské pobřeží + Ljubljana II. hotel 1/2-1/3 12.950,- 4xN,4xPP,bazény pobřežní cyklostezky, moře 

13.-16.7. Rychlebské hory penz. 1/2-1/3 7.730,- 3xN,3xPP zvlněný terén, krásná příroda 

20.-23.7. Kokořínsko + Máchovo jezero hotel 1/2-1/3 7.990,- 3xN,3xPP zvlněný terén, skalní masívy 

26.-30.7. Slovinsko – údolím řeky Krky hotel 1/2-1/4 12.950,- 4xN,4xPP,bazény kolem řeky, památky, termál 

3.-6.8. Z hřebenů Krušných hor – Boží Dar hotel 1/2-1/3 7.850,- 3xN,3xPP hřebeny a dlouhé sjezdy 

3.-6.8. Opavské Slezsko hotel 1/2-1/3 7.890,- 3xN,3xPP zvlněný terén, památky 

10.-13.8. Pieninský národní park + Dunajec hotel 1/2-1/3 8.520,- 3xN,3xPP zvlněný terén, krásná příroda 

24.-27.8. Plzeňsko na kole hotel 1/2-1/3 7.750,- 3xN,3xPP mírně zvlněný terén, památky 

29.8.-4.9. Itálie – Lago di Garda - sever hotel 1/2-1/3 13.330,- 4xN,4xPP,bazén kolem jezer, cyklostezky 

6.-11.9. Itálie – Alpe Adria hotel 1/2-1/3 13.350,- 4xN,4xSN,1xV z hor k moři, cyklostezky 

7.-10.9. Slovinsko – Moravské Toplice hotel 1/2-1/3 8.860,- 3xN,3xPP,bazény rovina, luxusní termály 

14.-17.9. Tokaj – maďarská i slovenská  hotel 1/2-1/3 9.640,- 3xN,3xPP rovina, termály, víno 

20.-26.10. Riviéra Rimini + San Marino hotel 1/2-1/3 15.420,- 4xN,4xSN cyklostezky kolem moře 

Vysvětlivky:  PP – polopenze   SN – snídaně   V – večeře   N – noclehy    bazény – v ceně zájezdu 
 

 

Kompletní seznam – poznávací zájezdy - CK Rapant  Zlín – 2023 
 

datum místo ubytování cena nocí/strava             typ zájezdu 
7.4.-10.4. Velikonoce u Neusiedlerského jezera hotel 1/2 8.560,- 3xN, 3xPP poznání, termály 

18.5.-21.5. „Tajemná místa“… hotel 1/2-1/4 7.550,- 3xN, 3xPP poznání 

8.6.-11.6. Hitlerovo „Orlí hnízdo“  hotel 1/2 9.930,- 4xN, 4xPP poznání 

9.6.-15.6. Anglie – Cornwall                        letecky penz. 1/2-1/3 35.750,- 6xN, 6xSN poznávání ostrova - autem 

22.6.-25.6. Polské Slezsko + Wroclaw hotel 1/2-1/4 7.350,- 3xN, 3xPP poznání 

15.7-23.7. Island – Ostrov ohně a ledu        letecky hotely 1/2-1/3 53.050,- 7xN, 7xSN poznávání ostrova - autem 

17.8.-20.8. Rychlebské hory - toulky  hotel 1/2 6.800,- 3xN, 3xPP poznání, lehká turistika 

3.9.-10.9. Gruzie – země pod Kavkazem    letecky  hot/penz -1/2 39.990,- 7xN, 7xSN,6xV poznávání Gruzie - autem 

7.9.-10.9. Krušné hory - Jáchymovsko hotel 1/2-1/3 7.460,- 3xN, 3xPP poznání 

15.9.-22.9.  Madeira - kouzelný ostrov          letecky hotely 1/2 32.980,- 7xN, 7xSN poznávání ostrova - autem 

25.9.-2.10. Mallorca – ostrov slunce             letecky hotel 1/2 31.950,- 7xN, 7xPP poznávání ostrova - autem 

25.9.-2.10. Albánie – země orlů                     letecky hotely 1/2 29.950,- 6xN, 6xPP poznávání ostrova - autem 

7.10.-14.10. Kypr – Afroditin ostrov              letecky hotely 1/2 29.990,- 7xN, 7xSN, 6xV poznávání ostrova - autem 

14.10.-15.10. Zakopané + Roháče penz. 1/2-1/4 3.470,- 1xN, 1xPP poznání, turistika 

17.10.-24.10.  Tenerife – Kanárské ostrovy      letecky hotel 1/2 36.590,- 7xN, 7xSN poznávání ostrova - autem 

2.11.-9.11. Izrael – země památek                letecky hotely 1/2 39.500,- 7xN, 7xPP poznávání - autem 

1.12.-3.12. Advent - Záhřeb + Maribor + Olimia hotel ap. 1/2 6.050,- 2xN, 2xPP adv.trhy, poznání, termály 

9.12.-10.12. Advent v Zakopaném a Krakowě hotel 1/2 3.670,- 1xN, 1x SN poznání, adventní trhy 

 Strava :  SN - snídaně, V - večeře, PP – polopenze.     N-noclehy 
 
 

 
 



 
 

Kompletní seznam – zájezdy do termálů - CK Rapant  Zlín – 2023 
datum místo ubytování cena nocí/strava             typ zájezdu 

11.2.-14.2. Slovensko - Oravice hotel 1/2-1/4 7.950,- 3xN,3xPP pod vrcholy Tater 

7.4.-10.4. Maďarsko – Hegykö – Neusiedler.j. hotel 1/2-1/3 8.460,- 3xN,3xPP,bazény VELIKONOCE v termálech 

15.4.-16.4. Polsko - Chocholów  + Bukowina hotel 1/2-1/4 3.640,- 1xN, 1xSN super termály pro každého 

28.4.-1.5. Slovinsko – Podčetrtek - Olimia hotel 1/2-1/3 8.970,- 3xN,3xPP,bazény krásné termály - NOVINKA 

5.5.-8.5. Maďarsko – Egerszalók, Demjén hotel 1/2-1/3 8.610,- 3xN,3xPP koupání i v jeskyních 

1.6.-4.6. Maďarsko – Zalakaros, Kehida hotel 1/2-1/3 8.920,- 3xN,3xPP termály u Balatonu 

25.6.-29.6. Slovinské pobřeží – moře + bazény vily 1/2-1/3 11.550,- 4xN,4xPP,bazény hotel přímo u moře 

5.7.-9.7. Slovinské pobřeží – moře + bazény hotel 1/2-1/3 12.550,- 4xN,4xPP,bazény hotel přímo u moře 

26.7.-30.7. Slovinsko - Čatež + Záhřeb  hotel 1/2-1/4 12.550,- 4xN,4xPP,bazény největší slovinský aquapark 

7.9.-10.9. Slovinsko - Moravské Toplice hotel 1/2-1/3 8.860,- 3xN,3xPP,bazény super termály, výborná strava 

28.9.-1.10. Nové polské termály hotel 1/2-1/4 6.980,- 3xN,3xPP super termály pro každého 

14.10.-15.10. Oravice (SK) + Chocholów (PL) penz. 1/2-1/4 3.440,- 1xN,1xPP termály pod vrcholy Tater 

17.11.-19.11. Maďarsko – Mošoň hotel 1/2-1/3 6.550,- 2xN,2xPP,bazény oblíbené termály 

9.12.-10.12. Polsko - Chocholów + Krakow hotel 1/2-1/3 3.640,- 1xN,1xSN termály + adventní trhy 

26.12.-29.12. Slovinsko – Moravské Toplice hotel 1/2-1/3 8.960,- 3xN,3xPP,bazény super termály, výborná strava 

Vysvětlivky:  PP – polopenze   SN – snídaně   V – večeře   N – noclehy    bazény – v ceně zájezdu 
 
 

Skupiny nad 35 osob 
  Termín zájezdu, přistavení autobusu a místo zájezdu dle dohody.  

Organizátor – 1 místo zdarma.  Možnost úhrady fakturou. 
Průvodce a doporučené programy.  

Připravíme trasy zájezdu dle přání skupiny. 
 
 
 
Stornopodmínky jednodenních zájezdů:  za zrušení jednodenního zájezdu bude účtován  stornopoplatek.      
   6 a více pracovních dnů před odjezdem      0,-Kč             2 pracovní dny před odjezdem                    200,-Kč 
   5-3 pracovních dnů před odjezdem          100,-Kč             1 pracovní den nebo nenastoupení              100% ceny 
 

Cena obsahuje:  dopravu autobusem a technický doprovod. Vstupné jen vyjímečně v případě, je-li uvedeno                                 
                            u zájezdu v položce cena. 
Příplatky:  zájemci o připojištění léčebných výloh v zahraničí +25,- Kč/os, horská turistika +70,- Kč/os.           
                   Nutno nahlásit datum narození a adresu trvalého bydliště minim. 3 pracovní dny před odjezdem.  
Realizace zájezdu: CK si vyhrazuje právo jednodenní zájezd zrušit 4 pracovní dny před realizací v případě,  
                                 že bude přihlášeno méně, jak 33 účastníků, kteří budou mít zájezd zaplacený.   
Novinka:   DĚTI – takto označený zájezd je vhodný pro rodiny s dětmi! 
 

!!! VŽDY POSLEDNÍHO V MĚSÍCI MŮŽOU BÝT PŘIDÁNY DALŠÍ ZÁJEZDY – SLEDUJTE !!! 

 

Kancelář: PONDĚLÍ 9:00 - 16:00 h., ÚTERÝ 9:00 - 12:00 h.,  
STŘEDA 9:00 - 17:00 h., ČTVRTEK 9:00 - 14:00 h., PÁTEK 9:00 - 12:00 h.     

 
 

cestovní kancelář Rapant s.r.o,  Zlín 
Prodejní centrum ABS,  trolej. zastávka u brány Svitu,  Gahurova 4467,  760 01 Zlín 

www.rapantaspol.cz   tel.:  774 742 307, 573 776 580   E-mail:  rapant@rapantaspol.cz   
 


