2017

Č A S OV É S L E V Y
POBYTOVÉ ZÁJEZDY

až 10 %
Přesné informace o výši slevy a podmínkách
jsou uvedeny u jednotlivých zájezdů. Pokud
zájezd neobsahuje informace o časových slevách, není tato sleva poskytována.
POZNÁVACÍ, RELAXAČNÍ
a SPORTOVNÍ ZÁJEZDY

až 8 %
Informace o konkrétní výši slevy je uvedena ve formě zlomku u jednotlivých zájezdů
v odstavci „číslo zájezdu, termín a cena“.
Částka před lomítkem bude odečtena z ceny
klientům při zaplacení 30 % zálohy do 31.01.
2017. Hodnota za lomítkem platí při úhradě
30 % zálohy do 28.02.2017. Časové slevy lze uplatnit pouze v tom případě, jestliže
v den uzavření smlouvy o zájezdu zbývá do
odjezdu více než 60 dnů. Pokud zájezd neobsahuje informace o časových slevách, není
tato sleva poskytována.

Vážení cestovatelé,
tyto řádky jsou vždy tím úplně posledním textem, který odevzdáváme
do grafického studia před samotným tiskem. Každý rok zápasíme s tím,
jaká slova a věty použít, aby se nejednalo pouze o otřepané fráze. Po týdnech plánování, zajišťování a kalkulování už však zpravidla nezbývá sil pro
zásadní „poselství“. Přesto vězte, že jsme i tentokráte udělali maximum,
abychom pro Vás připravili zajímavé výlety za rozumné peníze do celého světa. O tom, nakolik se nám to povedlo, však rozhodnete pouze Vy.
Ve svém nitru jsme potěšeni, že se nám opět podařilo připravit několik
novinek či inovovaných programů. Cestování a poznávání cizích zemí
a kultur je naší celoživotní vášní, kterou se Vás snažíme už více než čtvrt
století nakazit. Čas od času je však třeba i úplně „vypnout“ a proto v naší
nabídce najdete rovněž pobytové zájezdy k moři nebo do termálních lázní.
Ti z Vás, kteří dávají přednost aktivnímu odpočinku, snad zaujmou naše
cyklistické či turistické programy. Zážitky jsou v lidském životě to nejkrásnější a proto cestujte, objevujte a poznávejte. Pokud si k tomu vyberete
naší cestovní kancelář, budeme více než rádi. Hodně zdraví a štěstí přeje
Váš Mamut tour

s k u p i n OV É S L E V Y

Skupinám poskytneme slevu. Kolektivům
připravíme zájezd „na míru“. Bližší info v CK.

ko n ta k t
CK Mamut tour s.r.o.
Havlíčkova 10
266 01 Beroun - Město
tel.: 311 622 632, 311 610 799
fax: 311 610 092
e-mail: info@mamut-tour.cz
www.mamut-tour.cz
Pracovní doba
Pondělí - Pátek: 9.00 - 17.00 hod.

K úhradě zájezdů organizovaných CK Mamut tour a zakoupených přímo
v CK Mamut tour je možné použít poukázky společností Sodexo Pass
Česká Republika a.s., Edenred CZ s.r.o. a Cheque Déjeuner s.r.o. Poukázky lze uplatnit pouze na úhradu základní ceny zájezdu (tj. bez příplatků za další služby) a max. do výše 50 % z celkové ceny jedné smlouvy
o zájezdu. Poukázky je možné využít též v kombinaci s časovými slevami
nebo slevami typu last minute.

Nevybrali jste si z našeho katalogu? Nevadí. CK Mamut tour je zároveň
„kamennou“ pobočkou největšího internetového prodejce zájezdů portálu Invia.cz. Svoji dovolenou si tak u nás můžete vybrat z nabídky
více než 300 cestovních kanceláří a to bez jakéhokoliv navýšení ceny.
Díky této spolupráci disponujeme rovněž největší nabídkou LAST
MINUTE zájezdů. Stačí jen sdělit své požadavky a my pro Vás najdeme
nejvýhodnější nabídku.
Úprava a realizace: Vydavatelství MAC, spol. s r.o.

l směnárenské operace (0 % poplatku) l množstevní slevy l slevy pro stálé
klienty l peněžní služby (platby do zahraničí) l bezplatná infolinka 800 100 059

Směnárenská centra
PLZEŇ, Americká 70 - ROKYCANY, ul. Míru 22 - Strakonice, Velké náměstí
140 - ČESKÝ KRUMLOV, Latrán 38 - BEROUN, V Pražské bráně 74 (komerční
centrum) - více informací na www.n59.cz
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ZÁKLADNÍ INFORMACE

OBSAH

l záloha ve výši 2 000 Kč/os. je splatná do 7 kalendářních dnů ode dne uzavření

POBYTOVÉ ZÁJEZDY
autokarové
Chorvatsko................................... 28-31
Itálie............................................. 32-33
RELAXAČNÍ ZÁJEZDY (termály)
Maďarsko...........................................35
Slovensko..................................... 34-35
Slovinsko............................................36
POZNÁVACÍ ZÁJEZDY
letecké
Arménie..............................................16
Barma................................................11
Čína....................................................13
Francie...............................................26
Gruzie.................................................16
Indie.....................................................7
Irsko...................................................24
Island.................................................17
Itálie...................................................22
Izrael...................................................18
Japonsko............................................14
Kambodža..........................................10
Kanada.................................................6
Madeira..............................................19
Maledivy...............................................8
Malta..................................................25
Portugalsko........................................20
Rusko.................................................22
SAE....................................................15
Skotsko..............................................23
Srí Lanka...........................................8-9
Španělsko..................................... 20-21
Thajsko........................................ 10-11
USA...................................................4-5
Vietnam..............................................12
kombinované (letadlo/bus)
Itálie...................................................27
autokarové
Česko..................................... 43, 51-54
Dánsko...............................................46
Francie - Korsika.................................42
Holandsko..........................................50
Chorvatsko.........................................41
Německo...................43,44,46,48,50,54
Polsko..........................................46, 47
Rakousko............................... 45, 48-50
Rumunsko..........................................42
Slovensko...........................................51
Švýcarsko..........................................40
SPORTOVNÍ ZÁJEZDY
pěší turistika
Česko.................................................43
Rakousko...........................................48
cykloturistika
Itálie............................................. 37-38
Rakousko...........................................38
Slovinsko............................................36
Švýcarsko..........................................39
lyže
Rakousko...........................................55
ADVENTNÍ ZÁJEZDY
Německo, Rakousko...........................55

l
l
l
l

smlouvy o zájezdu (u záj. nad 20 000 Kč/os. je požadována záloha 5 000 Kč/os.)
doplatek je nutné uhradit nejpozději 30 dnů před zahájením zájezdu
nejdéle 7 dnů před začátkem zájezdu zašle CK podrobné pokyny a informace
týkající se zájezdu
všeobecné smluvní podmínky, včetně stornopodmínek, jsou součástí smlouvy
o zájezdu
ceny v katalogu jsou stanoveny za osobu v Kč a nezahrnují vstupné do památkových objektů a turistických atrakcí (není-li uvedeno jinak)

ZÁJEZDY PARTNERSKÝCH CK
Katalog obsahuje kromě vlastního produktu CK Mamut tour také zájezdy partnerských cestovních kanceláří. Jméno pořádající CK je vždy uvedeno pod názvem
zájezdu. Postup při zakoupení těchto zájezdů se řídí podmínkami pořádající CK.
CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ
Cestovní pojištění ani pojištění storna není zahrnuto v ceně zájezdu. Doporučujeme Vám sjednat si u nás jeden z následujících typů komplexního cestovního
pojištění od pojišťovny UNIQA:

územní platnost
pojistná sazba (os./den)
rozsah pojištění
storno zájezdu do částky
(max. 80 % stornopoplatku)
léčebné výlohy
trvalé následky úrazu
odpovědnost za škodu
pojištění zavazadel

Evropa
26 Kč

Evropa
svět
29 Kč
42 Kč
Limity plnění (Kč)

svět
59 Kč

15 000

20 000

40 000

60 000

3 000 000
300 000
1 000 000
10 000

3 000 000
300 000
1 000 000
10 000

3 000 000
300 000
1 000 000
10 000

3 000 000
300 000
1 000 000
10 000

POVINNÉ SMLUVNÍ POJIŠTĚNÍ CK PROTI ÚPADKU
CK Mamut tour s.r.o. je pojištěna dle zákona 159/99 Sb. u pojišťovny ERV.
ODJEZDOVÁ MÍSTA
Odjezdová místa autokarových zájezdů naleznete u každého zájezdu. Případný příplatek za dopravu z některých odjezdových míst je uveden v závorce za názvem
města. Svoz z těchto míst na hlavní odjezdové místo může být zajištěn osobním
autem či mikrobusem. Nástup na trase je možný po dohodě s CK. Letecké zájezdy
jsou odbavovány na letišti Václava Havla v Praze (neplatí pro zájezd č. 170401).
INDIVIDUÁLNÍ KLIENTI
Klientům, kteří cestují sami a chtějí ušetřit příplatek za 1 lůžkový pokoj nabízíme možnost doobsazení zbylého lůžka na pokoji jiným klientem. Pokud se toto lůžko nepodaří
obsadit, uhradí náklady na 1 lůžkový pokoj CK. Tato nabídka platí jen pro autokarové
poznávací, relaxační, sportovní a adventní zájezdy pořádané CK Mamut tour.
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USA - Národní parky
CK Mamut tour s.r.o.

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den Odlet z Prahy přes Amsterdam do Los Angeles. Transfer na ubytování. Krátký
odpočinek na pláži v Santa Monice. Nocleh.
2. den Návštěva NP JOSHUA TREE, tajemné pouštní scenérie s pozoruhodnými
skalními útvary a se sukovitými groteskně pokroucenými jutovníky. Přejezd do LAS
VEGAS. Večerní procházka po hlavním bulváru, tzv. Stripu, s mnoha extravagantními
budovami, kýčovitými atrakcemi a věhlasnými kasiny. Ubytování v Las Vegas.
3. den Prohlídka HOOVER DAM, mohutného vodního díla na řece Colorado, které
patří k největším stavbám svého druhu na světě (hráz vysoká 228 m). Volné odpoledne
v LAS VEGAS. Možnost návštěvy turistických atrakcí a nákupů. Nocleh.
4. den Volné dopoledne ve „městě hříchu“ - LAS VEGAS. Přejezd na ubytování se
zastávkou u čerpací stanice HACKBERRY na slavné ROUTE 66.
5. den Návštěva GRAND CANYONU, jedinečného přírodního skvostu, jehož rozměry
a krása jsou mimo veškeré lidské chápání. Panoramatická jízda po tzv. jižní hraně s neopakovatelnými vyhlídkami. Fakultativně možnost okružního letu. Ubytování u Page.
6. den Průjezd surrealistickou krajinou pískovcových homolí a vyprahlé pouště u jezera LAKE POWELL. Návštěva romantické oblasti ANTELOPE CANYON patřící k nejkrásnějším a nejfotografovanějším místům naší planety. Odpoledne fakultativní výlet
do MONUMENT VALLEY známého z filmových westernů. Návrat na ubytování.
7. den Prohlídka BRYCE CANYONU, podivuhodného národního parku s různobarevnými zemními pyramidami vytvářejícími úžasný přírodní amfiteátr. Procházka po stezkách mezi oranžovo-bílými pískovcovými věžemi (cca 2 hod.). Ubytování.
8. den Návštěva NP ZION, který díky vysokým skalním stěnám, borovým hájům
a vodním kaskádám patří mezi opravdové perly utažské přírody. Ubytování v Las Vegas.
9. den Průjezd tzv. „DEATH VALLEY“ (Údolím smrti), kde v létě průměrná teplota
atakuje 45 °C a teplota povrchu země může dosáhnout téměř bodu varu. Zastávka
na ZABRISKIE POINT (místo natáčení Hvězdných válek), u jezírka BADWATER - 86 m
pod hladinou moře a na pláni DEVIL‘S GOLF COURSE. Ubytování v Bakersfieldu.
10. den Prohlídka NP SEQUOIA s největšími a nejstaršími stromy na světě, z nichž
nejznámější je 3 000 let starý a 100 m vysoký sekvoj. Ubytování.
11. den Návštěva okouzlujícího YOSEMITSKÉHO NÁRODNÍHO PARKU obklopeného svislými skalami tyčícími se více než 1 000 m vysoko nad údolím s mohutnými
vodopády. Zastávka na vyhlídce Glacier Point s výhledem na legendární El Capitan
a nejpříkřejší útes v Severní Americe - Half Dome. Návrat na ubytování.
12. den Přejezd do LOS ANGELES. Návštěva filmových studií společnosti UNIVERSAL. Večerní prohlídka Hollywoodu. Ubytování.
13. den Dokončení prohlídky mekky světového filmového průmyslu (Rodeo Drive,
Beverly Hills). Odlet zpět do Evropy.
14. den Přílet přes Paříž do Prahy ve večerních hodinách.
ČÍSLO ZÁJEZDU, TERMÍN A CENA:
171301    17.05.-30.05.    51 990 Kč
171302    12.09.-25.09.    51 990 Kč
sleva při ubytování na 3. lůžku: 5 400 Kč/zájezd
časová sleva: 1 200/800 Kč
CENA ZÁJEZDU ZAHRNUJE:
letenku Praha - Los Angeles - Praha, dopravu 12-ti místnými mikrobusy (max. obsazenost 9 osob + řidič), 12x ubytování v motelu - řetězec Motel 6 - www.motel6.com
nebo podobný (2-3 lůžkové pokoje s vlastním sociálním zařízením a TV), průvodce,
letištní a bezp. taxy včetně poplatku za odbavené zavazadlo, pojištění CK proti úpadku
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CENA ZÁJEZDU NEZAHRNUJE:
registraci ESTA - 500 Kč (vyřizuje CK), stravování (průvodce je klientům nápomocen při zajištění stravy), vstupné dle programu (dohromady včetně stravy a parkingu
do 700 USD)

USA - New York - Washington - Niagara
CK Mamut tour s.r.o.

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den V poledních hodinách odlet z Prahy do New Yorku. Transfer do hotelu
na LONG ISLANDU.
2. den První část prohlídky NEW YORKU, nejlidnatějšího města USA, ležícího u ústí
řeky Hudson do Atlantského oceánu. Procházka jižním Manhattanem - srdcem města,
o kterém si říká, že nikdy nespí: novogotický anglikánský kostel Trinity Church; věhlasná finanční čtvrť s ulicí Wall Street, kde se nachází budova americké burzy; začátek
světoznámé ulice Broadway s nejstaršími uličkami; Battery Park… Fakultativně zhlédnutí večerního představení Metropolitní opery (informace v CK). Návrat na ubytování.
3. den Návštěva ELLIS ISLAND, místa, kterým dříve museli projít všichni migranti
hledající za oceánem nový život, štěstí a svobodu. Dnes se zde nachází dojemné muzeum imigrace instalované v neorenesanční budově z roku 1900. Přejezd lodí na Liberty Island se známou, 46 m vysokou, SOCHOU SVOBODY, která se stala neodmyslitelným symbolem celé země… V podvečer prohlídka stylové Čínské čtvrti s chrámy,
pagodami a neony nasvícenými obchody či restauracemi. Návrat na ubytování.
4. den Celodenní výlet do WASHINGTONU. Vyhlídková jízda americkou metropolí:
Bílý dům - reprezentativní sídlo amerických prezidentů; pětiúhelníková budova Pentagonu - sídlo Ministerstva obrany s téměř 30 000 zaměstnanci; Kapitol - místo zasedání
Sněmovny reprezentantů a Senátu; monument George Washingtona - monumentální
bílý obelisk vystavěný na počet prvního amerického prezidenta; Arlingtonský národní
hřbitov - tradiční místo posledního odpočinku amerických vojáků a válečných veteránů… Individuální volno k návštěvě muzeí nebo obrazáren. Návrat na ubytování.
5. den Pokračování v prohlídce „Velkého jablka“, oblasti středního MANHATTANU:
náměstí Times Square přezdívané „křižovatka světa“ s množstvím světelných reklam
na velkoplošných obrazovkách; Rockefellerovo centrum - největší privátně vlastněný
komplex budov s nádhernou vyhlídkovou terasou; multifunkční hala Madison Square
Garden; prestižní Pátá avenue s luxusními obchody (nejdražší obchodní zóna na světě); římskokatolická katedrála sv. Patrika;
Central Park - 340 ha zelená oáza uprostřed velkoměsta… Možnost návštěvy divadelního představení nebo muzikálu na slavné
Broadwayi. Návrat na ubytování.
6. den Dokončení prohlídky NEW YORKU - dolního Manhattanu: čtvrti Downtown a Soho s charakteristickou zástavbou z konce 19. století (tzv. litinová architektura); Little Italy - nezaměnitelná italská čtvrť osídlená imigranty především z oblasti Sicílie
a Neapole; osobní přístav a bývalé doky; hlavní sídlo OSN; majestátný Brooklynský most - první visutý most na ocelových lanech;
výjezd výtahem na panoramatickou plošinu Empire State Building - svého času nejvyšší budovy světa s nezapomenutelným
pohledem na město mrakodrapů… Návrat na ubytování.
7. den Ranní přelet do Buffala. Přesun k atraktivním vyhlídkám na americké straně fascinujících NIAGARSKÝCH VODOPÁDů.
Transfer na kanadské území, do hotelu situovaného jen cca 5 min. chůze od nejznámější části vodopádů známé pod názvem
Podkova, kde každou sekundu padá z 52 m vysokého srázu téměř 3 000 m3 vody. Večer účast na úžasné světelné show promítané na valící se masu vody. Nocleh.
8. den Transfer na letiště v Buffalu a let přes New York do Prahy.
9. den Přílet do Prahy v dopoledních hodinách.
ČÍSLO ZÁJEZDU, TERMÍN A CENA:
177202    06.10.-14.10.    44 290 Kč
časová sleva: 700/400 Kč
CENA ZÁJEZDU ZAHRNUJE:
mezinárodní letenku Praha - New York - Praha, vnitrostátní letenku New York - Buffalo New York, letištní transfery dle programu, výlet do Washingtonu, 7x ubytování v hotelu
(2 lůžkové pokoje s manželským lůžkem, TV a vlastním sociálním zařízením), 6x snídani, průvodce, letištní a bezpečnostní taxy včetně poplatku za odbavené zavazadlo,
pojištění CK proti úpadku
CENA ZÁJEZDU NEZAHRNUJE:
registraci ESTA - 500 Kč (vyřizuje CK), jízdné na MHD během prohlídek včetně lodního
výletu k Soše Svobody (cena v předprodeji: 700 Kč/dosp. os., resp. 550 Kč osoba nad
65 let), vstupné dle programu (dohromady včetně stravy cca 200-300 USD)
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KANADA - USA
CK Mamut tour s.r.o.

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den Ráno odlet z Prahy přes Amsterdam do Seattlu. Prohlídka SEATTLU (vyhlídka
z mrakodrapu, první kavárna Starbucks, tržnice Pike Place Market...). Ubytování.
2. den Návštěva výrobních hal a expozice společnosti BOEING. Přejezd na ubytování.
3. den Průjezd OKANAGAN VALLEY - nejúrodnějším údolím Britské Kolumbie
s ovocnými sady a vinohrady. Ubytování ve městě KELOWNA, které se díky příjemnému klimatu stalo jednou z nejrychleji se rozvíjejících aglomerací v Kanadě.
4. den Průjezd NP MT. REVELSTOKE s rozkvetlými loukami a zrcadlícími se jezírky
připomínajícími alpskou krajinu. Pokračování NP GLACIER, který je domovem více než
400 ledovců. Ubytování v městečku Golden obklopeném vysokými štíty hor.
5. den Návštěva NP YOHO, krajiny působivých skalních stěn a vodopádů: 384 m
vysoký vodopád Takakkaw, přírodní skvost Natural Bridge, Emerald Lake, vyhlídka
na unikátní spirálový železniční tunel, procházka podél kaňonu Johnston. Ubytování.
6. den Prohlídka CALGARY, moderní metropole provincie Alberta a centra zimních
sportů (velkolepá zimní zahrada, Calgary Towers, Saddle Dome, olympijská vesnice…). Ochutnávka zlatavého moku z pivovaru v Canmore. Návrat na ubytování.
7. den Zastávka u okouzlujících jezer LAKE LOUISE a MORAINE LAKE. Pokračování
do NP KOOTENAY. Procházka podél „Mramorového“ kaňonu a k oranžově zbarveným
jezírkům Paint Pots. Návrat na ubytování.
8. den Celodenní program v okolí turistického střediska BANFF, v dalším z vyhledávaných národních parků s úžasnou scenérií Skalistých hor v pozadí (jezero Minnewanka, kaskády Bow Falls, relaxace v termální vodě Banff Hot Springs, vycházka po turistických stezkách v blízkosti města). Návrat na ubytování.
9. den Odpočinek u magicky zbarveného jezera PEYTO LAKE - nejfotogenetičtějšího kanadského jezera. Panoramatická jízda NP JASPER s atraktivními zastávkami
až k ledovci Athabasca, po kterém turisty dopravují „sněžné autobusy“. Ubytování.
10. den Procházka úchvatným kaňonem MALIGNE. Přejezd ke stejnojmennému jezeru (možnost absolvování 2 příjemných turistických okruhů nebo zapůjčení kánoe či
kajaku). Zastávka v městečku Jasper. Fotopauza s výhledem na majestátný MT. ROBSON (3 954 m). Vzpomínka na Terryho Foxe. Ubytování.
11. den Prohlídka provinčního parku WELLS GRAY, který je domovem více než 200
druhů ptáků a 50 savců. Zastávky u vodopádů Helmcken, Spahat Falls a Dawson Falls.
Nenáročná turistika lesem, okolo peřejí a zpět podél Západního jezera. Ubytování.
12. den Odjezd do lyžařského střediska WHISTLER - dějiště ZOH 2010. Výjezd nejdelší lanovkou na světě zavěšenou více než 400 m vysoko nad zemí. Ubytování.
13. den Přesun se zastávkou u vodopádu Shannon Falls do VANCOUVERU, významného přístavu a centra západní Kanady (parní hodiny ve čtvrti Gasstown, možnost letu
hydroplánem nad městem, případně výlet kolesovým parníkem). Ubytování v Seattlu.
14. den Dopoledne transfer na letiště a odlet zpět do Evropy.
15. den Přílet přes Amsterdam do Prahy v odpoledních hodinách.
ČÍSLO ZÁJEZDU, TERMÍN A CENA:
172301    01.09.-15.09.    69 990 Kč
172302    07.09.-21.09.    69 990 Kč
sleva při ubytování na 3. lůžku: 9 000 Kč/zájezd
časová sleva: 1 500/1 000 Kč
CENA ZÁJEZDU ZAHRNUJE:
letenku Praha - Seattle - Praha, dopravu 12-ti místnými mikrobusy (max. obsazenost 8
osob + řidič), 13x ubytování v hotelu/motelu (2-3 lůžkové pokoje s vlastním sociálním
zařízením), 11x snídani, průvodce, letištní a bezpečnostní taxy včetně poplatku za odbavené zavazadlo, pojištění CK proti úpadku
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CENA ZÁJEZDU NEZAHRNUJE:
registraci ESTA - 500 Kč (vyřizuje CK), vstupné dle programu včetně letu hydroplánem
(cca 210 CAD + 50 USD)

INDIE
novinka

CK Mamut tour s.r.o.

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den Ráno odlet z Prahy přes Amsterdam do Indie.
2. den V 1 hod. v noci přílet do indické metropole DILLÍ. Transfer na ubytování.
Odpočinek na pokojích. Návštěva Starého i Brity přebudovaného Nového Dillí: mešita
Jama Masjid; náměstí Chandi Chowk s bazarem; Červená pevnost; Rádž Ghát - místo zpopelnění Mahátmy Gándhího… Večer fakultativně zhlédnutí velkolepé zvukové
a světelné show v Červené pevnosti. Návrat na ubytování.
3. den Časně ráno odjezd vlakem do paňdžábského AMRITSARU, který je centrem a posvátným městem sikhského náboženství. V případě příjezdu dle jízdního řádu
návštěva nedaleké vesnice WAGAH na indicko-pákistánské hranici a účast na slavnostním ceremoniálu, který se odehrává každý den před západem slunce za účasti
vojenských jednotek Indie a Pákistánu. Nocleh v Amritsaru.
4. den Prohlídka tzv. ZLATÉHO CHRÁMU - poutního místa sikhů, mající stejný význam jako Jeruzalém pro židy nebo Mekka pro muslimy. Jedná se o pozlacený chrám
uprostřed vodní nádrže obklopené elegantními bílými stavbami. Zastávka u legendární
„zdi mučedníků“- dějiště masakru, při kterém přišlo během odporu proti britské koloniální nadvládě o život na 1 000 osob. Návrat vlakem do Dillí. Příjezd těsně před půlnocí.
Nocleh v hotelu.
5. den Odjezd busem do DŽAJPÚRU, známého díky zbarvení domů historického centra jako tzv. „Růžové město“. Ubytování.
6. den Projížďka na slonech k pevnosti AMBER, bývalému sídlu místních maháradžů. Prohlídka DŽAJPÚRU: pětipodlažní palác
Hawa Mahal s 593 malými okénky, kterými urozené ženy mohly nepozorovaně sledovat ruch v ulicích města; astronomická
observatoř s 30 m vysokými slunečními hodinami; Městský palác s muzeem; uličky starého města… Návrat na ubytování.
7. den Průjezd typickou venkovskou krajinou do NP RANTHAMBORE. Ubytování.
8. den Časně ráno safari, během kterého lze spatřit tygry, antilopy, gazely a další exotickou faunu. Přejezd na ubytování
do Ágry, bývalé metropole Mughalské říše ležící na břehu řeky Jamuny. Cestou návštěva FATÉHPÚR SÍKRÍ (UNESCO), městečka
na pokraji pouště s pevností a mešitou vybudovanou císařem Akbarem v letech 1571-1585.
9. den Návštěva jednoho ze sedmi novodobých divů světa a symbolu Indie vystavěného sultánem Šahdžahánem na památku
své zesnulé ženy - impozantního mauzolea TÁDŽ MAHÁL s rozlehlými zahradami a vodními plochami. Prohlídka další skvostné
ukázky mughalské architektury - bohatě zdobené pevnosti ÁGRA zbudované z červeného pískovce. Návštěva monumentální
hrobky sultána Akbara Velikého ze 17. století. Přejezd nočním vlakem do Váránasí.
10. den Dopoledne příjezd do VÁRÁNASÍ, svatého místa pro všechny hinduisty, buddhisty i džinisty. Ubytování v hotelu. Procházka po ghátech u řeky Gangy. Prohlídka
Benárské hinduistické univerzity a chrámu Bharát Mátá. Večer možnost zhlédnutí každodenního obřadu Árthí (uzavírání Gangy). Nocleh.
11. den Za svítání projížďka lodí okolo posvátných ghátů, kde brzy ráno dochází k rituálnímu očišťování tisíců poutníků v posvátných vodách Gangy. Prohlídka ghátů, kde již
po stovky let nepřetržitě probíhá tradiční zpopelňování. Krátký přejezd do SARNÁTHU
- prohlídka buddhistických chrámů, stúp a archeologického muzea. Odpoledne návrat
Váránasí. Návštěva bazaru a výrobny hedvábí. Odjezd nočním vlakem do Dillí.
12. den Dokončení prohlídky DILLÍ: Humajúnova hrobka; Kutub Minár - nejvyšší cihlový minaret světa; Lotosový chrám; proslulý „nerezavějící sloup“... Transfer na letiště.
13. den Odpoledne přílet s přestupem do Prahy.
ČÍSLO ZÁJEZDU, TERMÍN A CENA:
171201    29.10.-10.11.    39 890 Kč
časová sleva: 900/500 Kč
CENA ZÁJEZDU ZAHRNUJE:
letenku Praha - Dillí - Praha, 2x jízdenku na noční lehátkový vlak, 2x jízdenku na denní
vlak se snídaní/večeří, dopravu klimatizovaným autokarem, 9x ubytování v hotelu****
(2 lůžkové klimatizované pokoje s vlastním sociálním zařízením), 8x snídani, 7x večeři,
průvodce, safari, letištní a bezpečnostní taxy včetně poplatku za odbavené zavazadlo,
pojištění CK proti úpadku
CENA ZÁJEZDU NEZAHRNUJE:
„spropitné“ a vstupné dle programu cca 115 €, vízum do Indie - 1 200 Kč (vyřizuje CK)
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SRÍ LANKA - MALEDIVY
CK Mamut tour s.r.o.

letu
Airbus A380 -naPraha
Praha - Dubaj

pobytově-poznávací
zájezd

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den Odpoledne odlet z Prahy do Dubaje. Krátký transfer na ubytování.
2. den V poledních hodinách odlet z Dubaje do Colomba. Transfer na ubytování
do nedalekého přímořského letoviska NEGOMBO. Nocleh.
3. den Návštěva sloního sirotčince PINNAWALA založeného původně pro mláďata,
která přišla o matku, bez níž by v džungli jinak zahynula. Největším zážitkem pro návštěvníky je každodenní koupání slonů. Odpoledne zastávka v městečku DAMBULLA
- prohlídka jeskynního komplexu skalních chrámů s více než stovkou soch Buddhy
a unikátními nástěnnými malbami (UNESCO). Ubytování.
4. den Prohlídka pozůstatků starověkého města ANURADHAPURA (UNESCO), bývalého politického a náboženského centra ostrova: Srí Maha Bodni - nejstarší historicky
zdokumentovaný strom na světě vypěstovaný z „řízku“ stromu, pod kterým dosáhl Buddha osvícení; pozůstatky 1 600 sloupů kdysi monumentálního paláce Brazen; chrám
Jetavanarama - údajně největší cihlová stavba světa... Výstup k bývalému královskému
paláci, pevnosti zbudované na temeni „Lví“ skály SIGIRIYA vyzdobené úchvatnými
freskami a vyčnívající 200 m vysoko nad okolní džunglí. Návrat na ubytování.
5. den Návštěva archeologického areálu POLONNARUWA - druhého největšího starobylého města v zemi. Odpoledne fakultativně projížďka džípy NP MINNERIYA, který
je domovem slonů, levhartů, makaků a mnoha druhů ptáků. Návrat na ubytování.
6. den Zastávka v řezbářské dílně na výrobu tradičních masek. Návštěva zahrad
s exotickým kořením v MATALE (ukázka pěstování, zpracování a využití v ájúrvédské
medicíně, možnost nákupu). Pokračování do KANDY, původního hlavního města malebně rozloženého v kopcích na břehu uměle vytvořeného jezera. Prohlídka chrámu,
ve kterém je uložen Buddhův zub - významná buddhistická relikvie. Ubytování. Večer
fakultativně zhlédnutí folklórního představení.
7. den Procházka královskou botanickou zahradou PERADENIYA, která patří mezi nejkrásnější v celé Asii. Panoramatická jízda hornatou krajinou ČAJOVÝCH PLANTÁŽÍ a mohutných vodopádů až do městečka NUWARA ELIYA vystavěného v anglickém stylu.
Cestou návštěva továrny na zpracování cejlonského čaje s možností nákupů. Ubytování.
8. den Výlet do NP HORTONSKÉ PLÁNĚ, ležícího více než 2 000 m nad mořem.
Absolvování pěšího okruhu atraktivní pustinou porostlou vysokou travou, rododendrony, ale i džunglí a dále kolem vodopádů až k téměř 1 km vysokému skalnímu srázu
přezdívanému KONEC SVĚTA s krásným výhledem. Přejezd na ubytování do Colomba.
9. den Návštěva COLOMBA, metropole Srí Lanky s výškovými budovami, ale i pozůstatky britské koloniální architektury. Přelet na MALEDIVY. Transfer na ubytování.
10.-12. den Pobyt s plnou penzí ve FUN ISLAND RESORTU (www.funislandmaldives.com), na palmovém ostrůvku s bílým pískem a průzračně čistou vodou s bohatým
podmořským životem. Možnost šnorchlování či výletu lodí na sousední atoly...
13. den Odpoledne transfer lodí na letiště v Male.
14. den Přílet přes Dubaj do Prahy v časných odpoledních hodinách.
ČÍSLO ZÁJEZDU, TERMÍN A CENA:
171101    31.03.-13.04.    58 990 Kč
časová sleva: 1 500/1 000 Kč
CENA ZÁJEZDU ZAHRNUJE:
letenku Praha - Colombo - Male - Praha, dopravu klimatizovaným minibusem, transfer
lodí na atol a zpět, 7x ubytování s polopenzí v hotelu*** na Srí Lance, 4x ubytování
s plnou penzí na Maledivách, 1x ubytování se snídaní v Dubaji (vždy 2 lůžkové klimatizované pokoje s možností přistýlky a vlastním sociálním zařízením), místního a českého průvodce, letištní a bezpečnostní taxy včetně poplatku za odbavené zavazadlo,
všechny místní daně a poplatky, pojištění CK proti úpadku
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CENA ZÁJEZDU NEZAHRNUJE:
„spropitné“ a vstupné dle programu - cca 200 USD, vízum na Srí Lanku - 1 000 Kč
(vyřizuje CK)

SRÍ LANKA

letu
Airbus A380 -naPraha
Praha - Dubaj

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den Odpoledne odlet z Prahy přes Dubaj na Srí Lanku.
2. den V ranních hodinách přílet do Colomba. Návštěva sloního sirotčince PINNAWALA založeného původně pro mláďata, která přišla o matku, bez níž by v džungli jinak
zahynula. Největším zážitkem pro návštěvníky je každodenní koupání slonů. Odpoledne
zastávka v městečku DAMBULLA - prohlídka pozoruhodného jeskynního komplexu
skalních chrámů s více než stovkou soch Buddhy a unikátními nástěnnými malbami
(UNESCO). Ubytování.
3. den Prohlídka pozůstatků starověkého města ANURADHAPURA (UNESCO), bývalého politického a náboženského centra ostrova: Srí Maha Bodni - nejstarší historicky zdokumentovaný strom na světě vypěstovaný z „řízku“ stromu, pod kterým dosáhl
Buddha osvícení; pozůstatky 1 600 sloupů kdysi monumentálního devítipatrového paláce Brazen; chrám Jetavanarama - údajně největší cihlová stavba světa… V podvečer
výstup k bývalému královskému paláci, pevnosti zbudované na temeni žulové „Lví“
skály SIGIRIYA vyzdobené úchvatnými freskami a vyčnívající 200 m vysoko nad okolní
džunglí. Návrat na ubytování.
4. den Návštěva archeologického areálu POLONNARUWA - druhého největšího starobylého města v zemi. Odpoledne fakultativně projížďka džípy NP MINNERIYA, který
je domovem divokých slonů, levhartů, jelenů, makaků a mnoha druhů ptáků. Návrat
na ubytování.
5. den Zastávka v řezbářské dílně na výrobu tradičních masek. Návštěva zahrad
s exotickým kořením v MATALE (ukázka pěstování, zpracování a využití v ájúrvédské
medicíně, možnost nákupu). Pokračování do KANDY, původního hlavního města malebně rozloženého v kopcích na břehu uměle vytvořeného jezera. Prohlídka chrámu,
ve kterém je uložen Buddhův zub - významná buddhistická relikvie. Ubytování. Večer
fakultativně zhlédnutí folklórního představení.
6. den Procházka královskou botanickou zahradou PERADENIYA, která patří mezi nejkrásnější v celé Asii. Panoramatická jízda hornatou krajinou ČAJOVÝCH PLANTÁŽÍ a mohutných vodopádů až do městečka NUWARA ELIYA vystavěného v anglickém stylu.
Cestou návštěva továrny na zpracování cejlonského čaje s možností nákupů. Ubytování.
7. den Výlet do NP HORTONSKÉ PLÁNĚ, ležícího více než 2 000 m nad mořem. Absolvování pěšího okruhu atraktivní pustinou porostlou vysokou travou, rododendrony,
ale i džunglí a dále kolem vodopádů až k téměř 1 km vysokému skalnímu srázu přezdívanému KONEC SVĚTA s krásným výhledem. Přejezd na ubytování do přímořského
letoviska KOGGALA.
8.-9. den Pobyt u moře. Možnost následujících půldenních fakultativních výletů (cena
cca 25 USD/výlet): 1. plavba po sladkovodním jezeře, návštěva buddhistického chrámu a ostrova s výrobou skořice; 2. návštěva impozantní pevnosti Galle zbudované
Holanďany, nákupy na místním tržišti, koupaní v překrásné zátoce Unawatuna.
10. den Odpoledne přesun do COLOMBA. Návštěva moderní metropole Srí Lanky
s výškovými budovami, ale i pozůstatky britské koloniální architektury. Transfer na letiště.
11. den Přílet přes Dubaj do Prahy v časných odpoledních hodinách.

CK Mamut tour s.r.o.

pobytově-poznávací
zájezd

ČÍSLO ZÁJEZDU, TERMÍN A CENA:
177601    09.10.-19.10.    34 990 Kč
časová sleva: 800/500 Kč
CENA ZÁJEZDU ZAHRNUJE:
letenku Praha - Colombo - Praha, dopravu klimatizovaným minibusem, 8x ubytování
v hotelu*** (2 lůžkové klimatizované pokoje s možností přistýlky a vlastním sociálním
zařízením), 8x polopenzi, místního a českého průvodce, letištní a bezpečnostní taxy
včetně poplatku za odbavené zavazadlo, pojištění CK proti úpadku
CENA ZÁJEZDU NEZAHRNUJE:
„spropitné“ a vstupné dle programu - cca 210 USD, fakultativní výlety během pobytu
u moře (viz. program), vízum na Srí Lanku - 1 000 Kč (vyřizuje CK)
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THAJSKO - Koh Chang - KAMBODŽA
CK Mamut tour s.r.o.

pobytově-poznávací
zájezd 2018

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den Odlet z Prahy s přestupem do Thajska.
2. den Přílet do thajské metropole BANGKOKU. Transfer na ostrov KOH CHANG,
který je největším ostrovem severovýchodní části Thajska, cca 30 km dlouhý a 14 km
široký. Moře je zde příjemně teplé a průzračné. Pláže pokrývá převážně jemný písek,
zatímco vnitrozemí je hornaté a pokryté tropickou vegetací. Ubytování na jedné z nejkrásnějších pláží západní části ostrova - ve středisku Khlong Prao. Oba resorty se
nacházejí v udržované zahradě přímo na břehu moře (www.chaichetresort.com; www.
coconut-kohchang.com).
3.-7. den Pobyt na ostrově Koh Chang. Středisko samotné, stejně jako celé západní
pobřeží nabízí nepřeberné možnosti denní i večerní zábavy a aktivit (potápění, šnorchlování na korálových útesech, trekking v horách, jízdu na slonech, mořský kayaking,
lodní výlety po okolních ostrovech…).
8. den Odjezd do Kambodži. Odpoledne ubytování v kambodžském SIEM REAPU.
9. den Návštěva jižní části ANGKOR TOM, bývalé metropole království Angkor (8021432). Prohlídka jednoho z nejpozoruhodnějších chrámů tohoto dávného města - BAYON TEMPLE (54 kamenných věží, z nichž každá je vyzdobena čtyřmi obličeji směřujícími do čtyř hlavních světových stran) a dalších architektonických skvostů: Bapoun
Temple, Terrace of the Elephant, Terrace of Leper King, Royal Enclosure, Women and
Men Pond... Odpoledne návštěva chrámu PROHM TEMPLE, původně buddhistického
kláštera, kde v době největší slávy žilo na 12 000 mnichů (vystavěno roku 1186 králem
Jayvarmanem VII.). Dnes jsou zdi tohoto komplexu působivě prorostlé kmeny a kořeny
mohutných stromů okolní džungle, čímž se řadí mezi nejfotografovanější turistickou
atrakci celého areálu. V podvečer prohlídka monumentálního ANGKOR WATU - největší náboženské stavby světa. Návrat na ubytování.
10. den Výlet lodí po TONLE SAP, nejrozlehlejším sladkovodním jezeře jihovýchodní
Asie spojený s prohlídkou plovoucí vesnice dokumentující život domorodců. Exkurze do dílny na zpracování hedvábí. Odpoledne návštěva trhů v Siem Reapu. Návrat
na ubytování.
11. den Transfer zpět na ostrov KOH CHANG. Ubytování.
12.-15. den Relaxace na ostrově Koh Chang. Možnost fakultativních výletů. Nocleh.
16. den Odpoledne transfer na letiště v Bangkoku. Odlet zpět do ČR.
17. den Přílet s přestupem do Prahy.
ČÍSLO ZÁJEZDU, TERMÍN A CENA:
181001    15.01.-31.01.2018*    39 990 Kč
181002    30.01.-15.02.2018*    39 990 Kč
příplatek za ubytování v Coconut Beach Resortu (villa 2, Wanishpool 1/2):
1 500 Kč/os./zájezd
časová sleva při uzavření smlouvy do 30.6.2017: 1 000 Kč
*přesný termín zájezdu bude známý nejpozději v květnu 2017
poznámka: fakultativně lze na první 2 noci zajistit ubytování v Bangkoku - www.bangkokpalace.com
(16.01.-18.01./31.01.-02.02.2018) a absolvovat prohlídku Bangkoku s česky hovořícím průvodcem dne
17.01./01.02.2018 (pobyt na Koh Changu se tím zkrátí o 2 noci). Cena: 1 900 Kč/os. včetně vstupného

Nabídku pobytových zájezdů
na ostrov Koh Chang s možností
výletu do Kambodži pro období
leden - únor 2017 naleznete na
www.mamut-tour.cz.
Termíny pobytových zájezdů do Thajska na leden - únor 2018 budou
známé v květnu 2017 (více info v CK).
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CENA ZÁJEZDU ZAHRNUJE:
letenku Praha - Bangkok - Praha, dopravu klimatizovaným mikrobusem, 11x ubytování
v Chai Chet Resortu na ostrově Koh Chang cca 20 m od pláže (2 lůžkové klimatizované
pokoje standard beach s možností přistýlky, minibarem a vlastním sociálním zařízením),
3x ubytování v kambodžském Sieam Reapu (2 lůžkové klimatizované pokoje s možností přistýlky, minibarem a vlastním sociálním zařízením), 14x snídani, průvodce, letištní
a bezpečnostní taxy včetně poplatku za odbavené zavazadlo, pojištění CK proti úpadku
CENA ZÁJEZDU NEZAHRNUJE:
„spropitné“ a vstupné v Kambodži - cca 50 USD, vízum do Kambodži - 1 000 Kč
(vyřizuje CK)

BARMA - THAJSKO - Koh Chang

vací

PROGRAM ZÁJEZDU:
pobytově-pozná
1. den Odlet z Prahy s přestupem do Thajska.
zájezd 2018
2. den Přílet do thajské metropole BANGKOKU. Transfer na ubytování.
3. den Přelet do Barmy. Prohlídka MANDALAJ: Mahamuni Paya - svatyně se sochou Buddhy pokrytou více než 15 cm silnou vrstvou zlatých lístků; Kuthadow Paya
nazývaná „největší kniha světa“ (729 mramorových desek s textem Tripitaky ukrytých
ve stejném počtu malých stúp); západ slunce z Mandalajské hory. Ubytování.
4. den Projížďka koňským povozem starobylým městem INWA, zastávky u několika
stúp a kláštera zbudovaného na 267 teakových sloupech. Odpoledne výjezd na SAGAINGSKOU HORU, do duchovního centra kraje s více než pěti sty, do dálky zářícími
stúpami. Procházka po U-BEINOVĚ MOSTĚ - nejdelším teakovém mostě pro pěší
na světě (délka 1,2 km), který je stále užíván místními obyvateli. Návrat na ubytování.
5. den Celodenní plavba lodí po řece Ayeyarwady z Mandalaje do Baganu umožňující nahlédnout do běžného života vesničanů v údolí řeky. Ubytování.
6. den Návštěva BAGANU, jehož okolí zdobí na 3 000 převážně cihlových chrámů
vybudovaných místními panovníky od 11. do 13. stol. na ploše pouhých cca 40 km2.
Mnohé z těchto naprosto jedinečných staveb lze obdivovat nejen zvenčí, ale pozornost zaslouží i jejich vnitřní výzdoba. Nezapomenutelným zážitkem pak pro návštěvníky
bývá výstup na terasy chrámů s neskutečným výhledem do údolí. Návrat na ubytování.
7. den Panoramatická jízda horskou silnicí stoupající na náhorní plošinu Shan ležící
více než 1 300 m vysoko. Ubytování v městečku NYAUNG SHWE, které je vstupní
branou do oblasti jezera Inle.
8. den Celodenní výlet na malých motorových člunech po scénickém jezeře INLE,
které je domovem kmene Inthů žijících v chatrčích postavených na kůlech a živících
se převážně pěstováním zeleniny a ovoce na plovoucích ostrovech přišpendlených
ke dnu bambusovými kůly. Břehy jezera jsou pak poseté více než stovkou buddhistických kyaungů a tisícovkou stúp (návštěva plovoucího trhu; zastávka ve vesničce Indein
s ruinami pagod ze 17. stol.; chrám Phaung Daw Oo Paya; „Klášter skákající kočky“;
řemeslné dílny...). Návrat na ubytování.
9. den Odlet do YANGONU. První část prohlídky bývalého hlavního města, jehož
centrum je podivuhodnou směsicí typické asijské atmosféry a chátrajících budov koloniálního stylu (Chaukhtatgyi Paya, Schwedagon Paya…). Ubytování.
10. den Procházka indickou a čínskou čtvrtí přecpanou obchody a pouličními prodavači. Návštěva pagody Sule Paya. Možnost nákupů na Scott Market. Večer odlet
z Yangonu do Thajska. Ubytování v Bangkoku.
11. den Transfer na ostrov KOH CHANG. Pláže pokrývá převážně jemný písek, zatímco
vnitrozemí je hornaté a pokryté tropickou vegetací. Ubytování ve středisku Khlong Prao.
12.-15. den Pobyt na ostrově Koh Chang.
16. den Odpoledne transfer na letiště v Bangkoku. Odlet zpět do ČR.
17. den Přílet s přestupem do Prahy.

CK Mamut tour s.r.o.

ČÍSLO ZÁJEZDU, TERMÍN A CENA:
186401    15.01.-31.01.2018*    57 990 Kč
časová sleva při uzavření smlouvy do 30.6.2017: 1 500 Kč
*přesný termín zájezdu bude známý nejpozději v květnu 2017
CENA ZÁJEZDU ZAHRNUJE:
mezinárodní letenku Praha - Bangkok - Praha, Bangkok - Mandalaj, Yangon - Bangkok, vnitrostátní letenku Heho - Yangon, dopravu klimatizovaným mikrobusem, trajekty a lodě dle programu, 14x ubytování v hotelu (2 lůžkové klimatizované pokoje
s možností přistýlky a vlastním sociálním zařízením), 14x snídani, průvodce, letištní
a bezpečnostní taxy včetně poplatku za odbavené zavazadlo, pojištění CK proti úpadku
CENA ZÁJEZDU NEZAHRNUJE:
„spropitné“ a vstupné v Barmě - cca 70 USD, vízum do Barmy - 1 500 Kč (vyřizuje CK)
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VIETNAM
CK Mamut tour s.r.o.

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den Večer odlet z Prahy přes Istanbul do Vietnamu.
2. den Odpoledne přílet do kosmopolitního SAIGONU. Transfer na ubytování.
3. den Návštěva pověstného podzemního labyrintu tunelů CU CHI vystavěných jako
tajná bojová základna Vietkongu. Odpoledne prohlídka nejvýznamnějších památek bývalé metropole Jižního Vietnamu, přejmenované po válce a znovusjednocení na Ho Či
Minovo město. Návrat na ubytování.
4. den Výlet do DELTY MEKONGU, nejúrodnější oblasti země na největší řece jihovýchodní Asie, jejíž tok se rozlévá do mnoha ramen propojených umělými kanály. Výlet
lodí po Mekongu podél několika ostrůvků se zastávkou na Ostrově jednorožce. Ubytování v Can Tho.
5. den Návštěva plovoucího trhu CAI RANG patřící k nejsilnějším zážitkům z celého
zájezdu. Exkurze do výrobny rýžových nudlí a zastávka v manufaktuře na zpracování
rýže. Odpoledne návrat autobusem do Saigonu a vnitrostátní přelet do Da Nangu. Krátký transfer na ubytování do okouzlujícího kupeckého městečka HOI AN (UNESCO),
jehož dnes ospale působící kanál řeky Thu Bon býval plný obchodních lodí připlouvajících z celé Asie, ale i daleké Evropy. Nocleh.
6. den Výlet do MY SON, k působivému areálu s ruinami hinduistických čamských
chrámů ukrytých uprostřed hustě zalesněných kopců. Odpoledne návrat do HOI AN,
jednoho z nejatraktivnějších míst země s neopakovatelnou atmosférou.
7. den Volné dopoledne v HOI AN. Po obědě zastávka v tzv. MRAMOROVÝCH HORÁCH představujících pět vápencových skal s několika pozoruhodnými jeskynními
chrámy. Panoramatická jízda průsmykem HAI VAN. Ubytování v Hue.
8. den Prohlídka císařského města HUE (UNESCO), sídelního města dynastie rodu
Nguyenů. Výlet člunem po Voňavé řece k Pagodě nebeské paní - Thien Mu pocházející
z roku 1601. Zastávka u okázalé hrobky císaře Minh Manga. Návštěva majestátní pevnosti z 19. stol., jejíž součástí je Císařské město inspirované čínskými vlivy s vlastním
vodním příkopem i pozůstatky Zakázaného purpurového města. Návrat na ubytování.
9. den Přelet do HANOJE, motorkami přeplněného hlavního města Vietnamu, ve kterém se mísí více než tisíciletá vznešenost
dějin se socialistickou přítomností (Ho či Minovo mauzoleum, Pagoda jediného sloupu, Chrám literatury...). Ubytování.
10. den Dopoledne průjezd venkovskou krajinou delty Rudé řeky s typickými rýžovými poli. Plavba zátokou HA LONG (UNESCO)
s úchvatnými, z moře vystupujícími, vápencovými skalními věžemi, jejichž počet dosahuje téměř dvou tisíc. Nocleh na lodi.
11. den Pozorování východu slunce. Pokračování v plavbě se zastávkou v jeskyni LUON a s dalšími pohledy na přírodní scenérie „Dračí zátoky“. Po obědě transfer do hotelu v Ninh Binh. Cestou krátká exkurze do keramické dílny ve vesnici DONG TRIEU.
12. den Prohlídka chrámů Den Ding Tien Hoang a Den Le Dai Hanh se sochami dávných králů. Plavba lodičkami pohádkovou
krajinou s krasovými kopečky a fotogenickými rýžovými políčky až k trojici populárních jeskynních chodeb TAM COC. Návštěva
jeskynní pagody BICH DONG. Ubytování v Hanoji. Večer zhlédnutí tradičního představení vodních loutek.
13. den Dokončení prohlídky HANOJE (projížďka rikšami, jezero navráceného meče s Želví věží a Chrámem Nefritové hory…).
Večer odlet do Evropy.
14. den Přílet přes Istanbul do Prahy v ranních hodinách.
ČÍSLO ZÁJEZDU, TERMÍN A CENA:
175301    08.03.-21.03.    49 990 Kč
časová sleva: 1 500/1 000 Kč
CENA ZÁJEZDU ZAHRNUJE:
mezinárodní letenku Praha - Saigon a Hanoi - Praha, vnitrostátní letenku Saigon - Da
Nang a Hue - Hanoj, dopravu klimatizovaným autokarem, 10x ubytování v hotelu***
(2 lůžkové klimatizované pokoje s vlastním sociálním zařízením), 1x ubytování na lodi
(2 lůžkové kajuty s vlastním sociálním zařízením), 11x snídani, 6x oběd nebo večeři,
českého a místního průvodce, letištní a bezpečnostní taxy včetně poplatku za odbavené zavazadlo, vstupné dle programu, pojištění CK proti úpadku
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CENA ZÁJEZDU NEZAHRNUJE:
„spropitné“, vízum do Vietnamu - 1 400 Kč (vyřizuje CK)

ČÍNA
PROGRAM ZÁJEZDU:
polopenze
1. den Ve večerních hodinách odlet z Prahy přes Istanbul do Číny.
2. den Odpoledne přílet do čínské metropole PEKINGU. Transfer na ubytování.
3. den Procházka centrem PEKINGU, jehož srdce tvoří náměstí Nebeského klidu
o rozloze 40 ha s mauzoleem Mao Ce-tunga uprostřed. Prohlídka tzv. ZAKÁZANÉHO
MĚSTA (UNESCO), bývalého reprezentativního sídla panovníků a CHRÁMU NEBES,
ve kterém se císař dvakrát ročně modlil za dobrou úrodu. Návrat na ubytování.
4. den Celodenní výlet do severní části Pekingu. Zastávka u legendární VELKÉ
ČÍNSKÉ ZDI, která jako obrovský kamenný hrad střežila říši před vetřelci. Odpoledne
prohlídka jedné z hrobek DYNASTIE MING. Procházka CESTOU DUCHŮ lemovanou
mramorovými sochami reálných i bájných zvířat, vojáků a úředníků, kteří měli v posmrtném životě císaře ochraňovat. Návrat na ubytování.
5. den Návštěva LAMA TEMPLE, největšího a nejvýznamnějšího kláštera tibetského buddhismu ve vnitřní Číně. Prohlídka LETNÍHO PALÁCE, rekreačního sídla
císařského dvora. Největší atrakcí celého areálu o rozloze přes 290 ha je 8 000 jedinečných kreseb v 750 m dlouhém zastřešeném koridoru. Projížďka rikšou starou
zástavbou Pekingu, tzv. HUTONGY - čtvrtí nízkých domků, které i přesto, že jsou dnes
často sevřeny obrovskými mrakodrapy, evokují atmosféru venkova. Přejezd nočním
vlakem do Si-Anu.
6. den Příjezd v ranních hodinách. Ubytování. Prohlídka města SI-AN, městského
historického muzea dokumentujícího úroveň civilizace v oblasti Žluté řeky. Návštěva
VELKÉ PAGODY DIVOKÝCH HUSÍ - buddhistického klášterního komplexu a muzea
výstavby městských hradeb, které se svou délkou a zachovalostí řadí mezi celosvětové
unikáty. Prohlídka atraktivní HROBKY CÍSAŘE JINGDI představující miniaturu království
s hliněnými sochami členů dvora. Nocleh.
7. den Program v oblasti hrobky prvního čínského císaře: zastávka v matriarchální neolitické vesnici BANPO a návštěva tzv. TERAKOTOVÉ ARMÁDY (více než 8 000
soch vojáků, koní a vojenských povozů k ochraně panovníka v jeho posmrtném životě). Přejezd nočním vlakem do Šanghaje.
8. den V ranních hodinách příjezd do ŠANGHAJE. Ubytování. Prohlídka nábřeží
Bund, malebného korza na břehu řeky Huangpu, které je památkovou rezervací honosných budov evropského stylu z počátku minulého století. Procházka po Nankingské
třídě - nejznámější obchodní tepně města a plavba lodí po řece. Nocleh.
9. den Výlet do starobylého města SU-ČOU přezdívaného Benátky východu (prohlídka Zahrad mistra rybářských sítí). Cestou zpět návštěva malebného vodního města
TONGLI nazývaného „Muzeum čínské historie“ s typickými kamennými mosty a nezapomenutelnou atmosférou. Projížďka lodí po kanálu. Návrat zpět do Šanghaje. Nocleh.
10. den Dokončení prohlídky ŠANGHAJE: Chrám Jadeitového Buddhy, stará čínská
čtvrť, zahrada Jü Jüan. Transfer na letiště (fakultativně rychlovlakem Maglev).
11. den Přílet přes Istanbul do Prahy v ranních hodinách.

CK Mamut tour s.r.o.

ČÍSLO ZÁJEZDU, TERMÍN A CENA:
172101    05.05.-15.05.    39 990 Kč
časová sleva: 1 000/600 Kč
CENA ZÁJEZDU ZAHRNUJE:
letenku Praha - Peking a Šanghaj - Praha, 2x jízdenku na noční vlak dle programu,
dopravu klimatizovaným autokarem, 6x ubytování v hotelu*** (2 lůžkové pokoje
s možností přistýlky a vlastním sociálním zařízením), 2x ubytování v nočním vlaku (4
lůžková kupé), 8x snídani, 9x večeři nebo oběd, českého a místního průvodce, vstupné
dle programu, letištní a bezpečnostní taxy včetně poplatku za odbavené zavazadlo,
pojištění CK proti úpadku
CENA ZÁJEZDU NEZAHRNUJE:
povinné „spropitné“ - 30 USD, vízum do Číny - 1 900 Kč (vyřizuje CK)
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JAPONSKO
CK Mamut tour s.r.o.

V ceně 6 jízd
em
slavným Šinkansen letu
na
Airbus A380 - Praha
Praha - Dubaj

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den Odpoledne odlet z Prahy přes Dubaj do Japonska.
2. den Večer přílet do TOKIA - metropole země vycházejícího slunce, kde se moderní technologie snoubí se starobylou orientální kulturou. Transfer do hotelu v centru.
3. den První část prohlídky TOKIA: nejstarší čtvrť Asakusa s chrámem Sensódži;
vstupní brána Kaminarimon vyzdobená obřím lampionem; plavba lodí po řece Sumida;
císařská zahrada Hamarikjú - zelená oáza uprostřed zástavby mrakodrapů; tokijská
zátoka se siluetou mostu Rainbow Bridge; nákupní a zábavní čtvrť Odaiba; finanční distrikt Ginza s butiky nejluxusnějších světových značek; futuristické Tokijské kongresové
centrum… Návrat na ubytování.
4. den Celodenní výlet do oblasti NP FUDŽI-HAKONE zahrnující jízdu vlakem, lodí
i lanovkou. Nenáročná procházka přírodou s výhledy na posvátnou sopku FUDŽI.
Relaxace v tradičních termálních koupelích Onsen. Večer dokončení prohlídky TOKIA: večerní panorama ze střechy Tokijské radnice; procházka okrskem Kabukičó
- „vykřičenou“ čtvrtí zábavních podniků nejrůznějšího druhu. Návrat na ubytování.
5. den Přejezd do NIKKÓ (UNESCO), příjemného horského střediska uprostřed prastarých cedrových lesů. Návštěva svatyně Tóšógú. Prohlídka úchvatného chrámového
komplexu Rinnódži a přilehlé zahrady Šójó-en. Pokračování k šintoistické svatyni Futarasan s můstkem Šinkjó. Návrat na ubytování.
6. den Hodinová cesta vlakem do starobylého města KAMAKURA, bývalé metropole země: socha velkého bronzového Buddhy, který se díky vlně tsunami ocitl pod širým
nebem; chrám Hasedera; šintoistická svatyně Hačimandžingú. Dvouhodinový přejezd
slavným Šinkansenem z Tokia do Ósaky. Ubytování.
7. den Celodenní prohlídka KJÓTA, historické residence císařů. Při troše štěstí zde
potkáte i opravdovou Gejšu v kimonu a tradičních dřevácích geta. Kjóto a jeho okolí je
opravdovou pokladnicí historických památek, o čemž svědčí fakt, že hned sedmnáct
objektů je zapsáno na seznamu UNESCO. Večer možnost zhlédnutí folklorního představení ve čtvrti Gion. Návrat na ubytování.
8. den Výlet do okouzlujícího města NARA s volně se pohybujícími srnami žebrajícími od turistů sušenky (chrám Tódaidži - největší dřevěná budova světa ukrývající
další z gigantických soch Buddhy). Zastávka v chrámu Fénixe, který je spojený s pěstováním speciálního zeleného čaje. Procházka 3 km dlouhou řadou bran zasvěcených
bohyni Inari (místo natáčení filmu Gejša). Návrat na ubytování.
9. den Dopoledne prohlídka zámku Nidžó, rezidence šogunů s bohatou vnitřní výzdobou. Přejezd Šinkansenem do HIMEDŽI se samurajským hradem, který je nejzachovalejší středověkou památkou v Japonsku. Procházka noční Ósakou. Nocleh.
10. den Návštěva ÓSAKY, významného přístavu, místa odkud se do celého světa
rozšířily instantní nudle (futuristický mrakodrap Umeda s otevřeným vyhlídkovým
ochozem; Ósacký hrad; ochutnávka vyhlášených specialit ve čtvrti Namba; procházka
„retročtvrtí“ Šinsekai…). Večer transfer na letiště a odlet zpět do Evropy.
11. den Přílet přes Dubaj do Prahy v odpoledních hodinách.
ČÍSLO ZÁJEZDU, TERMÍN A CENA:
172501    09.05.-19.05.    64 990 Kč
172502    29.05.-08.06.    64 990 Kč
172503    26.09.-06.10.    64 990 Kč
časová sleva: 1 500/1 000 Kč
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CENA ZÁJEZDU ZAHRNUJE:
letenku Praha - Tokio a Ósaka - Praha, dopravu a transfery dle programu (mezi městy
je přeprava zajištěna vlaky a expresy Šinkansen; během prohlídek měst se využívá
MHD), 8x ubytování v hotelu (2 lůžkové pokoje s vlast. soc. zař.), 8x snídani, průvodce,
let. a bezpeč. taxy včetně poplatku za odbavené zavazadlo, pojištění CK proti úpadku
doporučná částka na vstupné: cca 100 USD

SAE - Dubaj - Abu Dhabí - Sharjah - Al Ain
CK Mamut tour s.r.o.

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den Odlet z Prahy do Dubaje. Transfer na ubytování.
2. den První část prohlídky DUBAJE, jedné z nejluxusnějších turistických destinací
světa: přesun podél zálivu Dubai Creek do starobylé čtvrti Al Fahidi, kde lze obdivovat
domy starých perských obchodníků s typickými „větrnými“ věžemi plnícími funkci
dnešní klimatizace; prohlídka expozice Dubajského muzea instalované ve 200 let staré
pevnosti Al Fahidi; přejezd tradiční dřevěnou lodí „Abra“ do čtvrti Deira, historického
srdce emirátu s voňavým trhem plným exotického koření a tzv. „zlatým sukem“. Odpolední odpočinek na pláži. Návrat na ubytování.
3. den Návštěva nedalekého emirátu SHARJAH, nejkonzervativnějšího ze všech
emirátů, jehož hlavní město je považováno za kulturní centrum celého arabského světa
(prohlídka rozsáhlého Muzea islámské civilizace). Odpoledne návrat do Dubaje. Fakultativní výlet terénními džípy do pouště (adrenalinová jízda ve stylu rallye Dakar, projížďka
na velbloudech, ukázky břišního tance, vyzkoušení vodní dýmky, v ceně 1 700 Kč/os.
je i večeře). Nocleh.
4. den Volné dopoledne. Pokračování v prohlídce DUBAJE: fotozastávka u residenční
čtvrti Zabeel s palácem vládnoucí rodiny Maktoumů a dostihovým závodištěm; návštěva
Burj Khalifa, aktuálně nejvyšší budovy na naší planetě tyčící se 828 m vysoko - výjezd
výtahem na otevřenou vyhlídkovou plošinu do 124. patra (452 m), odkud lze dohlédnout
téměř 100 km daleko (návštěvu je žádoucí objednat v okamžiku uzavření smlouvy o zájezdu - cena v předprodeji činí 1 500 Kč/os., na místě tato atrakce stojí cca 2 400 Kč/os.); individuální volno v největším obchodním domě světa - Dubai Mall s gigantickým akváriem hostícím rejnoky a žraloky (nákupy, večeře); zhlédnutí kolosálního vodního
představení Dubai Fountain, kdy je každou vteřinu za doprovodu hudby hnáno do výšky až 150 m více jak 83 000 l vody; večer jízda
metrem do ultramoderní čtvrti Dubai Marina - procházka s úžasným panoramatem nasvícených mrakodrapů. Návrat na ubytování.
5. den Dokončení prohlídky DUBAJE. Vyhlídková jízda nadzemním vláčkem, tzv. monorailem, na exkluzivní ostrov The Palm
Jumeirah vystavěný ve tvaru palmového stromu. Zastávka u Burj Al Arab - nejpřepychovějšího hotelu na světě vybudovaného
ve tvaru napnuté lodní plachty. Návštěva obchodního domu Mall of Emirates, jehož součástí je unikátní krytý lyžařský areál.
Odpoledne osobní volno s možností koupání. Nocleh.
6. den Přesun autokarem do ABU DHABÍ. Prohlídka luxusní metropole Spojených Arabských Emirátů, která před objevením
místních ropných nalezišť byla jen malou beduínskou vesnicí: ostrov Yas Island se závodním okruhem Formule 1, interiéry monumentální mešity Sheika Zayeda, skanzen Heritage Village dokumentující původní život místních obyvatel v poušti, odpočinek
na městské pláži „Corniche“ lemované 8 km dlouhým pobřežním bulvárem… Ubytování v Abu Dhabí.
7. den Výlet do věčně zelené palmové oázy - města AL AINU ležícího na úpatí pohoří Jebel Hafeet nedaleko ománských hranic
(Národní muzeum, Palácové muzeum Sheika Zayeda, velbloudí trh…). Alternativně volný den v ABU DHABÍ (koupání, nákupy
nebo návštěva populárního zábavného parku Ferrari World či aquaparku Yaswaterworld - vstupné není v ceně zájezdu). Návrat na ubytování.
8. den Dopoledne odpočinek u moře. Transfer na letiště v Dubaji. Odlet do Prahy.
ČÍSLO ZÁJEZDU, TERMÍN A CENA:
172201    12.03.-19.03.    26 290 Kč
172202    10.04.-17.04.    26 290 Kč
172203    03.11.-10.11.    26 290 Kč
časová sleva: 800/400 Kč
CENA ZÁJEZDU ZAHRNUJE:
letenku Praha - Dubaj - Praha, 7x ubytování v hotelu**** (2 lůžkové klimatizované
pokoje s vlastním sociálním zařízením), 7x snídani, výlety a vstupné dle programu (vyjma vstupného a výletů uvedených za doplatek - viz. program), průvodce, turistickou
taxu, letištní a bezpečnostní taxy včetně poplatku za odbavené zavazadlo, pojištění CK
proti úpadku
„spropitné“

CENA ZÁJEZDU NEZAHRNUJE:

Upozorňujeme, že při cestě do SAE nesmí být v cestovním pase izraelské vízum nebo
vstupní razítko do Izraele!
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ARMÉNIE - GRUZIE
CK Mamut tour s.r.o.

polopenze

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den Odpoledne odlet z Prahy přes Istanbul do Gruzie.
2. den V nočních hodinách přílet do gruzínské metropole TBILISI, malebně rozložené na březích řeky Kura. Transfer do hotelu. Odpočinek na pokojích. Po pozdní snídani
prohlídka nejzajímavějších pamětihodností města: starobylé jádro s úzkými uličkami,
chrámem Metechi ze 13. stol., synagogou a katedrálou Sioni; procházka po futuristickém Mostě míru; přejezd k monumentální soše „Matky Gruzie“ a sestup k pevnosti
Narikala s krásným výhledem na centrum Tbilisi... Relaxace v sirných lázních. Nocleh.
3. den MCCHETA - prohlídka bývalého hlavního města a duchovního centra Gruzie
s chrámem Džvari zbudovaným na skalním ostrohu a opevněnou katedrálou Sveticchoveli z 11. stol. (UNESCO). Zastávka v GORI, rodišti J. V. Stalina. Návštěva muzea
oslavující kult tohoto nechvalně proslulého diktátora. Prohlídka prehistorického skalního města UPLISCICHE (150 jeskynních místností a chodeb). Návrat na ubytování.
4. den Vyhlídková cesta tzv. Gruzínskou vojenskou silnicí vedoucí pohořím VELKÝ
KAVKAZ. Cestou návštěva působivého hradu ANANURI, jednoho z největších a nejkrásnějších pozdně feudálních architektonických komplexů Gruzie. Pokračování v panoramatické jízdě se zastávkou v průsmyku Džvari (2 400 m). Příjezd do stylového
horského střediska STEPANSMINDA, odkud se vydáte džípy k poutnímu kostelíku
GERGETI (2 170 m) s úchvatným panoramatem mohutných ledovců a majestátných
štítů Kavkazu v čele s legendární horou KAZBEK (5 047 m). Návrat na ubytování.
5. den Přejezd do Arménie, země, která jako první na světě přijala křesťanství. Prohlídka výstavného kláštera HAGHPAT (UNESCO), představujícího vrchol místní religiosní architektury inspirované byzantskými i lidovými prvky. Návštěva fotogenického
monastýru SAGMOSAVANK ze 13. stol., vystavěného na hraně impozantního kaňonu
řeky Kasakh. Přejezd do Jerevanu. Ubytování.
6. den Prohlídka JEREVANU, hlavního města Arménie (památník genocidy z roku
1915, muzeum Matenadaran s vzácnými rukopisy...). Návštěva EČMIADZINU, sídla
„katholikose“ (hlavy Arménské apoštolské církve) se čtyřlístkem skvostných chrámů zapsaných na seznamu UNESCO. Zastávka u velkolepých pozůstatků katedrály
ZVARTNOC ze 7. stol. Návrat na ubytování.
7. den Návštěva mytického monastýru CHOR VIRAP s nádhernou siluetou biblické
hory Ararat v pozadí. Největší zajímavostí je kromě chrámu Matky Boží také kobka sv.
Řehoře, ve které tento světec strávil 13 let svého života, než vyléčil pohanského krále
ze šílenství. Prohlídka atraktivního kláštera NORAVANK ležícího v krásném údolí lemovaném do červena zbarvenými skalami. Zvláštností je dvoupatrový kostel ze 14. stol.
připomínající pohřební chrámy z počátku arménského křesťanství. Návrat na ubytování.
8. den Zastávka u antického svatostánku GARNI zasvěceného bohu slunce Heliovi.
Návštěva turisty i místními obyvateli vyhledávaného kláštera GEGHARD (UNESCO)
představující řadu kostelů a hrobek, z nichž většina je vytesána přímo do skály. Uvážete-li zde prý svůj kapesníček na některý z keřů, Vaše přání se vyplní. Cesta podél
rozlehlého jezera SEVAN (plocha 940 km2) rozprostírajícího se téměř 2 000 m vysoko.
Překročení hranice zpět do Gruzie. Ubytování v Tbilisi.
9. den Ráno odlet přes Istanbul zpět do ČR. Přílet do Prahy v odpoledních hodinách.
ČÍSLO ZÁJEZDU, TERMÍN A CENA:
170801    03.06.-11.06.    26 990 Kč
170802    16.09.-24.09.    26 990 Kč
časová sleva: 800/500 Kč
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CENA ZÁJEZDU ZAHRNUJE:
letenku Praha - Tbilisi - Praha, dopravu klimatizovaným autokarem, 8x ubytování
v hotelu*** (2 lůžkové pokoje s možností přistýlky a vlastním sociálním zařízením),
8x snídani, 7x večeři, místního a českého průvodce, letištní a bezpečnostní taxy včetně
poplatku za odbavené zavazadlo, pojištění CK proti úpadku
doporučená částka na vstupné a spropitné: cca 50 USD

ISLAND - velký okruh
PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den Transfer busem z Prahy na letiště v SRN. V noci přílet do Keflavíku. Ubytování.
2. den Návštěva islandské metropole REYKJAVÍKU (Perlan - unikátní zásobárna
teplé vody, Hallgrímův kostel, radnice…). Přejezd k hoře ESJA tvořící neodmyslitelné
panorama hlavního města (výšlap na vyhlídku). Ubytování v jihozápadní části ostrova.
3. den Celodenní výlet lodí na ostrov HEIMAEY (jízdenka v ceně zájezdu), který je
součástí souostroví VESTMANNAEYJAR. Možnost výstupu na 200 m vysokou sopku
Eldfell. Obdivovat lze rovněž místní početnou ptačí kolonii zahrnující i papuchalky. Před
návratem na ubytování zastávka u vodopádu SELJALANDSFOSS. Nocleh.
4. den Procházka k vodopádu SKÓGAFOSS, jehož vodní tříšť vytváří úžasné barevné představení v podobě dvojité duhy. Zastávka na DYRHÓLAEY - nejjižnějším mysu
Islandu se skalní branou vystupující z hladiny oceánu a s pláží pokrytou černým sopečným pískem. Vycházka k vodopádu SVARTIFOSS, kde voda stéká po čedičové skále
připomínající svým tvarem a barvou „černé varhany“. Odpočinek u tajuplné ledovcové
laguny JÖKULSÁRLÓN. Možnost projížďky obojživelným člunem s krásnými pohledy
na ledovec i na dosah plující ledové kry. Ubytování v okolí města Höfn.
5. den Vyhlídková jízda oblastí největšího evropského ledovce VATNAJÖKULL. Pokračování k labutí zátoce LÓN a podél okouzlujících fjordů. Zastávka v rybářské osadě
DJÚPIVOGUR. Vycházka ke třetímu nejvyššímu vodopádu ostrova - HENGIFOSS (128
m), padajícímu z čedičové stěny protkané do červena zbarvenými pruhy jílu. Ubytování.
6. den Průjezd opuštěnou horskou krajinou až ke kaňonu JÖKULSÁRGLJÚFUR,
do jehož nitra se řítí nejmohutnější evropský vodopád DETTIFOSS široký 100 m. Zastávka v rybářském městečku Húsavík, odkud vyplouvají výletní lodičky za pozorováním velryb. Ubytování v oblasti jezera MÝVATN s průzračně čistou vodou, z jehož
hladiny vystupuje na 50 vulkanických ostrůvků.
7. den Výstup k doutnajícímu kráteru HVERFELL. Procházka lávovým „městečkem“
DIMMUBORGIR s rozličnými vulkanickými jeskyněmi a skalními útvary připomínajícími zříceninu středověké pevnosti. Prohlídka okolí činné sopky KRAFLA s barevnými
lávovými poli a kráterem zalitým dozelena zbarveným jezerem. Návrat na ubytování.
8. den Návštěva vodopádu GODAFOSS - považovaného za nejkrásnější a nejpůsobivější vodopád v zemi. Zastávka ve druhém největším městě ostrova - AKUREYRI.
Panoramatická cesta průsmykem ÖXNADALSHEIÐI. Prohlídka skanzenu GLAUMBÆR
dokumentujícího nelehký život místních obyvatel. Ubytování u poloostrova Vatnsnes.
9. den Přesun podél fjordu Hrútafjörður na protáhlý hornatý poloostrov SNAEFELLSNES s ojedinělými lávovými útvary v moři a s rozbrázděnou postvulkanickou
krajinou, které dominuje „Verneova“ sopka SNÆFELL (1 446 m). Ubytování.
10. den Celodenní program v oblasti tzv. ZLATÉHO TROJÚHELNÍKU: NP THINGVELLIR (UNESCO) - neobyčejná krajina, kde se dotýká americká a evropská tektonická
deska; oblast GEYSIR s „praotcem“ všech gejzírů a jeho „náhradníkem“ gejzírem STROKKUR; kaskádovitý vodopád GULLFOSS. Navečer odpočinek v termálních lázních
MODRÁ LAGUNA. Odlet v nočních hodinách.
11. den Přílet do SRN. Transfer busem do Prahy.

novinka

CK Mamut tour s.r.o.

ČÍSLO ZÁJEZDU, TERMÍN A CENA:
170401    08.06.-18.06.    46 800 Kč
příplatek za 8 večeří (hlavní chod): 4 200 Kč
časová sleva: 1 000/800 Kč
CENA ZÁJEZDU ZAHRNUJE:
letenku Berlín - Keflavík - Berlín, dopravu zájezdovým autokarem včetně transferu na/z
letiště v SRN, výlet lodí na Vestmannské ostrovy, 9x ubytování v hostelech (2 lůžkové
pokoje se společným soc. zařízením, povlečení není v ceně zájezdu, v některých objektech možnost využívání společné kuchyně), 9x snídani, průvodce, let. a bezpečnostní
taxy včetně poplatku za odbavené zavazadlo, pojištění CK proti úpadku
doporučená částka na vstupné: cca 85 €
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IZRAEL
CK Mamut tour s.r.o.

novinka

polopenze

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den Večer odlet z Prahy do Izraele.
2. den Časně ráno přílet do TEL AVIVU. Transfer na ubytování v BETLÉMĚ. Odpočinek na pokojích. Po pozdní snídani prohlídka města (chrám Narození Páně, stálá
expozice jesliček, Mléčné jeskyně - místo, kam se Svatá rodina uchýlila před útěkem
do Egypta...). Nocleh.
3. den V případě stabilní politické situace přejezd na západní břeh Jordánu, do HEBRONU s hrobkami praotce Abraháma, jeho ženy Sáry i synů Izáka a Jákoba (patriarchů
Starého zákona uctívaných rovněž islámským náboženstvím). Alternativně návštěva
vykopávek starověkého biblického města Bersabé na okraji Negevské pouště a také
pozůstatků antického města v ARADU. Odpočinek a koupání v letovisku En Boqeq
ležícím na břehu MRTVÉHO MOŘE. Návrat na ubytování.
4. den Návštěva archeologického areálu CAESAREA s úchvatnými pozůstatky města, které se později stalo sídlem římského místodržícího a působištěm známých apoštolů Petra, Filipa a Pavla. MEGIDO (UNESCO) - prohlídka jedné z nejvýznamnějších
archeologických lokalit spojované s Armagedonem (ruiny obytných domů s unikátním
30 m dlouhým podzemním tunelem). Návštěva Jaffy - starobylé přístavní čtvrti TEL
AVIVU. Cca 2 hod. pauza u Středozemního moře (koupání). Návrat na ubytování.
5. den Prohlídka zbytků dávného města BEIT SHEAN, jehož historie se začala psát
před 5 000 lety (římské lázně vyzdobené mozaikou, divadlo s kapacitou 6 000 míst,
bazilika…). Program v oblasti GALILEJSKÉHO JEZERA: JARDENIT - poutní místo poblíž řeky Jordán; vesnice TABGHA s bazilikou Nasycení zástupů, kde Ježíš údajně pěti
chleby a 2 rybami nakrmil 5 000 lidí; MENSA CHRISTI - místo ustanovení apoštola
Pavla za hlavu prvotní církve; bývalá rybářská vesnice KAFARNAUM - působiště Ježíše Krista a místo uskutečnění mnoha zázračných uzdravení (pozůstatky synagogy,
moderní kostel sv. Petra); plavba po jezeře; procházka letoviskem TIBERIAS. Návrat
na ubytování.
6. den Zastávka na vyhlídce do hlubokého kaňonu WÁDI QUELT. Návštěva hrobu
proroka Mojžíše v NABI MUSA, mešitě vybudované v tradičním arabském stylu uprostřed Judské pouště. Výlet lanovkou do pravoslavného kláštera DŽEBEL KARANTAL,
který je jako vlaštovčí hnízdo přilepen ke stěně hory, jež se stala místem trojnásobného
pokušení Ježíše. Prohlídka JERICHA, nejstaršího a nejníže položeného města na světě
rozprostřeného 260 m pod hladinou moře. Přejezd do osady El Khalia - cca tří hodinové
koupání v MRTVÉM MOŘI. Návrat na ubytování.
7. den Celodenní prohlídka JERUZALÉMU, kde si přítomnost podává ruku s minulostí: Olivová hora - nádherná vyhlídka na město, chrám Dominus Flevit, Getsemanská
zahrada. Procházka uličkami Starého města: Lví brána; chrám sv. Anny; torzo Antoniovy pevnosti; chrám Odsouzení Páně; křížová cesta, kterou Kristus kráčel při svém
odsouzení; vrch Golgota - místo ukřižování a vzkříšení Ježíše Krista; Zeď nářků - jediný
pozůstatek prvního chrámu židů, nejposvátnější místo s tisíci modlitbami a přáníčky
popsanými papírky vloženými do spár; hora Sion s hrobem krále Davida, Coenaculem
(místo poslední večeře Páně) a bazilikou zesnutí Panny Marie. Návrat na ubytování.
8. den Návštěva HERODIA - pevnosti krále Heroda s dvojitým opevněním uvnitř jícnu uměle navýšeného kopce. Transfer na letiště. Večer přílet do Prahy.
ČÍSLO ZÁJEZDU, TERMÍN A CENA:
170701    18.10.-25.10.    23 500 Kč
časová sleva: 700/500 Kč
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CENA ZÁJEZDU ZAHRNUJE:
letenku Praha - Tel Aviv - Praha, dopravu klimatizovaným autokarem, 7x ubytování
v hotelu (2 lůžkové pokoje s možností přistýlky a vlastním sociálním zařízením), 7x snídani, 6x večeři, 1x oběd, průvodce, letištní a bezpečnostní taxy včetně poplatku za odbavené zavazadlo, pojištění CK proti úpadku
doporučená částka na vstupné a spropitné: cca 100 USD

MADEIRA se zastávkou v Lisabonu
PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den Večer odlet z Prahy do Lisabonu. Transfer na ubytování.
2. den Prohlídka LISABONU, prastaré metropole Portugalska ležící u ústí řeky Tejo
do stejnojmenné mořské zátoky (čtvrť Belém s Památníkem objevitelů v čele s Jindřichem Mořeplavcem, Belémská věž, klášter řádu Svatého Jeronýma, historické tramvaje, pohled na sochu Ježíše Krista, historický výtah Santa Justa, možnost návštěvy
obřího Oceanária). Večerní přelet na Madeiru. Transfer na ubytování.
3. den Návštěva dílny na výrobu proutěného zboží a moderního kostela ve vesnici
CAMACHA. Exkurze do zpracovny cukrové třtiny v městečku PORTO CRUZ. Lehká túra
vulkanickou pouští a po pestrobarevných útesech SAO LOURENCO v severovýchodní
části ostrova. Druhé největší město ostrova - MACHICO. Zastávka u dvanáctimetrové
sochy Krista v GARAJAU. Návrat na ubytování.
4. den Prohlídka madeirské metropole FUNCHALU včetně návštěvy vyhlášeného
květinového trhu s pestrou nabídkou exotických rostlin a ryb Espada. Výjezd lanovkou
na horu MONTE s krásným výhledem a poutním kostelem Panny Marie (místo posledního odpočinku Karla I. - nekorunovaného české krále). Fakultativně jízda na neobvyklých proutěných saních řízených dvěma muži v tradičním kroji se slamákem. Návrat
na ubytování.
5. den Fakultativně celodenní výlet lodí na ostrov PORTO SANTO - jeden z posledních turisty neobjevených koutů Evropy. Okružní jízda po ostrově (dům K. Kolumba,
větrné mlýny) zakončená odpočinkem na krásné, 9 km dlouhé písečné pláži. Návrat
na ubytování.
6. den Nenáročná turistika v Madeirských horách - oblasti PICO DE ARIEIRO. Zastávka v RIBEIRO FRIO s pstružími sádkami (procházka podél místní levády na jednu
z nejkrásnějších vyhlídek ostrova - tzv. „Balkony“). Možnost hřebenové túry na nejvyšší horu ostrova PICO DE RUIVO nabízející fantastické výhledy. Prohlídka skanzenu
SANTANA s typickými modro-červeno-bílými domečky ve tvaru trojúhelníku. Ochutnávka madeirských vín, sýrů a klobás na terase hotelu.
7. den Návštěva vyhlídkové terasy u „sopečného“ kráteru CURRAL DAS FREIRAS a zastávka ve stejnojmenné vesnici s ochutnávkou místních kaštanových specialit (polévka, likér, chléb, koláč). Pohodlná procházka podél levády (akvaduktu).
Prohlídka věhlasné orchidejové a tropické botanické zahrady ve FUNCHALU (ukázky exotické flóry pocházející nejen z Madeiry, ale i jižní Afriky a Brazílie). Návrat
na ubytování.
8. den Prohlídka původní rybářské vesničky CAMARA DE LOBOS, proslavené pobytem Winstona Churchilla. Přejezd mezi banánovými plantážemi na impozantní útes
CABO GIRAO (téměř 600 m nad hladinou Atlantiku). Návštěva lávové jeskyně a vulkanologického centra SAO VICENTE. Prohlídka vesničky PORTO MONIZ se zajímavými
vulkanickými jezírky (koupání). Procházka okolo levády poblíž osady RABACAL. Návrat
na ubytování.
9. den Transfer na letiště ve Funchalu. Přílet přes Lisabon do Prahy.

CK Mamut tour s.r.o.

ČÍSLO ZÁJEZDU, TERMÍN A CENA:
171501    19.05.-27.05.    25 490 Kč
171502    02.06.-10.06.    25 490 Kč
171503    16.06.-24.06.    25 490 Kč
časová sleva: 900/700 Kč
CENA ZÁJEZDU ZAHRNUJE:
letenku Praha - Lisabon - Funchal - Lisabon - Praha, dopravu minibusem, 8x ubytování
v hotelu (2 lůžkové pokoje s možností přistýlky a vlastním sociálním zařízením), 8x snídani, průvodce, letištní a bezpečnostní taxy včetně poplatku za odbavené zavazadlo,
pojištění CK proti úpadku
doporučená částka na vstupné: cca 75 € + výlet na ostrov Porto Santo cca 65 €
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PORTUGALSKO
CK Mamut tour s.r.o.

letadlo

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den Večer odlet z Prahy do Lisabonu. Transfer na ubytování v oblasti Lisabonu.
2. den Zastávka v půvabném TOMARU - prohlídka Convento do Cristo, bývalého
sídla rytířů Řádu Kristova a exotického starého města. Návštěva klášterů BATALHA
a ALCOBACA, které byly založené na počest velkolepých vítězství portugalských vojsk.
Návštěva FÁTIMY - jednoho z nejvýznamnějších poutních míst světa. Ubytování.
3. den Prohlídka městečka COIMBRA s jednou z mála románských katedrál v Evropě a univerzitou založenou již ve 13. stol. První část prohlídky PORTA, druhého největšího města Portugalska s bohatstvím církevních i světských památek (most Ponte
Dom Luís I., katedrála, čtvrť Ribeira...). Ubytování v letovisku Povoa de Varzim.
4. den Prohlídka BRAGY, dávného církevního centra země. Zastávka na známém
poutním místě BOM JESUS DO MONTE. Návštěva GUIMARAES, rodiště prvního portugalského krále Alfonse I. Návrat na ubytování.
5. den Dokončení prohlídky PORTA včetně ochutnávky Portského vína ve vinných
sklepích společnosti Calem. Návštěva hradbami opevněného města ÓBIDOS. Ubytování v oblasti Lisabonu.
6. den Prohlídka královského paláce v QUELUZ a pohádkové rezidence v SINTŘE
vybudované na skalnatém ostrohu na místě opevněného maurského sídla. Návštěva
městečka MAFRA s klášterem, který je největší portugalskou stavbou. Zastávka na nejzápadnější výspě Evropy - skalnatém mysu CABO DA ROCA. Návrat na ubytování.
7. den Prohlídka LISABONU, prastaré metropole Portugalska. Návrat na ubytování.
8. den Transfer na letiště v Lisabonu. Přílet do Prahy v pozdních odpoledních
hodinách.
ČÍSLO ZÁJEZDU, TERMÍN A CENA:
171801    03.05.-10.05.    19 990 Kč
171802    14.09.-21.09.    19 990 Kč
u záj. č. 171801 příplatek za 3 večeře: 1 100 Kč
u záj. č. 171802 příplatek za 4 večeře: 1 500 Kč
časová sleva: 1 000/700 Kč
CENA ZÁJEZDU ZAHRNUJE:
letenku Praha - Lisabon - Praha, dopravu klimatizovaným autokarem, 7x ubytování
v hotelu (2 lůžkové pokoje s možností přistýlky a vlast. soc. zařízením), 7x snídani, průvodce, let. a bezp. taxy včetně poplatku za odbavené zavazadlo, poj. CK proti úpadku
doporučená částka na vstupné: cca 75 €

CK Mamut tour s.r.o.

pobytově-poznávací
zájezd

letadlo
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ŠPANĚLSKO - Andalusie

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den Večer odlet z Prahy do Málagy. Transfer na ubytování do letoviska TORREMOLINOS (cca 15 min.) s písečnými plážemi a nepřebernými možnostmi zábavy.
2. den Prohlídka starobylé CÓRDOBY s jedinečnou maurskou mešitou, do které byla
vystavěna křesťanská katedrála. Procházka krásnými zahradami Alcázaru a úzkými
uličkami na bílo natřené židovské čtvrti. Návrat na ubytování.
3. den Cesta pohořím Serranía de Ronda do města RONDA, rozděleného 100 m hlubokým kaňonem řeky Guadalevín. Návštěva nejjižnějšího cípu Evropy - GIBRALTARU,
britského území střežící průliv mezi Evropou a Afrikou. Návrat na ubytování.
4. den Volný den. Odpočinek na pláži. Fakultativně lodní výlet z Tarify do marockého
TANGERU. Návrat na ubytování.
5. den Návštěva SEVILLY, města zvaného pro svoji krásu „perla Andalusie“. Symbolem Sevilly je minaret mešity - Giralda, odkud je krásný pohled na město. Prohlídka
Alcázaru, někdejší rezidence emírů, katedrály a židovské čtvrti. Návrat na ubytování.
6. den Prohlídka GRANADY, jednoho z nejkrásnějších měst světa ležícího v úrodném údolí Vega se zasněženými vrcholky Sierry Nevady v pozadí (Alhambra - komplex

hotel ****

maurských staveb včetně královského sídla dynastie Nasridů a úchvatných zahrad
paláce Generalife). Návrat na ubytování.
7. den Odpočinek u moře v místě pobytu. Nocleh.
8. den Dopoledne koupání v moři nebo hotelovém bazénu. Prohlídka MÁLAGY
s hradem, pevností Alcazaba, katedrálou, římským divadlem a dalšími památkami.
Večer transfer na letiště.
9. den Přílet do Prahy v nočních hodinách.
ČÍSLO ZÁJEZDU, TERMÍN A CENA:
171701    02.06.-10.06.    20 490 Kč
171702    01.10.-09.10.    20 490 Kč
časová sleva: 700/500 Kč

polopenze s nápoji

CENA ZÁJEZDU ZAHRNUJE:
letenku Praha - Málaga - Praha, dopravu klimatizovaným autokarem, 7x ubytování
v hotelu**** (2 lůžkové klimatizované pokoje s možností přistýlky, TV a vlastním sociálním zařízením; součástí vybavení hotelu je venkovní bazén), 7x polopenzi (bufet)
včetně nápojů (pivo, víno, nealko), průvodce, letištní a bezpečnostní taxy včetně poplatku za odbavené zavazadlo, pojištění CK proti úpadku
doporučená částka na vstupné: cca 105 € + lodní výlet Tanger cca 70 €

ŠPANĚLSKO - Madrid a památky UNESCO
PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den V poledních hodinách odlet z Prahy do Madridu. Ubytování v hotelu situovaném cca 750 m od galerie Prado a 300 m od náměstí Puerta del Sol.
2. den Prohlídka MADRIDU, metropole Španělska s výstavnými paláci, okouzlujícími náměstími i věhlasnými muzei: Palacio Real - velkolepý královský palác; katedrála
Almudena; náměstí Plaza Mayor s reprezentativními budovami; park Retiro - zelená
oáza uprostřed velkoměsta s proskleným Palacio de Cristal; světoznámá galerie Prado
s díly nejvýznamnějších španělských malířů i jejich evropských kolegů... Nocleh.
3. den Celodenní výlet do historického TOLEDA, živoucího muzea španělských
dějin. Po starověkých Iberech, Římanech a Vizigótech tu zanechali výraznější stopy
i Arabové (Maurové) a Židé. Čarokrásné Toledo, z vnějšku nepřístupné město, ve kterém návštěvníka čeká na každém kroku, za každou hradbou příjemné překvapení, bývá
poeticky nazýváno kamennou symfonií. Návrat na ubytování.
4. den Návštěva věhlasného zámku EL ESCORIAL s malebnou kulisou pohoří Sierry
Guadarramy v pozadí, který nechal s velkorysostí sobě vlastní postavit král Filip II.
Odpoledne návrat do MADRIDU - osobní volno k návštěvě galerií a muzeí nebo fotbalového stadionu Realu Madrid - Santiago Bernabéu. Nocleh.
5. den Prohlídka města ÁVILA, středověkého skvostu obehnaného hradbami s 90
věžemi a katedrálou vestavěnou přímo do hradeb. Návštěva SEGOVIE, jehož dominantou je Alcázar, který se stal předlohou pro obrazovou znělku společnosti Walta Disneye.
Druhou světově proslulou stavbou je 700 m dlouhý, částečně dvouposchoďový římský
akvadukt se stodevatenácti oblouky. Návrat na ubytování.
6. den Krátký přejezd do univerzitního ALCALA DE HENARES - nádherného starobylého města, rodiště otce Dona Quijota - slavného spisovatele Miguela de Cervantese.
Transfer na letiště. Večer přílet do Prahy.

novinka

CK Mamut tour s.r.o.

letadlo

ČÍSLO ZÁJEZDU, TERMÍN A CENA:
175101    14.09.-19.09.    14 990 Kč
časová sleva: 500/300 Kč
CENA ZÁJEZDU ZAHRNUJE:
letenku Praha - Madrid - Praha, dopravu klimatizovaným autokarem, 5x ubytování
v hotelu v centru Madridu - www.hostalaguilar.com (2 lůžkové pokoje s možností přistýlky a vlastním sociálním zařízením), 5x snídani, průvodce, letištní a bezpečnostní
taxy včetně poplatku za odbavené zavazadlo, pojištění CK proti úpadku
doporučená částka na vstupné: cca 70 €
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ITÁLIE - Sicílie
CK Mamut tour s.r.o.

letadlo

polopenze

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den Odlet z Prahy do Katánie. Ubytování na severním pobřeží Sicílie.
2. den Fakultativně celodenní výlet lodí na ostrov VULCANO. Výstup k doutnající
sopce Vulcano zakončený odpočinkem v sirném bahenním jezírku nebo na pláži. Krátká návštěva sousedního ostrova LIPARI. Návrat na ubytování.
3. den Zastávka v rybářském městečku CEFALU. Prohlídka arcibiskupského sídla
MONREALE, jehož dominantou je nádherná katedrála s úchvatnou mozaikovou výzdobou. Procházka historickou částí PALERMA s normanskými stavbami v orientálním
stylu, barokními památkami i úzkými uličkami starého města. Ubytování u Marsaly.
4. den Zastávka v SEGESTĚ se zbytky řeckého sídliště, chrámem a divadlem. Prohlídka okouzlujícího středověkého městečka ERICE situovaného v nadmořské výšce
800 m, pouhé 2 km od moře. Přejezd lodičkou (cca 10 min.) na ostrůvek MOZIA se
zajímavými větrnými mlýny a působivým archeologickým areálem. Ubytování.
5. den AGRIGENTO - návštěva archeologického komplexu se zříceninami antických
chrámů. Prohlídka TAORMINY, jednoho z nejkrásněji položených italských měst s překrásným výhledem na symbol ostrova - Etnu. Ubytování na východním pobřeží.
6. den Prohlídka SYRAKUS s řadou památek (Apollonův chrám, Dionýsovo
ucho…). Návrat na ubytování. Odpolední odpočinek u Ionského moře. Nocleh.
7. den Výlet ke kráteru ETNY. Výjezd autobusem do nadmořské výšky cca 2 000 m
(možnost prohlídky kráteru Silvestri), odkud lze dále pokračovat lanovkou o 500 m
výše nebo na parkovišti přestoupit do terénních vozidel a nechat se vyvézt téměř
3 000 m vysoko. Návrat na ubytování.
8. den Transfer na letiště v Katánii. Přílet do Prahy.
ČÍSLO ZÁJEZDU, TERMÍN A CENA:
174301    28.05.-04.06.    20 790 Kč
174302    24.09.-01.10.    20 790 Kč
časová sleva: 800/500 Kč
CENA ZÁJEZDU ZAHRNUJE:
letenku Praha - Katánie - Praha, dopravu klimatizovaným autokarem, 7x ubytování
v hotelu*** (2 lůžkové pokoje s možností přistýlky, TV a vlastním sociálním zařízením), 7x polopenzi, průvodce, letištní a bezpečnostní taxy včetně poplatku za odbavené
zavazadlo, pojištění CK proti úpadku
doporučená částka na vstupné: cca 90 € + lodní výlet na Vulcano cca 50 €

RUSKO - Petrohrad
CK Mamut tour s.r.o.
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letadlo

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den Dopoledne odlet z Prahy do PETROHRADU. Okružní jízda bývalou metropolí
ruského impéria. Ubytování v hotelu cca 10 min. chůze od Ermitáže.
2. den Prohlídka rozsáhlého komplexu Petropavlovské pevnosti, která je nejstarší
dochovanou kamennou stavbou „Sankt Petěrburgu“. Přesun na Palácové náměstí
s velkolepou budovou Zimního paláce. Prohlídka Ermitáže, jednoho z největších muzeí na světě schraňující přes 3 miliony uměleckých předmětů. Návrat na ubytování.
3. den Přejezd do cca 35 km vzdáleného paláce PETRODVORCE vystavěného carem po vzoru francouzského Versailles v obrovském parku (800 ha) s více než 170-ti
fontánami různých velkostí. Odpoledne návštěva letního carského sídla CARSKOJE
SELO v Puškinu. Prohlídka majestátného Kateřinského paláce - barokního skvostu
v čele s pověstmi opředenou Jantarovou komnatou. Návrat na ubytování.
4. den Návštěva neoklasicistního chrámu sv. Izáka s pozlacenou kopulí, která patří mezi největší na světě (výstup na vyhlídkový ochoz). Prohlídka pestrobarevného
chrámu Kristova vzkříšení postaveného v tradičním ruském stylu. Výlet lodí po Něvě
s panoramatem nejvýznamnějších staveb „Benátek východu“. Návrat na ubytování.
5. den V časných ranních hodinách transfer na letiště. Přílet do Prahy.

ČÍSLO ZÁJEZDU, TERMÍN A CENA:
172001    10.08.-14.08.    16 990 Kč
172002    17.08.-21.08.    16 990 Kč
172003    28.09.-02.10.    17 490 Kč
časová sleva: 500/300 Kč
CENA ZÁJEZDU ZAHRNUJE:
letenku Praha - Petrohrad - Praha, dopravu klimatizovaným autokarem, výlet lodí
po Něvě, 4x ubytování v hotelu Nevsky Grand *** (www.nevskygrandhotel.com)
v centru města - cca 10 min. chůze od Ermitáže (2 lůžkové pokoje s vlastním sociálním zařízením), 4x snídani, místního česky hovořícího průvodce, letištní a bezpečnostní taxy včetně poplatku za odbavené zavazadlo, pojištění CK proti úpadku
CENA ZÁJEZDU NEZAHRNUJE:
vstupné dle programu - cca 70 € (vstupenky je nutné objednat dopředu - bližší informace obdržíte cca 45 dnů před odletem), vízum do Ruska - 2 000 Kč (vyřizuje CK)

SKOTSKO s výletem na ostrov Skye
PROGRAM ZÁJEZDU:
letadlo
1. den Večer odlet z Prahy do Glasgow. Transfer na ubytování.
2. den Zastávka na bojišti BANNOCKBURN. Návštěva starobylého STIRLINGU. Prohlídka GLASGOW, proslaveného architekturou a designem. Návrat na ubytování.
3. den Návštěva tajemné ROSSLYNSKÉ KAPLE, která se díky románu „Šifra mistra
Leonarda“ stala poutním místem hledačů záhad spojených se svatým grálem. Prohlídka města JEDBURGH s monumentálním opatstvím. Návštěva působivého DRYBURGH ABBEY a MELROSE ABBEY. Návrat na ubytování.
4. den Výjezd lanovkou za pohledy na nejvyšší britskou horu BEN NEVIS (1 343 m).
Zastávka ve FORT AUGUSTUS s unikátní soustavou zdymadel na Kaledonském kanálu. Návštěva romantické zříceniny hradu URQUHART CASTLE na břehu bájného jezera
LOCH NESS. Ubytování ve Fort William.
5. den Celodenní výlet na tajuplný ostrov SKYE: zastávka u ostrovního hradu EILEAN DONAN CASTLE, který patří mezi nejfotografovanější skotské atrakce; prohlídka
hradu DUNVEGAN a jeho zahrad; návštěva přístavu PORTREE. Návrat na ubytování.
6. den Exkurze do palírny tradiční skotské whisky DALWHINNIE (ochutnávka).
Prohlídka hradu vévody z Atholu - BLAIR CASTLE s krásnými zahradami a bohatou
expozicí. Návštěva místa korunovace skotských králů - SCONE PALACE, sídla rodu
Mansfieldů s okouzlujícími zahradami a vzácnými sbírkami umění. Ubytování.
7. den Prohlídka metropole Skotska - EDINBURGHU, města s nenapodobitelnou
atmosférou, které svou polohou patří mezi nejkrásnější na světě. Návrat na ubytování.
8. den Zastávka u pozůstatků PALÁCE LINLITHGOW, rodiště skotské královny Marie
Stuartovny. Návštěva FALKIRK WHEEL - lodního výtahu překonávajícího 24 m vysoký
rozdíl mezi hladinami kanálů Clyde a Union. Transfer na letiště. Večer přílet do Prahy.

CK Mamut tour s.r.o.

ČÍSLO ZÁJEZDU, TERMÍN A CENA:
171601    30.06.-07.07.    20 590 Kč
171602    07.07.-14.07.    20 590 Kč
sleva při ubytování na přistýlce: 3 000 Kč/zájezd
časová sleva: 600/400 Kč
poznámka: snídaně formou jednoduchých snídaňových balíčků lze zakoupit na recepci hotelů za cca
5 GBP (některé hotely nabízejí standardní snídani za cca 6-8 GBP); v pěším dosahu hotelů se nacházejí restaurace nebo fastfoody, kde je možné individuálně zajistit večeře (hlavní jídlo stojí cca 7-12 GBP)

CENA ZÁJEZDU ZAHRNUJE:
letenku Praha - Glasgow - Praha, dopravu klimatizovaným autokarem, 7x ubytování
v hotelu (2 lůžkové pokoje s možností přistýlky a vlastním soc. zařízením), průvodce,
let. a bezp. taxy včetně poplatku za odbavené zavazadlo, pojištění CK proti úpadku
doporučená částka na vstupné: cca 110 GBP
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IRSKO
CK Mamut tour s.r.o.

letadlo

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den Odlet z Prahy do Dublinu. Transfer na ubytování situované na okraji města.
Večerní návštěva světoznámé hospodské a barové čtvrti Temple Bar v centru Dublinu.
Návrat na ubytování.
2. den Prohlídka irské metropole DUBLINU, kosmopolitního města, které dalo
světové kultuře řadu velkých autorů (J. Joyce, O. Wilde, G.B. Shaw…). Procházka
starobylým centrem s pěknými ukázkami georgiánské architektury (Dublinský hrad,
katedrála sv. Patrika zasvěcená patronovi Irska...). Návštěva půvabných terasovitých
zahrad POWERSCOURT obklopujících barokní palác z 18. stol. se stem pokojů. Prohlídka pozůstatků raně křesťanského kláštera GLENDALOUGH v pohoří Wicklow. Návrat na ubytování.
3. den Návštěva KILKENNY - atraktivního města s úzkými uličkami a starobylého
CAHIRU na řece Suir s dobře dochovaným gotickým hradem na říčním ostrůvku. Zastávka v městečku CASHEL se zříceninou hradu na vysokém vápencovém ostrohu
uprostřed pastvin (bývalé hlavní sídlo králů z Münsteru). Ubytování v Limericku.
4. den Okružní jízda po části RING OF KERRY, 180 km dlouhé, ojedinělé cestě se
stoupáními mezi kopci příkrými a kulatými jako sopky ke skalám na pobřeží a úchvatným vyhlídkám na nekonečné moře. Zastávka v městečku KENMARE s typickými
irskými domky v pastelových barvách. Procházka k vodopádu TORC. Prohlídka MUCKROSS HOUSE, impozantního zámku s vodními zahradami a výhledem na okouzlující
jezero Killarney. Návrat na ubytování.
5. den Návštěva majestátního hradu BUNRATTY CASTLE a nedalekého skanzenu, který je dokladem dávného způsobu života v této drsné oblasti Irska. Zastávka
na nejnavštěvovanějším místě západního pobřeží - u tzv. MOHERSKÝCH ÚTESŮ,
tyčících se více než 200 m vysoko nad hladinou Atlantiku. Vyhlídková jízda fascinující oblastí BURREN s vápencovými puklinami připomínajícími měsíční krajinu.
Ubytování v Galway.
6. den Návštěva univerzitního GALWAY, přístavního centra západního Irska s úžasnou atmosférou. Průjezd hornatým krajem CONNEMARY s mnoha jezery, zálivy a močály, místními obyvateli označovaném jako ráj na zemi. Prohlídka výstavného kláštera
KYLEMORE ABBEY, obehnaného hradbami s cimbuřím (sídlo benediktinských řeholnic). Návrat na ubytování.
7. den Prohlídka EMO COURT - georgiánského panského sídla s překrásnými zahradami. Procházka malebnými Japonskými zahradami z počátku 20. stol. Návštěva Irského národního hřebčína, centra chovu irských dostihových koní, založeného
v roce 1900 plukovníkem Walkerem, který věřil, že formu koně lze určit na základě
horoskopu. Exkurze do palírny tradiční irské whiskey - JAMESON spojená s ochutnávkou. Ubytování na okraji Dublinu.
8. den Transfer na letiště v Dublinu. Přílet do Prahy v odpoledních hodinách.
ČÍSLO ZÁJEZDU, TERMÍN A CENA:
171901    05.06.-12.06.    22 890 Kč
171902    19.06.-26.06.    22 890 Kč
171903    03.07.-10.07.    22 890 Kč
171904    09.08.-16.08.    22 890 Kč
sleva při ubytování na přistýlce: 3 000 Kč/zájezd
časová sleva: 900/500 Kč
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CENA ZÁJEZDU ZAHRNUJE:
letenku Praha - Dublin - Praha, dopravu minibusem, 7x ubytování v hotelu (2 lůžkové
pokoje s možností přistýlky a vlastním sociálním zařízením), 6x snídani (sedmou snídani v den odletu lze dokoupit na místě za cca 9 €), průvodce, letištní a bezpečnostní
taxy včetně poplatku za odbavené zavazadlo, pojištění CK proti úpadku
doporučená částka na vstupné: cca 80 €

MALTA
PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den Dopoledne odlet z Prahy na Maltu, do oblíbené turistické destinace, která
byla více něž 150 let pod britskou nadvládou. Transfer do hotelu v klidné části města SLIEMA, cca 5 min. od centra s mnoha obchody a restauracemi a cca 200 m
od pobřežní promenády vedoucí do St. Julians - nejvyhledávanějšího místa noční
zábavy na ostrově.
2. den Prohlídka metropole ostrova, opevněného města VALLETTA, které bylo vybudováno na obranu před krvavými tureckými útoky (Karmelitánský kostel, katedrála
sv. Jana, Palác velmistrů, pevnost St. Elmo, zahrady Barakka s nádherným výhledem
na přístav...). Úzké uličky s drobnými obchůdky a kavárničkami nabízí turistům neopakovatelnou atmosféru. Fakultativně projížďka lodí dvěma přírodními přístavy podél
městských hradeb (cena cca 16 €). Návrat na ubytování.
3. den Procházka po největších maltských útesech DINGLI s úchvatnými vyhlídkami na nekonečnou hladinu moře a písečné pláže. Prohlídka poklidného městečka
MDINA, přezdívaného Tiché město, které je atraktivní směsicí středověké a barokní
architektury. Návštěva nedalekého RABATU, jehož největší atrakcí jsou pozůstatky římské vily s krásnými mozaikami a katakomby sv. Pavla a sv. Agáty. MOSTA - prohlídka
farního kostela pyšnícího se 3. největší kopulí v Evropě a nevybuchlou německou bombou v interiéru. Návrat na ubytování.
4. den Volný den. Odpočinek u moře v hotelovém plážovém klubu s venkovním bazénem naplněným slanou vodou a s přístupem na skalnatou pláž. Nocleh.
5. den Fakultativně projížďka rybářskou bárkou podél strmých útesů k tzv. MODRÉ JESKYNI, která byla podle pověsti útočištěm nymf vábících námořníky svým
zpěvem. Návštěva pozoruhodných megalitických chrámů HAGAR QIM a MNAJDRA (UNESCO), kde je i vůbec největší monolit, jaký byl kdy na megalitických maltských stavbách použit (výška 3 m, délka přes 6 m, váha okolo 20 tun). Zastávka
v typické rybářské vesničce MARSAXLOKK, v zátoce poseté množstvím barevných
rybářských loděk zvaných luzzu. Prohlídka bývalého hlavního města maltézských
rytířů VITTORIOSA, vybízejícího k romantickým procházkám historickými uličkami.
Návrat na ubytování.
6. den Celodenní výlet na GOZO, druhý největší ostrov maltského souostroví. Návštěva správního střediska - města VICTORIA s několika zajímavými kostely a citadelou. Prohlídka skvostného prehistorického chrámového komplexu GGANTIJA
(UNESCO) pocházejícího z období 4 000 let př. Kr., který se řadí mezi nejvzácnější
dochované ukázky megalitické kultury starší než egyptské pyramidy. Zastávka u vyhlídky na tzv. AZUROVÉ OKNO, kamenný přírodní most vytvořený erozní činností moře.
Návrat na ubytování.
7. den Volný den, odpočinek u moře. Fakultativní celodenní lodní výlet na téměř
opuštěný ostrůvek COMINO (Modrá laguna s průzračně čistou vodou - možnost koupání, maltézský hrad...; cena cca 20 €). Nocleh.
8. den Transfer na letiště. Ranní odlet zpět do Prahy.

novinka

CK Mamut tour s.r.o.

pobytově-poznávací
zájezd

ČÍSLO ZÁJEZDU, TERMÍN A CENA:
172701    04.10.-11.10.    17 990 Kč
příplatek za 7 večeří: 2 000 Kč
časová sleva: 800/500 Kč
CENA ZÁJEZDU ZAHRNUJE:
letenku Praha - Malta - Praha, dopravu klimatizovaným autokarem včetně trajektu
na Gozo, 7x ubytování v hotelu (2 lůžkové klimatizované pokoje s možností 1-2 přistýlek, TV, minibarem, vlastním sociálním zařízením a varnou konvicí na přípravu čaje
nebo kávy), 7x snídani, průvodce, letištní a bezpečnostní taxy včetně poplatku za odbavené zavazadlo, pojištění CK proti úpadku
doporučená částka na vstupné: cca 60 € (bez výletu na ostrov Comino a bez plavby
přístavem - viz. program)
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FRANCIE - Provence - Azurové pobřeží
CK Mamut tour s.r.o.

letadlo

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den Večer odlet z Prahy do Marseille, druhého největšího města Francie a nejvýznamějšího francouzského přístavu. Transfer do hotelu na okraji Avignonu.
2. den Návštěva LES BAUX DE PROVENCE, středověké vesničky zbudované
uprostřed vápencových skal. Prohlídka ARLES, města proslulého pobytem mnoha
slavných malířů (Van Gogh, Gauguin…) a nabízejícího pestrou paletu nádherných
památek. Přejezd do kraje mokřadů NP CAMARQUE s početnými hejny plameňáků
a pasoucími se stády bílých koní. Zastávka v opevněném provensálském sídle AIGUES MORTES vybudovaném v období křižáckých výprav a přímořském městečku
ST MARIES DE LA MER, proslaveném dlouhými plážemi a býčími zápasy. Návrat
na ubytování.
3. den Návštěva NIMES, kde lze obdivovat nejzachovalejší antický amfiteátr světa
(kapacita 20 000 diváků), římský chrám nebo okouzlující zahrady Jardin de la Fontaine.
Zastávka u unikátně zachovaného akvaduktu PONT DU GARD, téměř 300 m dlouhého a 50 m vysokého mistrovského díla římského stavitelství zapsaného na seznamu
UNESCO. Prohlídka historického AVIGNONU s impozantním papežským palácem
a slavným mostem Pont Bénezet poničeným během katastrofální povodně roku 1668.
Návrat na ubytování.
4. den Odjezd do oblasti přírodního parku LUBÉRON s hustými cedrovými a dubovými lesy. Prohlídka MUZEA LEVANDULE v městečku Coustellet. Návštěva
pitoreskní vesnice ROUSSILLON vystavěné z různých odstínů místního okrového
kamene. Zastávka u cisterciáckého opatství SÉNANQUE, jehož fotografie s levandulovým polem v popředí je typickou pohlednicí z Provence a dále v malebné
vesničce GORDES, tyčící se na skále s krásným výhledem do kraje. Procházka
osadou FONTAINE DE VAUCLUSE známé pobytem italského básníka Petrarcy
a také díky působivé krasové vyvěračce řeky Sorque. Ochutnávka vína na jedné
z nejslavnějších vinařských adres Francie, v CHATEAUNEUF DU PAPE. Návrat
na ubytování.
5. den Přejezd do oblasti největšího říčního kaňonu v Evropě - GRAND CANYON DU
VERDON. Odpočinek u jezera ST. CROIX (fakultativně výlet lodičkou do nitra hlubokého
kaňonu). Zastávka v malebné provensálské vesničce MOUSTIERS STE MARIE s tradiční výrobou fajánse (tamější typická užitá keramika). Panoramatická cesta busem
po jižní římse s fantastickými pohledy do velkolepého Verdonského kaňonu. Ubytování
v Roquebrune sur Argens.
6. den Zastávka v historickém městečku GRASSE, proslulém výrobou parfémů
(exkurze do parfumerie). Prohlídka festivalového CANNES, které je oblíbenou destinací evropské smetánky. Procházka městečkem PORT GRIMAUD, vystavěným
ve 20. stol. v místním architektonickém stylu na umělých ostrůvcích a poloostrovech po vzoru italských Benátek. Plavba lodí do nedalekého ST. TROPEZ se známou
četnickou stanicí a luxusními jachtami kotvícími na nábřeží, přímo v centru města.
Návrat na ubytování.
7. den Krátká návštěva jedné z nejslavnějších a nejkrásnějších vesnic jižní Francie ST. PAUL DE VENCE. Odlet zpět do Prahy.
ČÍSLO ZÁJEZDU, TERMÍN A CENA:
170901    11.09.-17.09.    16 590 Kč
časová sleva: 600/400 Kč
CENA ZÁJEZDU ZAHRNUJE:
letenku Praha - Marseille a Nice - Praha, dopravu klimatizovaným autokarem, 6x ubytování v hotelu (2 lůžkové klimatizované pokoje s možností přistýlky, TV a vlastním
sociálním zařízením), 6x snídani, průvodce, letištní a bezpečnostní taxy včetně poplatku
za odbavené zavazadlo, pojištění CK proti úpadku
doporučená částka na vstupné: cca 65 €
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ITÁLIE - Toskánsko - Elba - Cinque Terre
PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den Odlet z Prahy do Říma v dopoledních hodinách. Přejezd busem do oblíbeného letoviska Marina di Bibbona. Ubytování v hotelu situovaném necelých 100 m
od krásné písečné pláže. Cestou prohlídka půvabného města VITERBO se středověkou
čtvrtí San Pellegrino. Největší atrakcí je bezesporu monumentální Papežský palác (bývalé letní sídlo papežů) a přilehlá katedrála sv. Vavřince. Nocleh.
2. den Prohlídka SIENY (UNESCO) - perly Toskánska s četnými památkami gotické
architektury (černobílý románsko-gotický dóm vystavěný z mramoru, polokruhové
svažující se náměstí Piazza del Campo - dějiště tradičních závodů neosedlaných koní,
Palazzo Pubblico…). Návštěva SAN GIMIGNANA, jednoho z nejatraktivnějších míst
této části Itálie se 102 m vysokou věží Torre del Mangia. Středověký ráz dokreslují
hradby a další historické rodové věže. Návrat na ubytování.
3. den Fakultativní celodenní výlet na ELBU (doba plavby cca 1 hod.): prohlídka
PORTOFERRAIA - hlavního města ostrova s Napoleonovou rezidencí Villa Mulini
ukrývající bohatou knihovnu; ze stylové vesničky MARCIANA (krátká návštěva) výjezd lanovkou na nejvyšší vrchol ostrova - MONTE CAPANNE s neopakovatelným
panoramatem; v případě příznivého počasí možnost relaxace na některé z místních
pláží. Návrat na ubytování. Klienti, kteří se nezúčastní výletu na Elbu mohou strávit
den odpočinkem u moře v místě ubytování.
4. den Prohlídka jednoho z kdysi nejbohatších městských států - FLORENCIE, města, které je dnes pokladnicí architektonických památek i uměleckých skvostů a proto je
jedním z turisty nejvyhledávanějších míst na světě (dóm Santa Maria del Fiore, Galeria
degli Uffizi, Most zlatníků…). Návštěva PISY, města proslaveného především svou
„šikmou“ věží, která s okolními cennými stavbami tvoří působivý architektonický komplex. Návrat na ubytování.
5. den Příjezd do populární oblasti CINQUE TERRE zasazené do kraje zalesněných
kopců, strmých mořských útesů a pěti okouzlujících rybářských vesniček. Vzhledem
k tomu, že obce jsou zde spojeny pouze úzkou a klikatou silničkou nevhodnou pro
autobusy, přesedneme v Lévantu na železnici, která nám umožní postupně navštívit
nejen všechny zajímavé rybářské osady, ale též v případě zájmu absolvovat nenáročné
procházky členitým skalnatým pobřežím s výhledem na nejkrásnější zákoutí. Odpočinek u moře. Noční přejezd.
6. den Příjezd do Plzně, Berouna, Prahy a Rakovníka v dopoledních hodinách.

polopenze

CK Mamut tour s.r.o.

letadlo/bus

ČÍSLO ZÁJEZDU, TERMÍN A CENA:
173401    04.05.-09.05.    9 900 Kč
173402    09.05.-14.05.    9 900 Kč
příplatek za výlet na ostrov Elba: 850 Kč
příplatek za 1 odbavené zavazadlo do 23 kg: 500 Kč
(resp. 780 Kč za zavazadlo do 32 kg)
(obvykle postačí 1 odbavené zavazadlo pro 2 osoby)
časová sleva: 400/250 Kč
poznámka: zájezd č. 173401 je pořádán v obráceném pořadí (tam autokarem - odjezd z Rakovníka,
Prahy, Berouna a Plzně v odpoledních hodinách / zpět letadlem - přílet do Prahy v odpoledních
hodinách)

CENA ZÁJEZDU ZAHRNUJE:
letenku Praha - Řím (Řím - Praha) včetně kabinového zavazadla o max. rozměrech
42x32x25 cm, dopravu zájezdovým autokarem (WC, klimatizace, DVD, bufet), 4x ubytování v hotelu*** (2 lůžkové pokoje s možností přistýlky, TV a vlastním sociálním zařízením), 4x polopenzi, průvodce, letištní a bezpečnostní taxy, pojištění CK proti úpadku
doporučená částka na vstupné, vlak, lanovku a místní průvodce: cca 95 €
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CHORVATSKO - poloostrov Pelješac
CK Mamut tour s.r.o.

Oblíbené letovisko OREBIČ se nachází v jihozápadní části poloostrova Pelješac. Vyhledávané je především díky krásné přírodě
a křišťálově čistému moři s převáženě oblázkovými plážemi lemovanými cypřiši, olivovníky a piniemi. Vyhlášená je však rovněž
místní písčitá pláž Trstenica s pozvolným vstupem do moře vhodným pro děti. Nádhernou kulisu dotváří horský masiv s nejvyšším vrcholem Sveti Ilja (961 m), ostrůvky vystupující z hladiny moře a silueta starobylého města Korčula na obzoru. Z přístavu
k pláži Trstenica vede pěší promenáda s restauracemi a kavárnami. Vzdálenost z Prahy je cca 1 250 km.

novinka

studia a apartmány vila Milka

číslo
zájezdu

termín

studio
1/2

170301
170302
170303
170304
170305
170306
170307
170308
170309
170310
170311
170312

17.06.-24.06.
24.06.-01.07.
01.07.-08.07.
08.07.-15.07.
15.07.-22.07.
22.07.-29.07.
29.07.-05.08.
05.08.-12.08.
12.08.-19.08.
19.08.-26.08.
26.08.-02.09.
02.09.-09.09.

6 890
6 890
7 490
7 490
7 990
7 990
7 990
7 990
7 490
7 490
6 890
6 890

cena za celé studio / apartmán na 7 nocí
studio
apartmán
apartmán
studio
1/3
1/4
1/4
1/3
moře
moře
2 koupelny
7 890
8 690
10 690
11 890
7 890
8 690
10 690
11 890
8 390
9 490
12 290
13 690
8 390
9 490
12 290
13 690
8 990
9 990
12 990
15 290
8 990
9 990
12 990
15 290
8 990
9 990
12 990
15 290
8 990
9 990
12 990
15 290
8 390
9 490
12 290
13 690
8 390
9 490
12 290
13 690
7 890
8 690
10 690
11 890
7 890
8 690
10 690
11 890

poznámka: ceny v období mimo uvedené termíny na vyžádání v CK

SLEVY A PŘÍPLATKY:
sleva pro dítě do 6 let bez nároku na lůžko: 50 % z ceny za osobu s lůžkem
příplatek za dopravu autobusem:
2 590 Kč/os./zpáteční
DOPRAVA A ODJEZDOVÁ MÍSTA:
vlastní
za příplatek autobusová doprava zájezdovým autokarem (WC, klimatizace, DVD, bufet)
nástupy: Praha, Příbram, Písek, České Budějovice
odjezdy: pátek v odpoledních hodinách (Praha cca 13.30 hod.)
příjezdy: neděle v dopoledních hodinách

ČASOVÉ SLEVY

5%
při zaplacení 30 % zálohy do 31.01.2017

3%
při zaplacení 30 % zálohy do 31.03.2017
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UBYTOVÁNÍ:
vila MILKA obklopená zahradou se nachází v klidné uličce nedaleko centra Orebiče, cca 50 m od přímořské promenády a 300 m od písčité pláže Trstenica (největší
a nejkrásnější pláž v Orebiči); celková kapacita objektu je 2 apartmány (2 oddělené
ložnice a vybavená kuchyně) a 7 studií (obytná místnost s vybaveným kuchyňským
koutem); všechny typy ubytování mají SAT-TV, vlastní sociální zařízení a bezplatné
připojení k internetu prostřednictvím Wi-Fi; ve zvýšeném přízemí jsou tři 2 lůžková
studia 1/2 s balkonem orientovaným na jih; v prvním patře se nachází dvě 3 lůžková
studia 1/3 s balkonem na sever a dvě 3 lůžková studia 1/3 s balkonem orientovaným
na moře; apartmán situovaný na moře je v prvním patře; prostornější apartmán se 2
koupelnami a terasou do zahrady se nachází ve zvýšeném přízemí; možnost parkování v zahradě vily
STRAVOVÁNÍ:
vlastní
CENA ZÁJEZDU ZAHRNUJE:
pronájem studia/apartmánu na 7 nocí, poplatky za elektrickou energii, vodu a plyn,
povlečení, závěrečný úklid, pobytovou taxu, pojištění CK proti úpadku

CHORVATSKO - Makarská riviéra
CK Mamut tour s.r.o.

TUČEPI je rušné rekreační středisko na Makarské riviéře s dlouhými oblázkovými plážemi a mohutnou kulisou pohoří Biokovo.
V centru města se nachází řada obchodů a restaurací. Sousední, 3 km vzdálené letovisko Makarska je dostupné autobusy
městské hromadné dopravy, jejíž spoje odjíždějí cca každých 30 min. Vzdálenost z Prahy je cca 1 170 km.

polopenze

hotel villa Vinka***
číslo zájezdu

termín

1. a 2. lůžko

170601
170602
170603
170604
170605
170606
170607
170608
170609
170610
170611
170612
170613
170614

12.06.-21.06.
19.06.-28.06.
26.06.-05.07.
03.07.-12.07.
10.07.-19.07.
17.07.-26.07.
24.07.-02.08.
31.07.-09.08.
07.08.-16.08.
14.08.-23.08.
21.08.-30.08.
28.08.-06.09.
04.09.-13.09.
11.09.-20.09.

10 590
10 990
11 590
11 590
11 590
11 590
11 590
11 590
11 590
11 590
11 590
10 990
10 590
10 290

3. lůžko
dítě 2-11 let
6 890
6 990
7 290
7 290
7 290
7 290
7 290
7 290
7 290
7 290
7 290
6 990
6 890
6 790

3. lůžko
osoba od 12 let
8 590
8 990
9 590
9 590
9 590
9 590
9 590
9 590
9 590
9 590
9 590
8 990
8 590
8 290

SLEVY:
sleva při vlastní dopravě nebo na druhý týden pobytu:
1 200 Kč/os.
dítě do 2 let bez nároku na lůžko a stravu platí pouze:
2 590 Kč /7 nocí
sleva při ubytování na pokoji s terasou v přízemí (bez klimatizace): 1 000 Kč/os./7 nocí
DOPRAVA A ODJEZDOVÁ MÍSTA:
zájezdový autokar (WC, klimatizace, DVD, bufet)
nástupy: Rakovník (+200 Kč/os.), Praha, Beroun, České Budějovice (možnost
nástupu na trase)
odjezdy: pondělí v odpoledních hodinách (Praha cca 16.00 hod.)
klimatizace
příjezdy: středa v dopoledních hodinách
ně

v ce

UBYTOVÁNÍ:
hotel VILLA VINKA*** (www.villa-vinka.com) situovaný cca 200 m od dlouhé oblázkové pláže (lehátka a slunečníky za poplatek) a pobřežní promenády vedoucí do centra Tučepi; 2-3 lůžkové klimatizované pokoje s vlastním sociálním zařízením, SAT-TV,
lednicí a balkonem; pro hosty je k dispozici společná kuchyňka; na recepci hotelu
možnost bezplatného připojení k internetu prostřednictvím Wi-Fi
STRAVOVÁNÍ:
polopenze

snídaně: bufet
večeře: výběr ze 3 menu, salát formou bufetu

CENA ZÁJEZDU ZAHRNUJE:
dopravu, 7x ubytování včetně klimatizace, 7x polopenzi, služby delegáta v místě pobytu, pobytovou taxu, pojištění CK proti úpadku
FAKULTATIVNÍ VÝLETY:
Dubrovník, Medžugorje, Mostar, Trogir, Imotski (Červené a Modré jezero), ostrovy Brač
a Hvar, pohoří Biokovo, NP Krka...

ČASOVÉ SLEVY

10 %
při zaplacení 30 % zálohy do 31.01.2017

8%
při zaplacení 30 % zálohy do 31.03.2017
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CHORVATSKO - Makarská riviéra
CK Mamut tour s.r.o.

BAŠKO POLJE je klidné rekreační středisko na populární Makarské riviéře. Hotelový komplex se nachází v rozlehlém borovém háji
přímo na břehu moře s dlouhými oblázkovými plážemi a kulisou horského masivu Biokovo v pozadí. Do rušného letoviska Baška
Voda s obchody, restauracemi a diskotékami se lze dostat po 1 km dlouhé promenádě. Vzdálenost z Prahy je cca 1 150 km.

hotel Alem**

polopenze
formou bufetu

číslo zájezdu

termín

1. a 2. lůžko

170501
170502
170503
170504
170505
170506
170507
170508
170509
170510
170511
170512
170513
170514

12.06.-21.06.
19.06.-28.06.
26.06.-05.07.
03.07.-12.07.
10.07.-19.07.
17.07.-26.07.
24.07.-02.08.
31.07.-09.08.
07.08.-16.08.
14.08.-23.08.
21.08.-30.08.
28.08.-06.09.
04.09.-13.09.
11.09.-20.09.

9 290
9 490
9 890
9 890
9 890
9 890
9 890
9 890
9 890
9 890
9 890
9 490
9 290
8 990

3. lůžko
dítě do 12 let
3 390
3 390
3 390
3 390
3 390
3 390
3 390
3 390
3 390
3 390
3 390
3 390
3 390
3 390

3. lůžko
osoba od 12 let
8 290
8 490
8 890
8 890
8 890
8 890
8 890
8 890
8 890
8 890
8 890
8 490
8 290
7 990

SLEVY:
sleva při vlastní dopravě nebo na druhý týden pobytu: 1 200 Kč/os.
DOPRAVA A ODJEZDOVÁ MÍSTA:
zájezdový autokar (WC, klimatizace, DVD, bufet)
nástupy: Rakovník (+200 Kč/os.), Praha, Beroun, České Budějovice (možnost nástupu na trase)
odjezdy: pondělí v odpoledních hodinách (Praha cca 16.00 hod.)
příjezdy: středa v dopoledních hodinách
UBYTOVÁNÍ:
hotel ALEM**(www.club-adriatic.hr) situovaný v klidném prostředí borového háje cca
100 m od dlouhé pláže s drobnými oblázky a betonovými plochami (pozvolný vstup
do moře); 2-3 lůžkové pokoje s vlastním sociálním zařízením a balkonem situovaným
směrem na moře nebo hory; ve společných prostorách možnost placeného připojení
k internetu prostřednictvím Wi-Fi; součástí hotelového komplexu je obchod se základními potravinami, TV místnost, směnárna, hřiště pro míčové hry, restaurace a kavárna
přímo na břehu moře
STRAVOVÁNÍ:
polopenze

ČASOVÉ SLEVY

10 %
při zaplacení 30 % zálohy do 31.01.2017

8%
při zaplacení 30 % zálohy do 31.03.2017

30

snídaně: bufet
večeře: bufet včetně 0,2 dcl nealkoholického nápoje nebo piva
CENA ZÁJEZDU ZAHRNUJE:
dopravu, 7x ubytování, 7x polopenzi, služby delegáta v místě pobytu, pobytovou taxu,
pojištění CK proti úpadku
FAKULTATIVNÍ VÝLETY:
Dubrovník, Medžugorje, Mostar, Trogir, Imotski (Červené a Modré jezero), ostrovy Brač
a Hvar, pohoří Biokovo, NP Krka...

CHORVATSKO - Makarská riviéra
CK Mamut tour s.r.o.

DRVENIK je přímořské letovisko na Makarské riviéře (cca 30 km jižně od Makarské), která je považována za nejkrásnější a nejoblíbenější rekreační oblast Jadranu. Leží mezi příkrými útesy horského masivu Biokovo a průzračným mořem s nádhernými
oblázkovými plážemi. Celá oblast má příjemné podnebí s vysokým počtem hodin slunečního svitu. Poloha letoviska je ideální
k organizování mnoha zajímavých výletů. Vzdálenost z Prahy je cca 1 200 km.

hotel Krasna-Srečko ****
termín

1. a 2.
lůžko

170201
170202
170203
170204
170205
170206
170207
170208
170209
170210
170211
170212
170213
170214

12.06.-21.06.
19.06.-28.06.
26.06.-05.07.
03.07.-12.07.
10.07.-19.07.
17.07.-26.07.
24.07.-02.08.
31.07.-09.08.
07.08.-16.08.
14.08.-23.08.
21.08.-30.08.
28.08.-06.09.
04.09.-13.09.
11.09.-20.09.

10 190
10 690
11 290
11 290
11 290
11 290
11 290
11 290
11 290
11 290
11 290
10 690
10 190
9 490

3./4. lůžko
dítě
3-11 let
6 590
6 790
6 990
6 990
6 990
6 990
6 990
6 990
6 990
6 990
6 990
6 790
6 590
5 990

3./4. lůžko
dítě
12-14 let
7 190
7 390
7 590
7 590
7 590
7 590
7 590
7 590
7 590
7 590
7 590
7 390
7 190
6 590

3./4. lůžko
osoba
od 15 let
8 990
9 190
9 490
9 490
9 490
9 490
9 490
9 490
9 490
9 490
9 490
9 190
8 990
8 590

Obrázky jsou pořízené před rekonstrukcí hotelu.

číslo
zájezdu

polopenze

hotel ****
SLEVY A PŘÍPLATKY:
sleva při vlastní dopravě nebo na druhý týden pobytu: 1 200 Kč/os.
pokoje s výhledem
dítě do 3 let bez nároku na lůžko platí pouze:
2 590 Kč/7 nocí
na moře
dítě do 10 let na přistýlce (5. lůžku) platí pouze:
4 990 Kč/7 nocí
příplatek za klimatizaci: 100 Kč/2 lůžkový pokoj/noc, 150 Kč/3-4 lůžkový pokoj/noc
DOPRAVA A ODJEZDOVÁ MÍSTA:
zájezdový autokar (WC, klimatizace, DVD, bufet)
nástupy: Rakovník (+200 Kč/os.), Praha, Beroun, České Budějovice (možnost nástupu na trase)
odjezdy: pondělí v odpoledních hodinách (Praha cca 16.00 hod.)
příjezdy: středa v dopoledních hodinách
UBYTOVÁNÍ:
hotel KRASNA-SREČKO**** - čtyřpatrový, nově zrekonstruovaný objekt s výtahem,
cca 50 m od pláže s drobnými oblázky a pozvolným vstupem do moře (malé pláže
sevřené skalami jsou vzdálené cca 600 m od místa ubytování); prostorné 2-4 lůžkové
pokoje (možnost 1 přistýlky - 5. lůžko) s vlastním sociálním zařízením, lednicí, SAT-TV, klimatizací (za příplatek) a balkonem s výhledem na moře; k dispozici je společný
kuchyňský kout pro přípravu teplých nápojů; v restauraci hotelu zdarma připojení k internetu prostřednictvím Wi-Fi; 1x týdně hraje v hotelu živá hudba; v pobytovém místě je
obchod a několik restaurací; v restauraci Plaža je klientům CK poskytována 10 % sleva
STRAVOVÁNÍ:
polopenze

snídaně: bufet
večeře: polévka, výběr ze 3 hlavních jídel, salát formou bufetu, desert, 0,2 dcl nealko
nápoje nebo piva
CENA ZÁJEZDU ZAHRNUJE:
dopravu, 7x ubytování, 7x polopenzi, služby delegáta v místě pobytu, pobytovou taxu,
pojištění CK proti úpadku

ČASOVÉ SLEVY

10 %
při zaplacení 30 % zálohy do 31.01.2017

8%
při zaplacení 30 % zálohy do 31.03.2017
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ITÁLIE - ostrov Ischia
CK Rotera s.r.o.

Termální ostrov Ischia je osmým největším ostrovem Itálie a zároveň největším ostrovem Neapolského zálivu. Jeho rozloha
je 46 km² a je omýván Tyrhénským mořem. Povrch je převážně hornatý, nejvyšší vrchol tvoří hora Monte Epomeo 787 m.
Na severovýchodě sousedí s ostrovy Procida a Vivara, na jihu s ostrovem Capri. Počet obyvatel činí přibližně 60 000. Ischia je
správně rozdělena do 6 obcí: Ischia, Casamicciola, Lacco Ameno, Forio, Serrara Fontana a Barano. V současné době je Ischia
díky lázeňství, historii a přírodním krásám velkým turistickým hitem.

hotel Park Victoria***

polopenze

číslo
zájezdu

termín

1. a 2.
lůžko

716001
716002
716003
716004
716005
716006
716007
716008
716009
716010
716011
716012
716013
716014
716015
716016
716017

05.05.-14.05.
12.05.-21.05.
19.05.-28.05.
26.05.-04.06.
02.06.-11.06.
09.06.-18.06.
16.06.-25.06.
23.06.-02.07.
30.06.-09.07.
07.07.-16.07.
14.07.-23.07.
25.08.-03.09.
01.09.-10.09.
08.09.-17.09.
15.09.-24.09.
22.09.-01.10.
29.09.-08.10.

10 485
10 485
10 485
11 545
11 545
11 545
11 545
11 545
11 545
11 545
11 545
11 545
11 545
11 545
11 545
11 545
11 545

3. lůžko
dítě
do 11 let
7 850
7 850
7 850
8 490
8 490
8 490
8 490
8 490
8 490
8 490
8 490
8 490
8 490
8 490
8 490
8 490
8 490

3. lůžko
osoba
od 11 let
9 160
9 160
9 160
10 010
10 010
10 010
10 010
10 010
10 010
10 010
10 010
10 010
10 010
10 010
10 010
10 010
10 010

novinka

1. a 2. lůžko
osoba
od 55 let
10 250
10 250
10 250
10 250
10 250
10 250
10 250
11 545
11 545
11 545
11 545
10 960
10 960
10 960
10 960
10 960
10 250

PŘÍPLATKY:
příplatek za jednolůžkový pokoj:
1 470 Kč/7 nocí
příplatek za pokoj s balkonem nebo terasou: 770 Kč/os./7 nocí
příplatek za plnou penzi:
2 450 Kč/os./7 nocí
DOPRAVA A ODJEZDOVÁ MÍSTA:
zájezdový autokar (WC, klimatizace, DVD, bufet)
nástupy: Praha, Beroun, Žebrák, Plzeň
odjezdy: pátek v dopoledních hodinách
příjezdy: neděle v odpoledních hodinách
UBYTOVÁNÍ:
hotel PARK VICTORIA*** (www.hotelparkvictoria.com) se skládá ze 2 budov a nachází se v zahradě, v klidné oblasti u historického centra městečka Forio; k nejbližší
pláži Cava dell´Isola je to cca 15 min. chůze, další pláž Citara je vzdálená cca 20 min.
pěšky; 2-3 lůžkové pokoje s vlastním sociálním zařízením, telefonem, centrální klimatizací (v provozu cca od poloviny června do poloviny září) a SAT/TV; balkón nebo terasa
je za příplatek; součástí hotelového komplexu je vnitřní termální bazén (teplota vody 3640°C) a venkovní nefiltrovaný termální bazén (30 °C); hotelovým hostům je k dispozici
terasa s lehátky a slunečníky, bar, restaurace, trezor (za poplatek), bezplatné připojení
k internetu prostřednictvím Wi-Fi v prostorách recepce/baru a části zahrady
STRAVOVÁNÍ:
polopenze

snídaně: bufet
večeře: výběr z menu, salát formou bufetu
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CENA ZÁJEZDU ZAHRNUJE:
dopravu, 7x ubytování, 7x polopenzi, vstup do hotelových bazénů, služby delegáta
v místě pobytu, informační materiály o ostrově, pojištění CK proti úpadku

ITÁLIE - ostrov Ischia
CK Rotera s.r.o.

Termální ostrov Ischia je osmým největším ostrovem Itálie a zároveň největším ostrovem Neapolského zálivu. Jeho rozloha
je 46 km² a je omýván Tyrhénským mořem. Povrch je převážně hornatý, nejvyšší vrchol tvoří hora Monte Epomeo 787 m.
Na severovýchodě sousedí s ostrovy Procida a Vivara, na jihu s ostrovem Capri. Počet obyvatel činí přibližně 60 000. Ischia je
správně rozdělena do 6 obcí: Ischia, Casamicciola, Lacco Ameno, Forio, Serrara Fontana a Barano. V současné době je Ischia
díky lázeňství, historii a přírodním krásám velkým turistickým hitem.

hotel Aragonese ***
číslo
zájezdu

termín

1. a 2.
lůžko

716101
716102
716103
716104
716105
716106
716107
716108
716109
716110
716111
716112
716113
716114
716115
716116
716117
716118

05.05.-14.05.
12.05.-21.05.
19.05.-28.05.
26.05.-04.06.
02.06.-11.06.
09.06.-18.06.
16.06.-25.06.
23.06.-02.07.
30.06.-09.07.
07.07.-16.07.
14.07.-23.07.
21.07.-30.07.
25.08.-03.09.
01.09.-10.09.
08.09.-17.09.
15.09.-24.09.
22.09.-01.10.
29.09.-08.10.

9 990
9 990
9 990
10 500
10 500
10 500
10 500
10 500
10 650
10 650
10 650
10 650
10 900
10 900
10 900
10 650
10 650
9 990

3. lůžko
dítě
do 12 let
3 990
3 990
3 990
3 990
3 990
3 990
3 990
3 990
3 990
3 990
3 990
3 990
3 990
3 990
3 990
3 990
3 990
3 990

novinka

4. lůžko 3. a 4. lůžko 1. a 2. lůžko
dítě
osoba
osoba
do 12 let od 12 let
od 55 let
6 900
8 650
9 350
6 900
8 650
9 350
6 900
8 650
9 350
6 990
8 800
9 550
6 990
8 800
9 550
6 990
8 800
9 550
6 990
8 800
9 550
6 990
8 800
9 550
7 250
9 200
10 650
7 250
9 200
10 650
7 250
9 200
10 650
7 250
9 200
10 650
7 300
9 350
10 900
7 300
9 350
10 900
7 300
9 350
10 900
7 250
9 200
10 650
7 250
9 200
10 650
6 900
8 650
9 550

PŘÍPLATKY:
příplatek za jednolůžkový pokoj:
1 470 Kč/7 nocí
příplatek za pokoj s výhledem na moře nebo panoramatický výhled: 280 Kč/os./7 nocí

polopenze

DOPRAVA A ODJEZDOVÁ MÍSTA:
zájezdový autokar (WC, klimatizace, DVD, bufet)
nástupy: Praha, Beroun, Žebrák, Plzeň
odjezdy: pátek v dopoledních hodinách
příjezdy: neděle v odpoledních hodinách
UBYTOVÁNÍ:
příjemný rodinný hotel ARAGONESE*** (www.hotelaragonese.it) se nachází ve svahu
v obci Ischia Ponte, jen několik minut chůze od historického centra (cca 400 m) a impozantního Aragonského hradu; výhodou ubytování je klidná, ale zároveň centrální poloha;
nejbližší písčitá pláž je vzdálená cca 600 m; nedaleko je také pláž Cartaromana, kde
do moře vyvěrají teplé termální prameny; nad hotelem je autobusová zastávka a obchod
s potravinami; 2-4 lůžkové pokoje s telefonem, TV a vlastním soc. zařízením; k dispozici
je spol. místnost s TV, bar a venkovní termální bazén s terasou (teplota vody 34 °C)
STRAVOVÁNÍ:
polopenze
snídaně: kontinentální (pečivo, máslo, marmeláda, suchary, salám/šunka, sýr; káva,
cappuccino, čaj, mléko, džus; na vyžádání vejce a ovoce)
večeře: jednotné 3 chodové menu
CENA ZÁJEZDU ZAHRNUJE:
dopravu, 7x ubytování, 7x polopenzi, vstup do hotelového bazénu, služby delegáta
v místě pobytu, informační materiály o ostrově, pojištění CK proti úpadku
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SLOVENSKO - Velký Meder - termály
CK Mamut tour s.r.o.

Zájezdy do Velkého Mederu se již několik sezon těší mezi našimi klienty mimořádné oblibě a to nejen díky vynikajícím léčebným
účinkům zdejší termální vody, ale zejména pro zcela nadstandardní služby hotelu Thermal Varga umocněné neformálními vztahy
mezi klienty a hotelovým managementem. Stávající kapacita HOTELU THERMAL VARGA*** (www.hotelthermal.sk) byla v roce
2016 rozšířena o nový objekt s názvem HOTEL AQUA*** (www.hotelaqua.sk), který se nachází přes ulici. Oba hotely mají
stejného majitele, jsou vzdálené cca 100 m od termálního areálu a společně nabízí mimo jiné lobby bar, letní terasu s příjemným
posezením, biliard, stolní tenis, dětský koutek a hřiště včetně trampolíny. Na recepci lze zdarma zapůjčit omezený počet jízdních
kol a hole na nordic walking.
Moderní termální areál ve VELKÉM MEDERU (www.thermalcorvinus.sk) nabízí celkem
9 bazénů s celkovou plochou 3 400 m2. Léčivá voda o teplotě 25-37 °C blahodárně
působí především při léčbě kloubových a svalových onemocnění. Krytý komplex se
čtyřmi bazény nabízí mimo jiné perličkovou lázeň, rodinný bazén s atrakcemi pro děti,
saunu, biosolárium, masáže a rovněž 2 tobogány s celoročním provozem. Součástí
areálu je restaurace a stánky s občerstvením.
PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den Odjezd v ranních hodinách. Ubytování. Odpoledne relaxace v termálních
lázních ve VELKÉM MEDERU. Nocleh.
2. den Odpočinek v termálním areálu v místě pobytu. Nocleh.
3. den Půldenní výlet do maďarského GYÖRU, historického města ležícího na soutoku
řek Dunaje, Ráby a Rábcy. Prohlídka barokní části města, event. návštěva místních termálních lázní s vodou teplou až 38 °C. Návrat na ubytování. Koupání ve Velkém Mederu.
4. den Dopoledne odpočinek v termálních lázních v místě pobytu. Příjezd ve večerních hodinách.
poznámka: záj. č. 174208 je prodloužený o 1 pobytový den; záj. č. 174201 a 174204 o 2 pobytové
dny; záj. č. 174207 o 3 pobytové dny; u zájezdu č. 177301 (zabíjačka) se neuskuteční výlet do Györu

hotel Aqua

číslo
zájezdu
174201
174207
174208
174204
174205
177301

termín
29.04.-04.05.
13.05.-19.05.
11.06.-15.06.
23.09.-28.09.
28.09.-01.10.
23.11.-26.11.

počet
nocí
5
6
4
5
3
3

hotel
Aqua
Aqua
Aqua
Aqua
Thermal
Aqua/Thermal

cena se
snídaní
5 650
6 350
4 990
5 650
4 290
zabíjačka

cena
s polopenzí*
6 950
7 950
6 050
6 950
5 090
4 990**

* večeře jsou formou bufetu s nealko nápoji z automatu zdarma a zahrnují 1x slavnostní večeři, tzv.
prasapárty (pečené selátko formou bufetu, saláty, přílohy, pivo, hudební produkce)
** program obsahuje domácí zabíjačku včetně oběda a retro večer s tanečnicemi; v ceně je bezplatné
používání hotelového županu a zabíjačkový balíček domů (klobáska, škvarky, sádlo a tlačenka)

3-6 nocí
v hotelu

časová sleva: 350/200 Kč (sleva neplatí pro zájezd č. 177301)
sleva pro dítě 3-9 let na přistýlce: 380 Kč/noc se snídaní, resp. 450 Kč/noc s polopenzí
sleva pro dítě 10-15 let na přistýlce: 250 Kč/noc se snídaní, resp. 300 Kč/noc s polopenzí
ODJEZDOVÁ MÍSTA:
Plzeň (+250 Kč/os.), Rakovník (+200 Kč/os.), Beroun, Praha
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CENA ZÁJEZDU ZAHRNUJE:
dopravu zájezdovým autokarem (WC, klimatizace, DVD, bufet), 3/4/5/6x ubytování
v hotelu Thermal Varga***/Aqua*** cca 100 m od termálních lázní (2 lůžkové pokoje
s možností přistýlky, SAT-TV s českými programy, trezorem, ledničkou, vysoušečem
vlasů, Wi-Fi a vlastním sociálním zařízením; většina pokojů má balkón), 3/4/5/6x snídani (bufet)/polopenzi (bufet) v hotelu Thermal Varga, lázeňský poplatek, delegáta
v místě pobytu, pojištění CK proti úpadku
cena nezahrnuje vstupné do termálních lázní: cca 9 €/vstup (Györ cca 2 700 HUF/
vstup)

SLOVENSKO - Velký Meder - termály
PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den Odjezd v ranních hodinách. Odpoledne odpočinek v termálních lázních
ve VELKÉM MEDERU. Ubytování cca 250 m od koupaliště.
2.-6. den Relaxace v termálním areálu v místě pobytu. Nocleh.
7. den Dopoledne koupání v termálech. Příjezd ve večerních hodinách.

CK Rotera s.r.o.

ČÍSLO ZÁJEZDU, TERMÍN A CENA:
714201    02.04.-08.04.    5 100 Kč
714202    03.09.-09.09.    5 100 Kč
časová sleva: 250/150 Kč
poznámka: na vyžádání zajistíme ubytování v hotelu Thermal Varga/Aqua se snídaní nebo s polopenzí

6 nocí
v apartmánech

ODJEZDOVÁ MÍSTA:
Rakovník, Kladno, Beroun (+200 Kč/os.), Praha

CENA ZÁJEZDU ZAHRNUJE:
dopravu zájezdovým autokarem (WC, klimatizace, DVD, bufet), 6x ubytování
v apartmánech Karmon - www.karmonpark.sk (2-4 lůžková studia s vlastním sociálním zařízením, TV, balkonem a vybavenou kuchyňkou: sporák, lednička, mikrovlnná
trouba, rychlovarná konvice, kuchyňské nádobí), lázeňský poplatek, průvodce, pojištění CK proti úpadku
cena nezahrnuje vstupné do termálních lázní: cca 9 €/vstup

MAĎARSKO - Kehidakustány - termály
CK Mamut tour s.r.o.

Léčivé a zážitkové lázně KEHIDA (http://kehidatermal.hu) s vodní plochou 2 400 m2 uprostřed 3 ha parku disponují 13 vnitřními
a venkovními bazény (teplota vody 21-38 °C). Léčivá termální voda neobsahuje radium a je vhodná i pro děti a osoby trpící
na srdeční onemocnění. Má blahodárné účinky při podpůrné léčbě nervových, gynekologických a kožních onemocněních a při
problémech pohybového ústrojí.

é do lázní
v ceně

vstupn
PROGRAM ZÁJEZDU:
č
1. den Odjezd v ranních hodinách. Ubytování v KEHIDAKUSTÁNY. v hodnotě 2 150 K
Odpočinek v místních termálních lázních. Nocleh.
2. den Odpočinek v termálním areálu v místě pobytu. Nocleh.
3. den Dopoledne prohlídka lázeňského městečka HEVÍZ s největším evropským
termálním jezerem pokrytým lotosy (možnost nákupů). Po obědě návrat do Kehidakustány. Relaxace v lázních. Nocleh.
4. den Odpočinek v termálním areálu v místě pobytu. Nocleh.
hotel ****
5. den Koupání v termálech. Příjezd ve večerních hodinách.
ČÍSLO ZÁJEZDU, TERMÍN A CENA:
174001    06.05.-10.05.    7 650 Kč
174002    20.05.-24.05.    7 650 Kč
174003    15.09.-19.09.    7 650 Kč
sleva při ubytování v pokoji bez balkonu/terasy: 300 Kč/os./zájezd
časová sleva: 350/200 Kč
ODJEZDOVÁ MÍSTA:
Plzeň (+250 Kč/os.), Rakovník (+200 Kč/os.), Beroun, Praha

bohatá polopenze

CENA ZÁJEZDU ZAHRNUJE:
dopravu zájezdovým autokarem (WC, klimatizace, DVD, bufet), 4x ubytování ve wellness hotelu Hertelendy Haus**** cca 150 m od lázní (2 lůžkové pokoje s vlast. soc.
zař., minibarem, SAT-TV, trezorem a Wi-Fi; k dispozici je společenská místnost s krbem), 4x polopenzi (bufet), používání hotelového županu, neomezený vstup do termálních lázní včetně saunového světa, lázeňský poplatek, průvodce, poj. CK proti úpadku
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SLOVINSKO - Moravské Toplice
CK Mamut tour s.r.o.

polopenze

hotel ****

vstupné do wellness
v ceně

novinka

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den Odjezd v pozdních večerních hodinách (Praha o půlnoci). Noční přejezd.
2. den Návštěva krápníkové jeskyně JAMA PEKEL s dravou podzemní říčkou a vodopádem. Prohlídka ŽIČKA KARTUZIJA - působivého klášterního komplexu. Po poledni relaxace v hotelovém wellness areálu VIVAT TERME zahrnujícím sauny, zážitkové
bazény a především termální lázně napájené bílou (léčba pohybového ústrojí) a unikátní černou vodou s blahodárnými účinky na kožní onemocnění. Nocleh.
3. den Odpočinek v lázních nebo dopolední výlet: TROPICKÉ ZAHRADY s téměř 900
exotickými rostlinami a orchidejemi; vyhlídková věž VINÁRIUM přezdívaná „Prekmurská eiffelovka“ (nádherný výhled na vinice a území 4 států; degustace vína). Nocleh.
4. den Celodenní relaxace v hotelovém wellness event. půldenní výlet: keramická dílna ve FILOVCI (možnost nákupu forem na pečení a hrnčířských výrobků); unikátní VODNÍ MLÝN situovaný uprostřed řeky Muri (plavba lodičkou, ukázka provozu…). Nocleh.
5. den Dopolední koupání v Moravských Toplicích. Zastávka ve vesnici BOGOJINA
s neobyčejným kostelem od architekta Plečnika. Příjezd ve večerních hodinách.
ČÍSLO ZÁJEZDU, TERMÍN A CENA:
173001    12.04.-16.04.    5 990 Kč
173002    15.11.-19.11.    5 990 Kč
sleva pro dítě do 10 let na přistýlce: 1 800 Kč/zájezd
sleva pro dítě 10-12 let na přistýlce: 1 000 Kč/zájezd
časová sleva: 300/200 Kč
ODJEZDOVÁ MÍSTA:
Beroun, Praha, České Budějovice
CENA ZÁJEZDU ZAHRNUJE:
dopravu zájezdovým autokarem (WC, klimatizace, DVD, bufet), 3x ubytování v hotelu
Vivat**** - www.vivat.si (2 lůžkové pokoje s možností přistýlky, SAT-TV, Wi-Fi, minibarem, trezorem a vlastním soc. zařízením), 3x polopenzi (bufet), neomezený vstup
do hotelového wellness včetně saun, lázeňský poplatek, průvodce, poj. CK proti úpadku
doporučená částka na vstupné: cca 30 €

SLOVINSKO

CK Mamut tour s.r.o.

Plánované trasy uspokojí jak příležitostné cyklisty, tak i sportovněji založené jedince, kteří si mohou program
na základě doporučení průvodce
upravit. Třikrát je dojezd do hotelu naplánován v sedle bicyklu. Každý si tak
může zvolit libovolné tempo, aniž by
tím jakkoliv omezoval ostatní účastníky. Doporučujeme výhradně horská či
treková kola.

cykloturistika
s koupáním
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bohatá

polopenze
PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den Odjezd ve večerních hodinách. Noční přejezd.
2. den Cyklistika z italského TARVISIA po trati bývalého železničního tělesa do Slovinska. Zajížďka k jezerům FUSINE s průzračně čistou vodou. Zastávka u skokanských
můstků v PLANICI. Pokračování přes lyžařské středisko KRANJSKA GORA až na ubytování v letovisku BLED s hradem na břehu jezera. Celkem cca 25-65 km. Nocleh.
3. den Autokarem k biatlonovému areálu POKLJUKA. Cca 12 km okruh po lesních cestách zakončený sjezdem přes okouzlující planiny k přírodnímu klenotu
Julských Alp - jezeru BOHINJ. Procházka k vodopádu SAVICA. Výjezd lanovkou
(bez kol) na vrchol VOGEL s překrásným panoramatem. Individuální návrat na ubytování. Celkem cca 70 km.
4. den Výlet na kolech z Mojstrany dolinou VRATA pod severní stěnu Triglavu. Výšlap
do údolí KRMA s odpočinkem na chatě Kovinarska Koča. Návrat na ubytování údolím
RADOVNA (celkem cca 55 km). Návštěva přírodního skvostu - soutěsky VINTGAR. Fakultativně lodní výlet na ostrůvek uprostřed Bledského jezera s kostelíkem Panny Marie.
5. den Zdatní cyklisté mohou změřit své síly ve 12 km stoupání do sedla VRŠIČ (převýšení 760 m). Sjezd do údolí řeky Soči, jejíž zeleno-modrá voda nádherně kontrastuje
s okolními horami. Ostatní vyveze bus do sedla PREDIL nad turistickým střediskem BOVEC, které je mekkou vyznavačů adrenalinových sportů. Pokračování podél Soči, která
se místy zařezává do dramatických soutěsek (celkem cca 55-80 km). Noční přejezd.
6. den Příjezd v ranních hodinách.

ČÍSLO ZÁJEZDU, TERMÍN A CENA:
174401    09.08.-14.08.    7 690 Kč
časová sleva: 400/300 Kč
ODJEZDOVÁ MÍSTA:
Plzeň (+250 Kč/os.), Rakovník (+200 Kč/os.), Beroun, Praha, České Budějovice
CENA ZÁJEZDU ZAHRNUJE:
dopravu zájezdovým autokarem (WC, klimatizace, DVD, bufet) včetně přepravy kol,
3x ubytování v hotelu Jadran*** cca 50 m od Bledského jezera (2 lůžkové pokoje
s možností přistýlky, TV a vlastním sociálním zařízením), 3x polopenzi (bufet), lázeňský
poplatek, průvodce, pojištění CK proti úpadku
doporučená částka na vstupné, lodičku a lanovku: cca 40 €

ITÁLIE - Toskánsko - Elba

novinka

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den Odjezd v odpoledních hodinách. Noční přejezd.
2. den Návštěva SIENY (UNESCO) - středověké perly Toskánska s úzkými uličkami a skvostnými památkami gotické architektury (dóm, Piazza del Campo, Palazzo
Pubblico...). Cykloturistika typickou toskánskou krajinou, vyhlášenou vinařskou
oblastí Chianti až na ubytování do POGGIBONSI (celkem cca 30 km). Fakultativně
odpolední výlet cyklostezkou po bývalém železničním svršku do historického města
COLLE DI VAL D‘ELSA s historickým jádrem tvořeným labyrintem uliček a tunelů
(celkem cca 20 km). Nocleh.
3. den Přejezd busem do hradbami obehnaného SAN GIMIGNANA (UNESCO) s nezaměnitelnou siluetou majestátných rodových věží. Výběr ze dvou okružních etap (cca
40/50 km) vedoucích přes starověké CERTALDO a toskánským venkovem s osamocenými statky, olivovými háji a vinohrady (možnost ochutnávky vín). Přesun autokarem na pobřeží Tyrhénského moře, do hotelu cca 100 m od písečné pláže.
4. den Prohlídka pitoreskního městečka SUVERETO s půvabnou kamennou zástavbou. Vyjížďka zvolna stoupající silnící do romantické vesnice SASSETTA rozkládající se
na skalním ostrohu uprostřed lesů. Pokračování po starých etruských stezkách mezi
vinohrady (možnost degustace vín) z CASTAGNETA, přes BOLGHERI až do hotelu
v Marina di Bibbona (celkem cca 45 km). Nocleh.
5. den Výlet na ELBU. Z přístavu RIO MARINA na kole po silnici do turistického střediska PORTO AZZURRO s kavárničkami a obchůdky na nábřeží. Odpočinek v městečku CAPOLIVERI (170 m) s nádhernými vyhlídkami. Okružní jízda okolo hory Calamita
vedoucí panenskou přírodou s piniovými háji a neskutečnými pohledy na bílé pláže
i tyrkysově zbarvené moře. Ukončení etapy v PORTOFERRAIU proslulém nedobrovolným pobytem N. Bonaparta (celkem cca 55 km). Návrat na pevninu. Noční přejezd.
6. den Příjezd v dopoledních hodinách.
ČÍSLO ZÁJEZDU, TERMÍN A CENA:
174501    07.06.-12.06.    7 900 Kč
174502    27.09.-02.10.    7 900 Kč
časová sleva: 400/300 Kč

CK Mamut tour s.r.o.

Trasy vedou převážně po méně frekventovaných asfaltových a šotolinových cestách. Dvakrát je dojezd do hotelu naplánován v sedle bicyklu. Etapy
lze obvykle zkrátit či prodloužit. Doporučujeme horská nebo treková kola.

cykloturistika
s koupáním

ODJEZDOVÁ MÍSTA:
Rakovník (+200 Kč/os.), Praha, Beroun, Plzeň
CENA ZÁJEZDU ZAHRNUJE:
dopravu zájezdovým autokarem (WC, klimatizace, DVD, bufet) včetně přepravy kol,
3x ubytování v hotelu*** (2 lůžkové klimatizované pokoje s TV, možností přistýlky
a vlastním sociálním zařízením), 2x polopenzi, 1x snídani, průvodce, pojištění CK proti
úpadku
CENA ZÁJEZDU NEZAHRNUJE:
loď na Elbu a zpět včetně přepravy kola: cca 40 €
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ITÁLIE - Jižní Tyrolsko
CK Mamut tour s.r.o.

Trasy jsou koncipovány tak, aby vedly
z větší části po rovině nebo z kopce
a lze je dle fyzické kondice každého
účastníka prodloužit nebo zkrátit. Třikrát lze do hotelu dojet v sedle bicyklu.
Doporučujeme výhradně horská nebo
treková kola.

cykloturistika

novinka

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den Odjezd ve večerních hodinách. Noční přejezd.
2. den Sjezd z průsmyku BRENNER po cyklostezce vedoucí zčásti po svršku bývalého železničního tělesa do jihotyrolského STERZINGU. Možnost výjezdu lanovkou
k vrcholu ROSSKOPF, na místo jedinečného kruhového rozhledu. Fakultativně zajížďka
do údolí RIDNAUNTAL, cestou mezi loukami, přes udržované statky a poklidné vesničky. Alternativně pokračování podél řeky Eisack až do hotelu (celkem cca 25-55 km).
3. den Přejezd busem do KLOBENSTEINU. Přeprava kol lanovkou RITTNERHORN
na rozlehlou náhorní plošinu. Vyhlídková jízda po oblých stráních přes salaše a almy
s fantastickým panoramatem Dolomit i zasněžených vrcholků Alp. Lahůdkou bude sjezd
do historického BRIXENU, místa spjatého s pobytem K. H. Borovského (celkem cca
40 km). Cyklisté, kteří dávají přednost asfaltu se mohou z Klobensteinu do cíle vydat
přes městečka Barbian, Villanders a Klausen (celkem cca 35 km). Návrat na ubytování.
4. den Přesun busem do NP FANES-SENES-BRAIES. Výlet na kolech údolím RAUTAL s impozantními skalními stěnami a dále po cestě zaříznuté do svahu údolí GADERTAL. Fakultativně lanovkou na KRONPLATZ (cíl jedné z etap Giro d‘Italia). Návštěva muzea R. Messnera. Dojezd na ubytování po Pustertalské cyklostezce (celkem cca 55 km).
5. den Jízda údolím VAL GARDENA, po 10 km dlouhém úseku železnice opuštěné
roku 1960. Pokračování klikatými asfaltkami uprostřed pastvin přes typickou vesničku
LAJEN do KLAUSENU s úzkými uličkami, vyhlášenými vinicemi a klášterem Säben.
Cesta do cíle v BOLZANU povede po cyklostezce skrz bývalé železniční tunely (celkem
cca 65 km). Možnost návštěvy muzea „Ötziho“ a relaxace v bazénu. Noční přejezd.
6. den Příjezd v ranních hodinách.
ČÍSLO ZÁJEZDU, TERMÍN A CENA:
173801    01.06.-06.06.    6 990 Kč
173802    12.07.-17.07.    6 990 Kč
173803    25.08.-30.08.    6 990 Kč
příplatek za 3 večeře: 800 Kč
časová sleva: 400/300 Kč
ODJEZDOVÁ MÍSTA:
Rakovník (+200 Kč/os.), Praha, Beroun, Plzeň
CENA ZÁJEZDU ZAHRNUJE:
dopravu zájezdovým autokarem (WC, klimatizace, DVD, bufet) včetně přepravy kol,
3x ubytování v hotelu*** (2 lůžkové pokoje s TV, možností přistýlky a vlastním sociálním zařízením), 3x snídani, průvodce, pojištění CK proti úpadku
doporučená částka na lanovky: cca 15-30 €

RAKOUSKO
CK Mamut tour s.r.o.

Trasy vedou z větší části po rovině
nebo z kopce. Třikrát je dojezd do hotelu naplánován v sedle bicyklu. Doporučujeme výhradně horská nebo
treková kola.
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bez nočních
přejezdů

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den Odjezd v ranních hodinách. Vyložení kol v rakouském NASSEREITHU. Cyklovýlet pod rozeklaným pohořím MIEMINGER KETTE, po lesních cestách a vedlejších
komunikacích půvabné náhorní plošiny až na ubytování do Telfsu (celkem cca 25 km).
2. den Přejezd busem do lyžařského střediska SÖLDEN obklopeného ledovci a majestátnými horskými štíty. Fakultativně lanovkou za krásným panoramatem a sjezd přes
horské salaše zpět do Söldenu. Pokračování údolím ÖTZTAL, podél řeky, přes tyrolská
městečka a vesničky zpět na ubytování (možnost koupání). Celkem cca 45-70 km.
3. den Přesun autokarem k jezeru PLANSEE s průzračně čistou vodou. Cykloturistika
podél řek Naidernach a Loisach až do EHRWALDU, turistického střediska na úpatí ZUGSPITZE. Lanovkou do nitra nádherného přírodního amfiteátru se šťavnatými loukami
a neopakovatelnými výhledy. Zajížďka k populárnímu jezeru SEEBENSEE. Sjezd údolím
ve stínu pohoří WETTERSTEIN. Individuální příjezd do hotelu (celkem cca 55 km).

4. den Cykloetapa začínající nedaleko přehrady LÄNGENTAL vede nejprve 17 km
stále z kopce po alpské silnici protínající horskou skupinu SELLRAINER. Pokračování
po málo frekventovaných silničkách k lanovce Muttereralm Bahn. Od horní stanice vyjížďka po lesních cestách, přes almy s úžasnými pohledy na olympijský INNSBRUCK
(celkem cca 55 km). Individuální prohlídka města. Návrat na ubytování.
5. den Cykloturistika ve stopách tratí pro klasické lyžování vedoucích ze SEEFELDU
do německého MITTENWALDU a dále k fotogenickému jezeru WALCHENSEE v podhůří Bavorských Alp. Ukončení etapy v oblíbeném letovisku KOCHEL AM SEE na břehu
stejnojmenného jezera (koupání). Celkem cca 40-60 km. Příjezd ve večerních hodinách.

cykloturistika

ČÍSLO ZÁJEZDU, TERMÍN A CENA:
173902    03.08.-07.08.    7 990 Kč
173903    17.08.-21.08.    7 990 Kč
příplatek za 4 večeře: 1 000 Kč
časová sleva: 400/300 Kč
ODJEZDOVÁ MÍSTA:
Rakovník (+200 Kč/os.), Praha, Beroun, Plzeň
CENA ZÁJEZDU ZAHRNUJE:
dopravu zájezdovým autokarem (WC, klimatizace, DVD, bufet) včetně přepravy kol,
4x ubytování v hotelu*** (2 lůžkové pokoje s možností přistýlky, TV a vlastním sociálním zařízením), 4x snídani, průvodce, pojištění CK proti úpadku
doporučená částka na lanovky: cca 45 €

ŠVÝCARSKO - Walliské Alpy

s Tal v ceně

lí Saa
lanovky v údo

CK Mamut tour s.r.o.

PROGRAM ZÁJEZDU:
Trasy jsou koncipovány tak, aby vedly
1. den Odjezd ve večerních hodinách. Noční přejezd.
2. den Panoramatický sjezd z horského průsmyku GRIMSEL (2 164 m) do údo- z větší části po rovině nebo z kopce
lí GOMS. Pokračování po cyklostezce vedoucí převážně z kopce až do cíle v Brigu. a lze je dle fyzické kondice každého
Možnost výjezdu lanovkou z vesničky Fiesch na náhorní plošinu s malebnými jezery účastníka zkrátit či naopak prodloužit.
Vzhledem k charakteru cest dopozakončený sjezdem do Brigu (celkem cca 65 km). Ubytování v Saas Grundu.
3. den Cykloturistika v místě ubytování (možnost výběru z několika tras): vý- ručujeme výhradně horská, event.
jezd lanovkou na KREUZBODEN (2 400 m), kde začíná úžasný sjezd s řadou krás- treková kola. Cykloturistiku je možné
ných vyhlídek; výšlap na kolech k impozantní přehradě MATTMARK; okružní jízda kombinovat s pěší turistikou.
okolím lyžařského střediska SAAS FEE... (celkem cca 10-60 km). Nocleh.
4. den Autokarem do Täsche a odtud na kolech do luxusního ZERMATTU, na úpatí majestátního Matterhornu. Výjezd zubačkou na vyhlídku Gornergrat nabízející
úchvatný přírodní amfiteátr s více než 35 vrcholy přesahujícími 4 000 m a ledovci.
20 km sjezd na kolech zpět do Zermattu (celkem cca 35 km). Návrat na ubytování.
5. den Z termálního lázeňského letoviska LEUKERBAD lanovkou na úbočí hory Ferdenrothorn a odtud na kolech přes almy a horské salaše do údolí řeky Rhóny. Pokračování mezi vinohrady a ovocnými sady do cíle etapy v SIONU, historického města
s pozůstatky středověkého hradu (celkem cca 50-60 km). Noční přejezd.
6. den Příjezd v ranních hodinách.
bohatá
ČÍSLO ZÁJEZDU, TERMÍN A CENA:
173701    26.07.-31.07.    8 990 Kč
časová sleva: 400/300 Kč
ODJEZDOVÁ MÍSTA:
Rakovník (+200 Kč/os.), Praha, Beroun, Plzeň

polopenze

cykloturistika

CENA ZÁJEZDU ZAHRNUJE:
dopravu zájezdovým autokarem (WC, klimatizace, DVD, bufet) včetně přepravy kol,
3x ubytování v hotelu (2 lůžkové pokoje s možností přistýlky, TV a vlastním sociálním
zařízením), 3x polopenzi, jízdné (nezahrnující přepravu kol) na lanovky a místní dopravu
v údolí Saastal (s výjimkou „metra Alpin“), průvodce, pojištění CK proti úpadku
doporučená částka na lanovky a zubačku: cca 75-100 CHF
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ŠVÝCARSKO I
CK Mamut tour s.r.o.

bohatá
polopenze

lanovky
ol
úd
v í Saas Tal
v ceně = úspora
min . 650 Kč

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den Odjezd ve večerních hodinách. Noční přejezd.
2. den Návštěva mondénního LOCARNA s poutním kostelíkem Madonna del Sasso. Vyhlídková jízda podél jezera LAGO DI MAGGIORE obklopeného středomořskou
vegetací. Výlet lodí na ostrůvek ISOLA BELLA, který je nejnavštěvovanějším místem
tzv. BORROMEJSKÝCH OSTROVŮ. Panoramatická cesta majestátným průsmykem
SIMPLON. Ubytování v Saas Grundu.
3. den Přejezd vláčkem z Täsche do ZERMATTU, na úpatí nejfotografovanější evropské hory Matterhornu. Nádherný přírodní amfiteátr s více než 25 vrcholy přesahujícími
4 000 m a rozlehlými ledovci vybízí k návštěvě některé lanovkou zpřístupněných vyhlídek
(Gornergrat, Kl. Matterhorn, Sunnegga…). Možnost procházek. Návrat na ubytování.
4. den Celodenní program v údolí SAASTAL. Výjezd lanovkou na Kreuzboden
(2 397 m) nebo až na Hochsaas (3 200 m) s panoramatem věčně zaledněných horských štítů. Busem k přehradě MATTMARK - nejvyšší sypané hrázi světa (vycházka
okolo vodního díla). Prohlídka lyžařského střediska SAAS FEE ležícího u paty mohutných ledovců. Možnost výjezdu lanovkou za dalšími výhledy. Návrat na ubytování.
5. den Zastávka na břehu ŽENEVSKÉHO JEZERA, v lázeňském MONTREUX, které
je považováno za nejkrásnější místo tzv. „švýcarské riviéry“. Návštěva GRUYÉRES,
údajně nejmalebnější vesničky Švýcarska. Exkurze do sýrárny v Gruyéres spojená
s degustací a do ČOKOLÁDOVNY poblíž městečka Broc (ochutnávka a nákupy). Prohlídka historické metropole BERNU s typickými podloubími a kašnami. Noční přejezd.
6. den Příjezd v ranních hodinách.
ČÍSLO ZÁJEZDU, TERMÍN A CENA:
173201    09.06.-14.06.    8 990 Kč
časová sleva: 350/250 Kč
ODJEZDOVÁ MÍSTA:
Rakovník (+200 Kč/os.), Praha, Beroun, Plzeň
CENA ZÁJEZDU ZAHRNUJE:
dopravu zájezdovým autokarem (WC, klimatizace, DVD, bufet), 3x ubytování v hotelu
(2 lůžkové pokoje s možností přistýlky, TV a vlastním sociálním zařízením), 3x polopenzi, jízdné na všechny otevřené lanovky v údolí Saastal (s výjimkou „metra Alpin“),
průvodce, pojištění CK proti úpadku
doporučená částka na vstupné, zubačky a lanovky: cca 110 CHF + 20 €

ŠVÝCARSKO II
CK Mamut tour s.r.o.

Zájezd je koncipován jako poznávací
s lehkou až středně náročnou turistikou. Vždy je na výběr z více variant,
od pohodlných vhodných pro seniory až po trasy určené náročnějším
turistům.

hotel s bazénem
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PROGRAM ZÁJEZDU:
polopenze
1. den Odjezd ve večerních hodinách. Noční přejezd.
2. den Turistika v oblasti VIERWALDSTÄTTSKÉHO JEZERA. Výjezd soustavou lanovek na vrchol FRONALPSTOCK (1 921 m), kde začíná cca 2,5 hod. panoramatická
hřebenová túra. Alternativně, 1,5 hod. sestup do Stoosu. Odpoledne prohlídka historického LUZERNU se světoznámým Kapličkovým mostem. Ubytování v Wilderswilu.
3. den Výlet vláčkem z Lauterbrunnenu do Wengenu a odtud lanovkou na MÄNNLICHEN (2 230 m) s výhledem na známé štíty Eiger, Mönch a Jungfrau. Nenáročná
2 hod. procházka do sedla KLEINE SCHEIDEGG (2 061 m). Fakultativně výlet zubačkou na JUNGFRAUJOCH, do nejvýše položené železniční stanice v Evropě (3 454 m).
Do cíle v Grindelwaldu dojedete vláčkem. Zdatnější mohou zvolit cca 4 hod. sestup
nebo kombinaci 2,5 hod. pochodu do mezistanice a vláčku. Návrat na ubytování.
4. den Návštěva působivé soutěsky řeky AARE a mohutných vodopádu REICHENBACH, kde přišel o život slavný Sherlock Holmes. Prohlídka skanzenu BALLENBERG
na břehu Brienzského jezera (přes 100 historických objektů ze všech kantonů, ukázky
tradičních řemesel a ručních prací). Variantně procházka podél jezera. Exkurze do ČOKOLÁDOVNY Schuh s ukázkou ruční výroby a ochutnávkou. Návrat na ubytování.

5. den Vyhlídková jízda majestátným průsmykem GRIMSEL. Přejezd horským vláčkem z Täsche do ZERMATTU, na úpatí nejfotografovanější evropské hory Matterhornu.
Nádherný přírodní amfiteátr s více než 25 vrcholy přesahujícími 4 000 m a rozlehlými
ledovci vybízí k návštěvě některé lanovkou zpřístupněných vyhlídek (Gornergrat, Kl.
Matterhorn, Sunnegga…). Možnost turistiky. Noční přejezd.
6. den Příjezd v poledních hodinách.
ČÍSLO ZÁJEZDU, TERMÍN A CENA:
172401    12.07.-17.07.    8 490 Kč
172402    09.08.-14.08.    8 490 Kč
172403    05.09.-10.09.    8 490 Kč
sleva za 2-4 lůžkový pokoj se společným soc. zařízením: 1 300 Kč/os./zájezd
časová sleva: 350/250 Kč
ODJEZDOVÁ MÍSTA:
Praha, Beroun, České Budějovice
CENA ZÁJEZDU ZAHRNUJE:
dopravu zájezdovým autokarem (WC, klimatizace, DVD, bufet), 3x ubytování v hotelu
(2 lůžkové pokoje s vlastním sociálním zařízením; součástí hotelu je venkovní bazén),
3x polopenzi, průvodce, pojištění CK proti úpadku
doporučená částka na vstupné, zubačky a lanovky: cca 180 CHF (Jungfraujoch +
125 CHF)

CHORVATSKO - NP a pobřežní města
PROGRAM ZÁJEZDU:
polopenze
1. den Odjezd ve večerních hodinách. Noční přejezd.
2. den Návštěva NP PLITVICKÁ JEZERA (UNESCO), který se stal kulisou slavného
westernu „Poklad na Stříbrném jezeře“ (16 jezer spojených 92 kaskádami s průzračně
čistou vodou). Přejezd do hotelu na Trogirskou riviéru.
3. den Dopoledne fakultativní lodní výlet podél malebných ostrovů DRVENIK, KRNJAŠI a ŠOLTA nebo odpočinek u moře v místě pobytu. Odpoledne prohlídka SPLITU,
významného chorvatského přístavu s pestrou paletou historických a kulturních památek (staré město, Diokleciánův palác…). Návrat na ubytování.
4. den Prohlídka „perly Jadranu“ ŠIBENIKU s impozantní katedrálou sv. Jakuba
a uličkami stvořenými pro romantické duše. Výlet do NP KRKA, fascinující krajinné
scenérie s kaskádami na řece Krka, z nichž nejznámější je Skradinská peřej (17 kaskád širokých až 100 m s výškovým rozdílem 45 m, možnost výletu lodí). V podvečer
návštěva TROGIRU, města s pozoruhodně zachovaným historickým jádrem ležícím
na malém ostrůvku spojeném s pevninou kamenným mostem. Návrat na ubytování.
5. den Zastávka v ZADARU, pátém největším městě Chorvatska s půvabným centrem nacházejícím se na poloostrově odděleném od pevniny tzv. Zadarským kanálem.
Procházka NP PAKLENICA, přírodní rezervací, jejíž páteří jsou kaňony dravých řek
Malé a Velké Paklenice ležící ve stínu horského masivu Velebit. Noční přejezd.
6. den Příjezd v ranních hodinách.

CK Mamut tour s.r.o.

ČÍSLO ZÁJEZDU, TERMÍN A CENA:
174801    04.05.-09.05.    6 290 Kč
174802    26.09.-01.10.    6 290 Kč
časová sleva: 300/200 Kč
ODJEZDOVÁ MÍSTA:
Rakovník (+200 Kč/os.), Praha, Beroun, České Budějovice
CENA ZÁJEZDU ZAHRNUJE:
dopravu zájezdovým autokarem (WC, klimatizace, DVD, bufet), 3x ubytování v hotelu
(2 lůžkové pokoje s vlastním sociálním zařízením), 3x polopenzi, průvodce, pojištění
CK proti úpadku
doporučená částka na vstupné: cca 450 Kn + lodní výlet třetí den cca 110 Kn
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FRANCIE - Korsika
CK Mamut tour s.r.o.

pobytově-poznávací
zájezd

polopenze

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den Odjezd v nočních hodinách. Noční trajekt na Korsiku (doba plavby cca 8 hod.).
2. den Ráno připlutí do BASTIE - prohlídka historického centra. Návštěva starobylého města CORTE, které se v 18. stol. stalo centrem korsického boje za nezávislost.
Cca 2 hod. procházka pod štíty Mt. D’Oro (2 389 m), kolem „řetězu“ horských jezírek s kaskádami na řece Anglais. Přejezd do prázdninového střediska CALCATOGGIO
na břehu zálivu Sagone. Ubytování v hotelu cca 100 m od krásné písečné pláže.
3. den Volný den. Odpočinek u moře. Nocleh.
4. den Průjezd oblastí CALANCHE, která je díky rozeklaným skalním útvarům z červené žuly považována za nejatraktivnější část západního pobřeží Korsiky. Fakultativně
výlet lodí podél fotogenických skal (cca 1,5 hod). Návštěva známého letoviska PORTO
s janovskou strážní věží. Relaxace na pláži. Návrat na ubytování.
5. den Výlet do soutěsky SPELUNCA, impozantního přírodního útvaru ohraničeného
vysokými stěnami. Koupání v tůních se siluetou kamenných mostů klenoucích se přes
stejnojmennou říčku (doba pochodu cca 4 hod.). Návrat na ubytování.
6. den Volný den. Odpočinek u moře. Nocleh.
7. den Návštěva hlavního města Korsiky - AJACCIA (historické jádro s katedrálou,
Bonapartův rodný dům, muzeum výtvarného umění...). Koupání na městské pláži. Vyhlídková cesta pobřežím zálivu Ajaccio k mysu POINTE DE LA PARATA. Výstup k janovské věži a vyhlídce na ILES SANGUINAIRES (Krvavé ostrovy). Návrat na ubytování.
8. den Volný den. Odpočinek u moře. Nocleh.
9. den Návštěva megalitického naleziště FILITOSA (UNESCO) s pozoruhodnými
menhiry datujícími se do období 6 000 let př.n.l. Prohlídka BONIFACIA, nejjižnějšího
a nejkrásnějšího města ostrova na vápencových útesech, vysoko nad hladinou Středozemního moře. Možnost cca 1,5 hod. projížďky lodí podél útesů a procházky po ručně
vytesaných „schodech krále aragonského“. Přejezd do Bastie. Noční trajekt do Itálie.
10. den Vylodění v Savoně. Příjezd v pozdních večerních hodinách.
ČÍSLO ZÁJEZDU, TERMÍN A CENA:
172801    30.06.-09.07.    16 990 Kč
172802    18.08.-27.08.    16 990 Kč
sleva při ubytování na přistýlce: 500 Kč/zájezd
příplatek za 2 lůžkovou kajutu: 2 800 Kč/os./zpáteční
příplatek za 4 lůžkovou kajutu: 1 400 Kč/os./zpáteční (možnost doobsazení)
časová sleva: 600/400 Kč
ODJEZDOVÁ MÍSTA:
Beroun, Praha, České Budějovice
CENA ZÁJEZDU ZAHRNUJE:
dopravu zájezdovým autokarem (WC, klimatizace, DVD, bufet), trajekty, 7x ubytování
v hotelu Narval ** (2 lůžkové pokoje s možností 1-2 přistýlek a vlastním sociálním zařízením; součástí hotelu je menší bazén), 7x polopenzi, průvodce, poj. CK proti úpadku
doporučená částka na vstupné: cca 40-60 €

RUMUNSKO - Transylvánie - Banát
CK Mamut tour s.r.o.
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novinka

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den Odjezd v odpoledních hodinách. Noční přejezd.
2. den Zastávka v TEMEŠVÁRU. Návštěva muzea parních lokomotiv ve městě
REŠICE. Výlet vlakem po trati nazývané Banátský Semmering. Ubytování v rodinách
ve SVATÉ HELENĚ, v jedné z šesti vesnic založených v 19. stol. přistěhovalci z Čech.
3. den Celodenní program v BANÁTU. Dopoledne nenáročná turistika malebnou
soutěskou řeky Nery (cca 2,5 hod.). Odpoledne cca 1,5 hod. vycházka ke klášteru
NERA. Po návratu na ubytování procházka na vyhlídku BÍLÁ SKÁLA s krásným pohledem na tok Dunaje se siluetou hradu Golubac na srbském břehu. Nocleh.

4. den Návštěva další osady našich krajanů - vesnice GERNIK. Prohlídka „Českého
stavení“ s expozicí dokumentující život české enklávy v regionu. Procházka k unikátnímu vodnímu mlýnu. Pěší návrat do Svaté Heleny s možností odbočky k jeskyni TURECKÁ DÍRA (cca 5-6 hod.) nebo cca hodinová vycházka křížovou cestou nad Gernikem s hezkými výhledy a posezení v místní hospůdce. Návrat na ubytování busem.
5. den Výlet lodí po Dunaji - tzv. KAZAŇSKOU SOUTĚSKOU. Zastávky u jeskyní VETERANI a PONICOVA. Návštěva vodního díla ŽELEZNÁ VRATA s muzeem výstavby.
Prohlídka pravoslavného monastýru HOREZU (UNESCO) na úpatí Karpat. Ubytování.
6. den Panoramatická jízda po části smělé silnice TRANSALPINA protínající masiv Fagaraše. Výstup na pozůstatky hradeb Drákulova hradu POIENARI s okouzlující
vyhlídkou. Návštěva gotického hradu BRAN, nejnavštěvovanější památky Rumunska.
Ubytování v BRAŠOVĚ (procházka historickou částí města).
7. den Prohlídka opevněného kostela v PREJMERU (UNESCO). Návštěva novorenesančního zámku PELES s honosně zdobenými interiéry a přilehlého zámečku PELISOR
- bývalého sídla krále Carola I. Osobní volno v klimatických lázních SINAIA. Ubytování.
8. den Výlet terénními vozy z turistického střediska BUSTENI do pohoří Bucegi s fantastickými vyhlídkami, návštěvou krápníkové jeskyně IALOMITA a tzv. Ceaucescova
lomu. Po návratu malá túra k vodopádu URLATOAREA (cca 1,5 hod.). Noční přejezd.
9. den Příjezd v odpoledních hodinách.
ČÍSLO ZÁJEZDU, TERMÍN A CENA:
175701    30.07.-07.08.    8 990 Kč
časová sleva: 400/300 Kč
ODJEZDOVÁ MÍSTA:
Beroun, Praha, České Budějovice
CENA ZÁJEZDU ZAHRNUJE:
dopravu záj. autokarem (WC, klimatizace, DVD, bufet), 3x ubytování v hotelu (2 lůž.
pokoje s možností přistýlky a vlastním soc. zař.), 3x ubytování v soukromí (2 lůž. pokoje
s možností přistýlky), 6x polopenzi, 3x obědový balíček, průvodce, poj. CK proti úpadku
doporučená částka na vstupné: cca 300 LEI

ČESKO - SRN - Českosaské Švýcarsko
PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den Odjezd v ranních hodinách. Příjezd do BAD SCHANDAU - německého lázeňského městečka na břehu Labe. Výlet tramvají k LICHTENHAINERSKÉMU VODOPÁDU. Vycházka ke skalní bráně KUHSTALL s nádherným výhledem (celkem cca 4 km),
možnost výstupu na další z úžasných vyhlídek na Saské Švýcarsko. Nenáročná, cca
4,5 km dlouhá, procházka k PRAVČICKÉ BRÁNĚ. Ubytování v Jetřichovicích.
2. den Turistika z místa ubytování přes JETŘICHOVICKÉ VYHLÍDKY: Jetřichovice
- Mariina vyhlídka - Vilemínina stěna - Rudolfův kámen (fakultativně výstup po schodech a žebřících na vrchol) - zřícena skalního hrádku Šaunštejn - Vysoká Lípa (oběd)
- Dolský Mlýn (místo natáčení pohádky Pyšná princezna) - údolí Jetřichovické Bělé
- Jetřichovice. Celkem cca 15 km (z Vysoké Lípy možnost zkrácení busem). Nocleh.
3. den Hodinová plavba parníkem z Bad Schandau do lázní RATHEN. Výstup na vyhlídku BASTEI s pohledem na údolí Labe, torzo skalního hradu Neurathen i kamenný
most klenoucí se mezi skalními věžemi. Pokračování skalní soutěskou Švédské díry
a podél Kosího vodopádu do městečka Rathewalde (celkem cca 5,5 km). Příjezd večer.

polopenze

CK Mamut tour s.r.o.

lehká pěší turistika

ČÍSLO ZÁJEZDU, TERMÍN A CENA:
178001    16.09.-18.09.    2 400 Kč
ODJEZDOVÁ MÍSTA:
Plzeň (+250 Kč/os.), Rakovník, Kladno, Beroun, Praha
CENA ZÁJEZDU ZAHRNUJE:
dopravu záj. autokarem (WC, klimatizace, DVD, bufet) 2x ubytování v hotelu (2 lůž.
pokoje s vlastním sociálním zařízením), 2x polopenzi, průvodce, poj. CK proti úpadku
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NĚMECKO - Durynsko - za auty a klobásami
CK Rotera s.r.o.

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den Odjezd v ranních hodinách. Příjezd na úpatí Durynského lesa - do města EISENACH, které má dlouhou tradici výroby automobilů. První vůz zde byl vyroben již
v roce 1898. Léta z výrobních pásů zdejšího závodu sjížděla legendární auta značky
Wartburg. Exkurze do moderního provozu společnosti OPEL, včetně návštěvy muzea
automobilové výroby instalovaného v areálu někdejší továrny. Prohlídka nedalekého
hradu WARTBURG, kde byl vězněn Martin Luther, který zde během svého nedobrovolného pobytu přeložil do němčiny Nový zákon a vytvořil jednotnou spisovnou němčinu.
V pozdních odpoledních hodinách ubytování ve městě GOTHA. V podvečer návštěva
areálu zámku FRIEDENSTEIN - největší ranně-barokní feudální stavby v Německu
s nejstarším anglickým parkem na evropském kontinentě. Nocleh.
2. den Prohlídka hlavního a největšího města Durynska - ERFURTU, univerzitní metropole s bohatou historií a atraktivními památkami: unikátní Kramářský most (120 m
dlouhý středověký kamenný most přes říčku Gera, po obou stranách lemovaný 32
domy); zachovalá synagoga; návrší s gotickým dómem Panny Marie a kostelem Sankt
Severi; citadela Petersberg s nádhernou vyhlídkou na město... Chybět nemůže ani
ochutnávka originálních, na dřevěném uhlí grilovaných, Durynských klobásek vyráběných z vepřového masa, majoránky, kmínu a česneku. Návrat do GOTHY - dokončení
prohlídky včetně návštěvy vyhlídkové věže tyčící se na 400 m vysokém kopci. Nocleh.
3. den Návštěva VÝMARU, jednoho z evropských měst kultury s řadou stavebně
kulturních památek: muzeum umělecké školy Bauhaus - jedné z nejvýznamnějších
avantgardních škol umění, designu a architektury, zámek Belvedere, Německé národní
divadlo, muzeum Goetheho a Schillera, městský kostel s obrazem od renesančního
malíře Lucase Cranacha... Odpočinek v některé z místních kaváren. Zastávka v místě
bývalého nacistického koncentračního tábora BUCHENWALD, jehož branami prošlo
na 250 000 vězňů včetně téměř 8 000 Čechů a Slováků. Příjezd ve večerních hodinách.
ČÍSLO ZÁJEZDU, TERMÍN A CENA:
714301    12.05.-14.05.    4 100 Kč
časová sleva: 250/150 Kč
ODJEZDOVÁ MÍSTA:
Beroun (+300 Kč/os.), Rakovník, Kladno, Praha
CENA ZÁJEZDU ZAHRNUJE:
dopravu zájezdovým autokarem (WC, klimatizace, DVD, bufet), 2x ubytování v hotelu
(2 lůžkové pokoje s možností přistýlky a vlastním sociálním zařízením), 2x snídani,
průvodce, pojištění CK proti úpadku
doporučená částka na vstupné: cca 30 €

NĚMECKO - Sprévský les - Budyšín - Zhořelec
CK Rotera s.r.o.
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PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den Odjezd v ranních hodinách. Prohlídka starobylého BUDYŠÍNA (německého
Bautzenu), který byl kdysi součástí českého království (zajímavá expozice lužickosrbského muzea instalovaná v hradní solnici; dům čarodějnic; hospůdka Monshof, kde
obsluha ustrojená v dobovém oblečení nabízí hostům medovinu a chléb...). Návštěva
malebného ZHOŘELCE (Görlitz), který se stal rájem filmařů, fotografů i turistů. Toto
válkou téměř nedotčené město na německo-polské hranici prošlo v posledních letech
obnovou a znovu získává lesk své původní slávy. Návštěvníci zde tak dnes mohou obdivovat památky všech stavebních období od gotiky přes baroko až k secesi. Ubytování.
2. den Přejezd do dolnolužického města LÜBBENAU, kde se všechno točí kolem
kánoí, pramic a okurek. Město leží v idylické krajině biosférické rezervace Sprévský les
(UNESCO) a je protkané mnoha kanály a rameny řeky Sprévy. Možnost výběru ze tří
variant poznání spletitých vodních cest. První je plavba v doprovodu místního průvodce

na stabilních a zcela bezpečných dřevěných pramicích opatřených lavičkami, přičemž
k pohybu lodi průvodce používá typické, 4 m dlouhé bidlo. Další alternativou je zapůjčit
si kánoi nebo kajak a vydat se do vodního bludiště vlastními silami. Ten, kdo si nevybere ani jednu z výše uvedených možností, se může vydat pěšky po značených cestách.
Cílem všech variant je vyhlášená výletní restaurace WOTSCHOFSKA (občerstvení).
Před odjezdem do ČR krátká prohlídka Lübbenau s možností nákupu vyhlášených
spreewaldských okurek - místní kulinářské speciality. Příjezd ve večerních hodinách.
ČÍSLO ZÁJEZDU, TERMÍN A CENA:
714601    24.06.-25.06.     2 600 Kč
časová sleva: 200/100 Kč
ODJEZDOVÁ MÍSTA:
Beroun (+300 Kč), Rakovník, Kladno, Praha
CENA ZÁJEZDU ZAHRNUJE:
dopravu zájezdovým autokarem (WC, klimatizace, DVD, bufet), 1x ubytování v penzionu (2 lůžkové pokoje s možností přistýlky a vlastním sociálním zařízením), 1x snídani,
průvodce, pojištění CK proti úpadku
doporučená částka na vstupné: cca 30 €

RAKOUSKO - Zell am See
PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den Odjezd v ranních hodinách. Vycházka působivou, téměř 500 m dlouhou
soutěskou Sigmund Thun-Klamm pojmenovanou podle salcburského guvernéra
Sigmunda, hraběte z Thunu-Hohensteinu. Nenáročná procházka kolem okouzlujícího
jezera KLAMMSEE a návštěva centra Kaprunu, jehož dominantou je středověký hrad
z 12. století. Ubytování v nedalekém městečku Bruck an der Grossglocknerstrasse.
2. den Prohlídka ZELL AM SEE, populárního turistického střediska na břehu stejnojmenného jezera (procházka uličkami starého města a po promenádě podél vody).
Výjezd lanovkou na SCHMITTENHÖHE, do nadmořské výšky 1 965 m, na vyhlídku
s nádherným pohledem na město, jezero i věčně zaledněné štíty Vysokých Taur v pozadí. Možnost pěšího sestupu do Zell am See nebo návrat lanovkou. Okružní plavba
výletní lodí po jezeře ZELLER SEE. Možnost koupání a odpočinku u vody. Nocleh.
3. den Panoramatická jízda po velkolepé mýtné silnici GROSSGLOCKNER HOCHALPENSTRASSE vinoucí se v délce 48 km nekonečnými serpentinami mezi městečky
Bruck a Heiligenblut. Toto mistrovské dílo dopravního stavitelství bylo dokončeno
v roce 1935, po pouhých 5 letech výstavby v drsných podmínkách, kde průměrná
roční teplota dosahuje -3 °C. Cílem výletu bude impozantní vyhlídka císaře Františka Josefa I. (2 369 m) ležící na dosah nejdelšího rakouského ledovce PASTERZE a nejvyšší
hory Rakouska - GROSSGLOCKNERU (3 798 m). Návrat na ubytování.
4. den Návštěva vodního díla na KAPRUNU. Výjezd unikátním výtahem (plošinou)
s kapacitou 180 osob (největší na světě) a dále autobusy až k nejvýše položené nádrži
MOOSERBODEN (2 036 m), kterou napájí voda z tajících ledovců. Vodní plochy mezi
horskými vrcholy zde vytvářejí neobyčejnou scenérii (možnost občerstvení a pohodové turistiky). Příjezd ve večerních hodinách.

CK Rotera s.r.o.

ČÍSLO ZÁJEZDU, TERMÍN A CENA:
714501    03.08.-06.08.    7 500 Kč
časová sleva: 250/150 Kč
ODJEZDOVÁ MÍSTA:
Beroun (+300Kč/os.), Rakovník, Kladno, Praha
CENA ZÁJEZDU ZAHRNUJE:
dopravu zájezdovým autokarem (WC, klimatizace, DVD, bufet), 3x ubytování v hotelu
(2 lůžkové pokoje s možností přistýlky a vlastním sociálním zařízením), 3x snídani,
průvodce, pojištění CK proti úpadku
doporučená částka na vstupné, mýtné, lanovky a výlet lodí: cca 75 €
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NĚMECKO - DÁNSKO
CK Mamut tour s.r.o.

pouze 1
noční přejezd

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den Odjezd v ranních hodinách. Prohlídka BERLÍNA, hlavního města Německa,
které za posledních pár let prošlo díky moderním architektům nevídanou proměnou.
Ubytování v Rostocku.
2. den Přejezd na ostrov RUJÁNA s typickými proutěnými koši na písečných plážích omývaných chladnými vodami Baltského moře. Návštěva rybářského městečka
SASSNITZ, kde kotví i 90 m dlouhá, vyřazená ponorka britského námořnictva HMS
Otus (možnost prohlídky). Fakultativně plavba lodí podél strmých křídových útesů NP
JASMUND vysokých téměř 120 m. Nenáročná procházka k mysu ARKONA, bývalému
slovanskému poutnímu místu se 2 majáky a areálem vojenských bunkrů, odkud je vidět až do Švédska. Zastávka v přímořském letovisku SELLIN s elegantními lázeňskými
budovami a stylovou restaurací na dřevěném molu. Návrat na ubytování.
3. den Ranní trajekt do dánského Gedseru (cca 2 hod.). Přejezd po impozantním
mostě na ostrov SJAELLAND. Krátká prohlídka malebného ROSKILDE, bývalého hlavního města Dánského království s velkolepou katedrálou sv. Lukáše (UNESCO), která
je tradičním místem posledního odpočinku dánských panovníků. Prohlídka reprezentativního zámku FREDERIKSBORG - nejkrásnější renesanční stavby země rozkládající
se na třech ostrůvcích uprostřed rozlehlého parku. Podvečerní zastávka na břehu Öresundu, v přístavním HELSINGØRU se známou pevností KRONBORG, kam W. Shakespeare umístil děj svého Hamleta. Ubytování nedaleko Kodaně.
4. den Celodenní prohlídka kosmopolitní KODANĚ, metropole Dánska se vznešenými paláci, půvabnými uličkami starého města i romantickými nábřežími: Christiansborg
- sídlo parlamentu; kruhová věž s krásným výhledem; výstavný královský palác Amalienborg, který střeží garda v typických huňatých čepicích z medvědí kůže; mramorový
kostel; ultramoderní budova opery; historický přístav Nyhavn s kupeckými domy ze
17. a 18. stol.; fakultativně výlet lodičkou po kanálech až k slavné soše Malé mořské
víly… Večerní trajekt zpět do SRN. Noční přejezd.
5. den Příjezd v ranních hodinách.
ČÍSLO ZÁJEZDU, TERMÍN A CENA:
176802    09.09.-13.09.    7 900 Kč
časová sleva: 400/250 Kč
ODJEZDOVÁ MÍSTA:
Plzeň (+250 Kč/os.), Rakovník (+200 Kč/os.), Beroun, Praha
CENA ZÁJEZDU ZAHRNUJE:
dopravu zájezdovým autokarem (WC, klimatizace, DVD, bufet), trajekty, 3x ubytování
v hotelu (2 lůžkové pokoje s TV a vlastním sociálním zařízením), 3x snídani, průvodce,
pojištění CK proti úpadku
doporučená částka na vstupné a výlet lodí: cca 25 € + 350 DKK

CK Mamut tour s.r.o.
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novinka

POLSKO - perly severu

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den Odjezd ve večerních hodinách. Noční přejezd.
2. den Ráno příjezd do oblasti populárních MAZURSKÝCH JEZER představujících
unikátní soustavu 2 000 jezer a jezírek propojených kanály a říčkami. Výlet lodí nádhernou přírodou s pestrou faunou a vzácnými ptáky. Návštěva malého skanzenu OWCZARNIA dokumentujícího život místních obyvatel. Prohlídka pozůstatků HITLEROVA
VLČÍHO DOUPĚTE, komplexu bunkrů čítajících na 200 objektů, kde nechvalně proslulý
vůdce za 2 sv. války strávil více než 800 dnů. Zastávka u baziliky SWIETA LIPKA s klášterním areálem považovaným na nejkrásnější barokní památku v Polsku. Ubytování.
3. den Prohlídka jednoho z nejlépe dochovaných pruských hradů - LIDZBARK
WARMINSKI, pradávného sídla biskupů. Návštěva sídla Řádu německých rytířů -

velkolepé obranné tvrze MALBORK (UNESCO), která je největší gotickou a cihlovou
stavbou na světě. Přesun do GDAŇSKU, významného přístavu na břehu Baltského
moře. Procházka historickým centrem (Dlouhý trh, Neptunova fontána, radnice se
zvonkohrou…). Přejezd na ubytování.
4. den Návštěva starobylého města TORUŇ (UNESCO) s dochovaným středověkým jádrem, tajemnými uličkami, proslulými perníkovými dobrotami a pomníkem
nejslavnějšího rodáka - Mikuláše Koperníka. Zastávka ve STRZELNĚ s monumentální
bazilikou sv. Trojice a rotundou sv. Prokopa. Podvečerní prohlídka GNIEZNA, jednoho
z nejstarších polských měst s katedrálou Nanebevzetí Panny Marie ukrývající náhrobek
pražského biskupa - sv. Vojtěcha. Noční přejezd.
5. den Příjezd v ranních hodinách.
ČÍSLO ZÁJEZDU, TERMÍN A CENA:
174101    14.06.-18.06.    4 290 Kč
časová sleva: 250/200 Kč
ODJEZDOVÁ MÍSTA:
Rakovník (+200 Kč/os.), České Budějovice, Příbram, Beroun, Praha
CENA ZÁJEZDU ZAHRNUJE:
dopravu zájezdovým autokarem (WC, klimatizace, DVD, bufet), 2x ubytování v hotelu
(2 lůžkové pokoje s možností 1-2 přistýlek a vlastním sociálním zařízením), 2x snídani,
průvodce, pojištění CK proti úpadku
doporučená částka na vstupné: cca 180 PLN

POLSKO - Krakow - Wieliczka - Oswiecim
PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den Odjezd v ranních hodinách. Návštěva KALWARIE ZEBRZYDOWSKE
(UNESCO) - jednoho z nejvýznamnějších poutních míst v Polsku s nejrozsáhlejší kalvárií tvořenou 41 kaplemi. Přejezd do Krakowa. Výstup na jednu ze čtyř krakovských
mohyl - „kopiec“ KRAKUSA s pěknou vyhlídkou na město. Ubytování.
2. den Celodenní prohlídka starobylého KRAKOWA: katedrála a královský hrad
na vrchu Wawel (možnost návštěvy zbrojnice, klenotnice i státních apartmánů se slavnými gobelíny a obrazy), procházka královskou cestou do Starého města (UNESCO),
Hlavní rynek, Mariánský chrám s největším gotickým oltářem na světě, historická
tržnice Sukiennice, kostelík sv. Vojtěcha... Odpočinek v parku Planty nebo posezení
v některé z kaváren. Návrat na ubytování.
3. den Dokončení programu v KRAKOWĚ: vycházka podél řeky Wisly s výhledy
na Wawel; návštěva židovské čtvrti Kazimierz s několika synagogami a starým hřbitovem. Prohlídka WIELICZKY (UNESCO) - největšího solného dolu v Evropě, v němž se
těžila sůl nepřetržitě už od 12. stol. Návrat na ubytování.
4. den OSWIECIM - návštěva koncentračního tábora AUSCHWITZ, ve kterém přišlo
za 2 sv. války o život na 1,5 mil. lidí. Prohlídka nechvalně proslulého komplexu včetně
muzejní expozice, vstupní brány s nápisem „Arbeit macht frei“ i rampy, kde se rozhodovalo o životě ve vězení nebo smrti v plynové komoře. Příjezd ve večerních hodinách.

CK Rotera s.r.o.

ČÍSLO ZÁJEZDU, TERMÍN A CENA:
714101    07.04.-10.04.    5 800 Kč
příplatek za jednolůžkový pokoj: 2 070 Kč/zájezd
časová sleva: 250/150 Kč
ODJEZDOVÁ MÍSTA:
Beroun (+300 Kč), Rakovník, Kladno, Praha
CENA ZÁJEZDU ZAHRNUJE:
dopravu zájezdovým autokarem (WC, klimatizace, DVD, bufet), 3x ubytování v hotelu
(2 lůžkové pokoje s možností přistýlky a vlastním sociálním zařízením), 3x snídani,
průvodce, pojištění CK proti úpadku
doporučená částka na vstupné: cca 150 PLN
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NĚMECKO - RAKOUSKO - Tyrolsko
CK Mamut tour s.r.o.

polopenze

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den Odjezd v ranních hodinách. Příjezd k jezeru CHIEMSEE přezdívanému Bavorské moře. Výlet lodí na ostrov Herreninsel, kde se nachází jeden z velkolepých zámků
Ludvíka II., vybudovaný po vzoru francouzských Versailles. Prohlídka paláce a přilehlých zahrad francouzského stylu. Zastávka ve starobylém KUFSTEINU s mohutnou
hraniční pevností ukrývající největší venkovní varhany na světě (4 307 píšťal a 46 rejstříků). Ubytování ve vesničce Kramsach.
2. den Návštěva SÝRÁRNY spojená s ochutnávkou a možností nákupů tradičních
alpských sýrů. Exkurze do stříbrných dolů poblíž malebného města SCHWAZ. Odpoledne přejezd k horskému jezeru ACHENSEE, největšímu v Tyrolsku. Výjezd lanovkou
k Erfurtské chatě (1 834 m), která je výchozím bodem pro turistiku v pohoří ROFAN.
Návštěva vyhlídkové plošiny s krásným výhledem na jezero a Zillertalské Alpy (fakultativně „ Air Rofan“ - adrenalinový „let“ na laně v délce 800 m s klesáním 200 m, při které
dosáhnete rychlosti až 85 km/hod.). Návrat na ubytování.
3. den Prohlídka olympijského INNSBRUCKU, historické metropole Tyrolska s výstavnými kupeckými domy a slavnou „Zlatou stříškou“. Výlet pozemní lanovkou
Hungerburgbahn, jejíž stanice od světoznámé architektky Zahi Hadid jsou špičkovými
ukázkami moderní architektury. Pokračování visutou lanovkou až k majestátnému hřebeni Nordkette s úžasným panoramatem. Příjezd ve večerních hodinách.
ČÍSLO ZÁJEZDU, TERMÍN A CENA:
173101    19.05.-21.05.    4 890 Kč
časová sleva: 300/200 Kč
ODJEZDOVÁ MÍSTA:
Rakovník (+200 Kč/os.), Praha, Beroun
CENA ZÁJEZDU ZAHRNUJE:
dopravu zájezdovým autokarem (WC, klimatizace, DVD, bufet), 2x ubytování v hotelu
(2 lůžkové pokoje s možností přistýlky a vlastním sociálním zařízením), 2x polopenzi,
průvodce, pojištění CK proti úpadku
doporučená částka na vstupné, loď a lanovky: cca 75 €

CK Mamut tour s.r.o.

polopenze

Program nabízí turistiku bez dlouhých výstupů a sestupů vhodnou pro
všechny věkové kategorie. Na začátek túry Vás vyveze lanovka a zpět se
dostanete jinou horskou dráhou nebo
autokarem. Zdatnější turisté si mohou
trasy obohatit o zdolání několik vyhlídkových vrcholů.

lehká pěší turistika
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RAKOUSKO - Zillertal
PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den Odjezd v ranních hodinách. Příjezd do rakouského Zillertalu, údolí které se
stalo mekkou vyznavačů aktivního odpočinku. V létě zde mohou návštěvníci vybírat
z nekonečné nabídky turistických tras, zatímco v zimním období se okolní svahy stávají
lyžařským rájem. Výjezd lanovkou SPIELJOCHBAHN s výhledem do údolí Innu. Nenáročná túra vedoucí idylickou přírodou do Hochfügenu. Ubytování v Kramsachu.
2. den Přejezd autokarem do lyžařského střediska GERLOS. Výjezd lanovkou
na Isskogel, odkud je krásný pohled na panorama věčně zaledněných Zillertalských
Alp a Vysokých Taur. Pěší výlet úbočím hory Karspitze s romantickými almy. Sjezd
lanovkou do Zell am Ziller. Relaxace v moderním aquaparku ve FÜGENU (masážní
proudy, vířivky, umělé vlnobití, tobogány…). Návrat na ubytování.
3. den Procházka nejstarším borovicovým lesem v Evropě, po populárním vyhlídkovém chodníku ZIRBENWEG s fantastickými pohledy na Innsbruck a majestátný hřeben
Nordkette v pozadí. Úvodní stoupání a závěrečné klesání překonáte prostřednictvím
lanovek. Návrat na ubytování.
4. den Krátký přesun k horskému jezeru ACHENSEE, největšímu v Tyrolsku. Výjezd
lanovkou k Erfurtské chatě (1 834 m), která je výchozím bodem pro turistiku v pohoří
ROFAN. Návštěva vyhlídkové plošiny s krásným výhledem na jezero a Zillertalské Alpy
(fakultativně „ Air Rofan“ - adrenalinový „let“ na laně v délce 800 m s klesáním 200 m,

při které dosáhnete rychlosti až 85 km/hod.). Pěší výlet podél Achensee kombinovaný
s plavbou lodí. Příjezd ve večerních hodinách.
ČÍSLO ZÁJEZDU, TERMÍN A CENA:
173601    06.07.-09.07.    6 100 Kč
časová sleva: 350/200 Kč
ODJEZDOVÁ MÍSTA:
Rakovník (+200 Kč/os.), Praha, Beroun, Plzeň
CENA ZÁJEZDU ZAHRNUJE:
dopravu zájezdovým autokarem (WC, klimatizace, DVD, bufet), 3x ubytování v hotelu
(2 lůžkové pokoje s možností přistýlky a vlastním sociálním zařízením), 3x polopenzi,
průvodce, pojištění CK proti úpadku
doporučená částka na lanovky, loď a vstupné do aquaparku: cca 85 €

RAKOUSKO
PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den Odjezd v ranních hodinách. Prohlídka LINCE - historické metropole Horního Rakouska („Hauptplatz“ s měšťanskými domy a sloupem Nejsvětější trojice, farní
kostel, Starý dóm, projížďka nejstrmější elektrickou dráhou v Evropě na poutní místo
Pöstlingberg s nádhernou vyhlídkou). Procházka lázeňským městem BADEN s léčivými sirnými prameny a rozáriem čítajícím 900 odrůd růží. Ubytování v Semmeringu.
2. den Výjezd RAXSEILBAHN, první visutou kabinovou lanovkou v Rakousku. Nenáročná procházka po vápencové náhorní plošině s krásnými výhledy. Návštěva příjemného lázeňského městečka REICHENAU, které za rakousko-uherské monarchie patřilo
mezi nejluxusnější lázně v celém mocnářství. SEMMERING (UNESCO) - vyhlídková
jízda podél trati první horské železnice v Evropě, která si razí cestu 15 tunely a 16
majestátnými viadukty. Zastávka ve stejnojmenném středisku zimních sportů. Návrat
na ubytování.
3. den Průjezd přírodním parkem MÜRZER OBERLAND. Zastávka u cisterciáckého
kláštera NEUBERG s kostelem, jehož citlivě členěný a ušlechtile působící interiér patří
k nejkrásnějším prostorům rakouské gotiky. Krátká procházka k nedalekému vodopádu. Návštěva štýrského MARIAZELLU - nejvýznamnějšího poutního místa země s monumentální mariánskou svatyní schraňující sošku Panny Marie ze 13. stol. Pěší výlet
podél okouzlujícího jezera ERLAUFSEE, ležícího ve stínu hory Gemeindealpe (možnost
zapůjčení lodiček nebo koupání.). Návrat na ubytování.
4. den Prohlídka historického MELKU, jehož dominantou je benediktinský klášter patřící k nejvelkolepějším barokním dílům v celém Rakousku (mramorový sál a klášterní
knihovna s freskami od Paula Trogera, úchvatný klášterní kostel…). Plavba lodí malebným krajem WACHAU, sevřeným údolím Dunaje, obklopeným vyhlášenými vinohrady.
Odpočinek v půvabném středověkém městečku DÜRNSTEIN, kde prý byl tajně vězněn
anglický král Richard Lví Srdce. Příjezd ve večerních hodinách.
ČÍSLO ZÁJEZDU, TERMÍN A CENA:
173501    15.06.-18.06.    6 600 Kč
časová sleva: 350/200 Kč
ODJEZDOVÁ MÍSTA:
Plzeň (+250 Kč/os.), Rakovník (+200 Kč/os.), Beroun, Praha

CK Mamut tour s.r.o.

bohatá
polopenze

+
bazénem
hotel *** s krytým

CENA ZÁJEZDU ZAHRNUJE:
dopravu zájezdovým autokarem (WC, klimatizace, DVD, bufet), 3x ubytování v hotelu
Alpenhof***+ www.alpenhofhotel.eu (2 lůžkové pokoje s možností přistýlky, SAT-TV,
a vlastním sociálním zařízením), vstup do krytého hotelového bazénu, 3x polopenzi
(bufet), průvodce, pojištění CK proti úpadku
doporučená částka na vstupné, lanovky a loď: cca 60 €
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RAKOUSKO - NĚMECKO
CK Mamut tour s.r.o.

polopenze

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den Odjezd v ranních hodinách. HALLEIN - exkurze do jednoho z nejstarších
solných dolů na světě, jehož podzemní chodby zasahují až do sousedního Bavorska
(jízda hornickým vláčkem, plavba lodičkou po solném jezeře, jízda po 30 m dlouhé
skluzavce...). Procházka historickým centrem Halleinu, které je působivou městskou
památkovou rezervací s řadou renesančních a barokních domů. Jedním z nejznámějších obyvatel byl varhaník F. X. Gruber, autor slavné vánoční písně „Tichá noc, svatá
noc“... Přejezd na ubytování do tyrolského Kramsachu.
2. den Průjezd průsmykem GERLOS. Zastávka u mohutných KRIMMELSKÝCH VODOPÁDŮ, padajících ve třech kaskádách z výšky téměř 400 m. Tento přírodní skvost je
jedním z největších a nejnavštěvovanějších vodopádů v Evropě. Panoramatická jízda
vysokohorskou silnicí GROSSGLOCKNER HOCHALPENSTRASSE stoupající v nekonečných serpentinách až na vyhlídku císaře Františka Josefa I. (2 369 m) s kouzelným
panoramatem třítisícových vrcholů Vysokých Taur v čele s nejvyšší horou Rakouska
- Grossglocknerem. Návrat na ubytování.
3. den Výjezd kyvadlovou dopravou po horské silnici a luxusním pozlaceným výtahem k legendárnímu „ORLÍMU HNÍZDU“ - Hitlerově horské chatě s překrásným
výhledem. Krátká procházka k okouzlujícímu jezeru KÖNIGSSEE připomínajícímu
norské fjordy. Příjezd ve večerních hodinách.
ČÍSLO ZÁJEZDU, TERMÍN A CENA:
174901    26.05.-28.05.    4 990 Kč
časová sleva: 300/200 Kč
ODJEZDOVÁ MÍSTA:
Rakovník (+200 Kč/os.), Beroun, Praha
CENA ZÁJEZDU ZAHRNUJE:
dopravu zájezdovým autokarem (WC, klimatizace, DVD, bufet), 2x ubytování v hotelu
(2 lůžkové pokoje s možností přistýlky a vlastním sociálním zařízením), 2x polopenzi,
průvodce, pojištění CK proti úpadku
doporučená částka na vstupné a mýtné: cca 50 €

HOLANDSKO - Květinové korzo
CK Mamut tour s.r.o.
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PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den Odjezd ve večerních hodinách. Noční přejezd.
2. den Prohlídka největší květinové burzy na světě v AALSMEERU, odkud denně
do celého světa putuje přes 13 mil. řezaných květin. Návštěva světoznámého sýrového
trhu v ALKMAARU, který se již od 16. stol. v nezměněné podobě odehrává na náměstí
Waagplein. Téměř třicítka bíle oblečených nosičů obutých do tradičních dřeváků zde
na dřevěných nosítkách přenáší až 130 kg těžký náklad sýrových bochníků. Prohlídka
prodejní expozice květin FLORATUIN s možností nákupu cibulí vystavených odrůd.
Procházka malebnou rybářskou vesničkou VOLENDAM. Ochutnávka vyhlášených
sýrů na soukromé farmě ALIDA HOEVE (možnost nákupu). Ubytování v centru městečka Bergen.
3. den Zastávka na trase slavnostního průvodu, tzv. KVĚTINOVÉHO KORZA - defilé alegorických vozů z tisíců řezaných květin, které je k vidění pouze jednou za rok.
Procházka květinovým parkem KEUKENHOF považovaným za největší svého druhu
v Evropě (cca 7 mil. jarních cibulovin na ploše 28 ha). Návštěva skanzenu ZAANSE SCHANS, kde je možné spatřit nejen typická holandská stavení a větrné mlýny ze
17. a 18. století, ale také ukázky starých řemesel včetně výroby dřeváků a porcelánu.
Návrat na ubytování.

4. den Prohlídka korunovačního města AMSTERDAMU, zbudovaného na 90 ostrovech spojených více než 400 mosty. Procházka centrem holandské metropole
protkané vodními kanály s kupeckými domy a uličkami plnými jízdních kol: náměstí
Dam; Královský palác; Nieuwe Kerk; exkurze do brusírny diamantů; možnost návštěvy muzea Vincenta van Gogha, Rijksmuzea či muzea voskových figurín Madame
Tussauds…; fakultativně okružní plavba po amsterdamských grachtech (kanálech).
Noční přejezd.
5. den Příjezd v ranních hodinách.
ČÍSLO ZÁJEZDU, TERMÍN A CENA:
173301    20.04.-24.04.    6 690 Kč
příplatek za 2 večeře: 900 Kč
sleva při ubytování na přistýlce: 300 Kč/zájezd
časová sleva: 400/250 Kč
ODJEZDOVÁ MÍSTA:
Praha, Beroun, Plzeň, České Budějovice
CENA ZÁJEZDU ZAHRNUJE:
dopravu zájezdovým autokarem (WC, klimatizace, DVD, bufet), 2x ubytování v hotelu*** (2 lůžkové pokoje s možností 1-2 přistýlek a vlastním sociálním zařízením),
2x snídani, průvodce, pojištění CK proti úpadku
doporučená částka na vstupné: cca 40-60 €

ČESKO - SLOVENSKO

polopenze

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den Odjezd v ranních hodinách. Návštěva TŘEBÍČE se starobylým centrem zapsaným na seznamu UNESCO (bazilika sv. Prokopa, Zadní synagoga, Bauerův dům expozice židovského bydlení včetně typického obchodu, tajuplná židovská čtvrť a hřbitov). Exkurze do historické části PIVOVARU DALEŠICE, který se stal kulisou slavného
snímku „Postřižiny“. Prohlídka unikátního ŘEZNICKÉHO MUZEA s rozsáhlou sbírkou
exponátů a renesančního zámku v NÁMĚŠTI NAD OSLAVOU (kaple, expozice gobelínů, knihovna s nádhernými freskami…). Ubytování v Hustopečích. Řízená degustace
vína v hotelovém sklípku. Možnost posezení u vína.
2. den Ráno fakultativní návštěva PAPOUŠČÍ ZOO s více než 80 voliérami. Výlet
do slovenské metropole BRATISLAVY (exteriéry hradu, Dóm. sv. Martina, Primaciální
palác, historické centrum, most SNP s otáčivou restaurací a vyhlídkou…). Zastávka u pozůstatků hradu DEVÍN vypínajícího se na skalním ostrohu u soutoku Moravy
a Dunaje. Návrat na ubytování.
3. den Prohlídka tajemné JESKYNĚ VÝPUSTEK, která v minulosti posloužila potřebám armády a německému zbrojnímu průmyslu. Zastávka u Santiniho poutního
kostela Panny Marie ve KŘTINÁCH. Návštěva PŠTROSÍ FARMY v Doubravici s odborným výkladem. Prohlídka zámku LYSICE s bohatě zdobenými interiéry a okouzlující terasovitou zahradou. Seznámení s nejstarším způsobem potiskování textilu
- tzv. MODROTISKEM v dílně rodiny Danzingerů. Příjezd ve večerních hodinách.

CK Mamut tour s.r.o.

s degustací vína
v hotelovém
vinném sklípku

ČÍSLO ZÁJEZDU, TERMÍN A CENA:
175601    08.09.-10.09.    3 590 Kč
ODJEZDOVÁ MÍSTA:
Plzeň (+250 Kč/os.), Rakovník, Beroun, Praha
CENA ZÁJEZDU ZAHRNUJE:
dopravu zájezdovým autokarem (WC, klimatizace, DVD, bufet), 2x ubytování
v hotelu*** (2 lůžkové pokoje s možností přistýlky, TV a vlastním sociálním zařízením), 2x polopenzi, degustaci vína (6 vzorků), průvodce, pojištění CK proti
úpadku
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ČESKO - Kralicko a Orlické hory
CK Mamut tour s.r.o.

polopenze

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den Odjezd v ranních hodinách. Prohlídka rokokového zámku NOVÉ HRADY přezdívaného „české Versailles“ (první české Muzeum cyklistiky, expozice nábytku, Galerie
anglických klobouků, zahradní labyrint…). Ubytování v Jablonném nad Orlicí.
2. den Celodenní túra ze Stříbrnice k PRAMENI ŘEKY MORAVY a na KRÁLICKÝ
SNĚŽNÍK (1 424 m). Návrat po stejné cestě (celkem 14 km) nebo pokračování do Dolní Moravy (celkem 19 km). Návrat na ubytování.
3. den Návštěva města KRÁLÍKY s muzeem řezbářství, betlémářství a varhanářství.
Cca 1,5 km dlouhá procházka alejí zdobenou kapličkami k poutnímu areálu HORY
MATKY BOŽÍ. Výstup na rozhlednu VAL (vyhlídka na Králický Sněžník, Hrubý Jeseník
i Orlické hory). Možnost pokračování až k prameni TICHÉ ORLICE. Návrat na ubytování.
4. den Procházka tzv. STEZKOU V OBLACÍCH, po 750 m dlouhém vyhlídkovém chodníku ze dřeva a oceli vinoucím se ve spirále 55 m nad úroveň terénu. Odvážlivci se mohou dolů spustit téměř 100 m dlouhou skluzavkou. Dvoukilometrový výlet STAMICH
MANOVOU STEZKOU s dřevěnými sochami místního patrona hor. Výstup na KLEPÝ,
1 144 m vysoký hraniční vrchol, kde se stýká rozvodí tří moří - Černého, Baltského
a Severního. Návrat na ubytování.
5. den Výjezd lanovkou z ŘÍČEK na ZAKLETÝ VRCH (995 m). Turistika po trase: Pěticestí - Kunštátská kaple - Velká Deštná
- Luisino údolí - Deštné (možnost prodloužení přes Masarykovu chatu a Šerlich). Alternativně lze z Pěticestí dojít do Zdobnice
(celkem 6 km) a busem přejet do Deštného (možnost návštěvy muzea zimních sportů a turistiky). Návrat na ubytování.
6. den Výstup od hotelu na SUCHÝ VRCH (995 m) s rozhlednou a Kramářovou chatou, odkud trasa dále pokračuje
na KŘÍŽOVOU HORU (735 m) s další vyhlídkovou věží nabízející fantastické výhledy. Ukončení túry po 18-ti km v obci Červená Voda. Méně namáhavou variantou je 6 km dlouhý okruh z Červené Vody na Křížovou horu a zpět. Návrat na ubytování.
7. den Prohlídka rodného domku vynálezce bleskosvodu Prokopa Diviše v ŽAMBERKU. Návštěva empírového zámečku
KOSTELEC NAD ORLICÍ, který je majetkem rodiny Kinských. Příjezd ve večerních hodinách.
ČÍSLO ZÁJEZDU, TERMÍN A CENA:
177701    09.07.-15.07.    6 690 Kč
ODJEZDOVÁ MÍSTA:
Plzeň (+250 Kč/os.), Rakovník, Nové Strašecí, Kladno, Beroun, Praha
CENA ZÁJEZDU ZAHRNUJE:
dopravu zájezdovým autokarem (WC, klimatizace, DVD, bufet), 6x ubytování v hotelu*** (2 lůžkové pokoje s možností přistýlky, TV a vlastním sociálním zařízením),
6x polopenzi, průvodce, pojištění CK proti úpadku

CK Mamut tour s.r.o.
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polopenze

ČESKO - Slovácko a Bílé Karpaty
PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den Odjezd v ranních hodinách. Prohlídka barokního zámku SLAVKOV, v jehož
blízkosti se roku 1805 odehrála slavná bitva „tří císařů“. Ubytování ve Strážnici.
2. den Ve vesnici KNĚŽDUB návštěva rodného domku malíře a grafika Jóži Úprky.
Turistika v BÍLÝCH KARPATECH: výletní areál SALAŠ TRAVIČNÁ zahrnující muzeum
kopaničářských roubených staveb, naučnou stezku a arboretum; rozhledna TRAVIČNÁ; návštěva muzea oskeruší a pálenice v TVAROŽNÉ LHOTĚ. Návrat na ubytování.
3. den Celodenní program ve STRÁŽNICI: Skanzen lidové architektury zahrnující
více než 60 obytných a hospodářských stavení z celého Slovácka; místní zámek se
sbírkami zbraní, hudebních nástrojů a habánské keramiky; expozice mlynářství v Průžkově mlýnu... Fakultativně odpočinek na koupališti či ochutnávka vína. Nocleh.
4. den Prohlídka zříceniny ČACHTICKÉHO HRADU přezdívaného „tajemný hrad
v Karpatech“. Návštěva lázeňského města PIEŠŤANY ležícího v malebném údolí Váhu
a pyšnícího se největším počtem slunečných dnů na Slovensku (Kolonádový most,
„Kúpelný“ ostrov a park, relaxace na termálním koupališti). Návrat na ubytování.
5. den Návštěva zámku BUCHLOVICE patřícího k nejvýznamnějším barokním šlechtickým sídlům v ČR. Prohlídka historického centra UHERSKÉHO HRADIŠTĚ (Masa-

rykovo náměstí, kostel Sv. Františka Xaverského, Stará radnice, Slovácké centrum
kultury s galerií Jóži Úprky…). Návrat na ubytování.
6. den Prohlídka SLOVANSKÉHO HRADIŠTĚ v Mikulčicích s dochovanými základy
knížecího paláce a 12-ti kamenných kostelů, pohřebištěm (více než 2 500 hrobů) i pozůstatky mohutného valu a kůlových mostů. Návštěva obce PETROV-PLŽE s osmdesáti bohatě zdobenými sklípky představující nejlépe dochovaný soubor vinných sklepů
z 18. a 19. století na našem území. Prohlídka Masarykova muzea v HODONÍNĚ provázející návštěvníky životem nejvýznamnějšího rodáka. Návrat na ubytování.
7. den Návštěva zámku LEDNICE (UNESCO), pohádkového letního sídla Lichtenštejnů (historický skleník, minaret, romantická zřícenina Janův hrad, Lovecký zámeček,
Apollónův chrám s dórským sloupořadím…). Příjezd ve večerních hodinách.
ČÍSLO ZÁJEZDU, TERMÍN A CENA:
177801    06.08.-12.08.    6 350 Kč
ODJEZDOVÁ MÍSTA:
Plzeň (+250 Kč/os.), Rakovník, Nové Strašecí, Kladno, Beroun, Praha
CENA ZÁJEZDU ZAHRNUJE:
dopravu zájezdovým autokarem (WC, klimatizace, DVD, bufet), 6x ubytování v hotelu***+ (2 lůžkové pokoje s možností přistýlky, TV a vlastním sociálním zařízením),
6x polopenzi, průvodce, pojištění CK proti úpadku

ČESKO - Jeseníky

aneb
na
co zájezdech
ještě nebylo

CK Mamut tour s.r.o.

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den Odjezd v ranních hodinách. Výstup na 30 m vysokou rozhlednu VRBICE.
Návštěva zříceniny hradu VELEŠOV zpřístupněné 1,5 km dlouhou naučnou stezkou
s pěknými výhledy do kraje. Zastávka na poutním místě HOMOL s ranně barokním
kostelem Panny Marie Bolestné, ale především s unikátním kamenným schodištěm
čítajícím 153 schodů a 16 odpočívadel. Ubytování v Horní Lipové.
2. den Přejezd busem do RAMZOVÉ, nejvýše položené železniční stanice rychlíků
v ČR. Pěší výlet po trase: Petříkov - chata Paprsek - Císařská bouda - Ostružná. Návrat
zpět do hotelu vláčkem jedoucím po části tzv. Slezského Semmeringu. Nocleh.
3. den Vycházka do přírodní rezervace RABŠTEJN a přes rozcestí Hvězda zpět k busu. Návštěva dřevěného kostelíku sv. Jana
Nepomuckého v KLEPÁČOVĚ. Zastávka v obci ŽÁROVÁ s dalším dřevěným skvostem, kostelem sv. Martina. Návrat na ubytování.
4. den Celodenní program v BRANNÉ a okolí: vycházka naučnou stezkou PASÁK (cca 12 km), kolem skalisek označovaných
jako perla Jeseníků. Možnost prohlídky zrekonstruovaného zámku KOLŠTEJN a kostela archanděla Michaela. Ochutnávka vynikajících máslových trubiček paní Gřundělové a posezení v místním minipivovaru. Cestou zpět na ubytování zastávka v MUZEU
HUDEBNÍCH NÁSTROJŮ v Ostružné (více než 700 exponátů z celého světa). Nocleh.
5. den Hřebenová túra ze STŘIBRNICE po česko-polské hranici na KRÁLICKÝ SNĚŽNÍK (1 423 m), na vrchol třetího nejvyššího pohoří České republiky, odkud lze za dobrého počasí dohlédnout na Sněžku i Praděd. Návštěva nedalekého pramenu řeky
Moravy. Pokračování naučnou stezkou panenskou přírodou s mnoha bystřinami zpět k busu. Návrat na ubytování.
6. den Turistika začínající a končící v místě ubytování: neobyčejný LESNÍ BAR, kde se za konzumaci nápojů a dobrot platí
do kasičky - HORNÍ BAR nabízející navíc přírodní sprchu a pohled na panorama Jeseníků volně přístupným dalekohledem - Smrk
(nejvyšší vrchol Rychlebských hor) - rozcestí Tři studánky - Horní Lipová. Nocleh.
7. den Exkurze do pivovaru HOLBA v Hanušovicích včetně návštěvy pivovarského muzea. Návštěva rozhledny HÁJ s krásným
výhledem na nedaleký Šumperk a hřeben Hrubého Jeseníku v čele s majestátním Pradědem. Příjezd ve večerních hodinách.
ČÍSLO ZÁJEZDU, TERMÍN A CENA:
177901    16.07.-22.07.    6 100 Kč
ODJEZDOVÁ MÍSTA:
Plzeň (+250 Kč/os.), Rakovník, Nové Strašecí, Kladno, Beroun, Praha

polopenze

CENA ZÁJEZDU ZAHRNUJE:
dopravu zájezdovým autokarem (WC, klimatizace, DVD, bufet), 6x ubytování v hotelu*** (2 lůžkové pokoje s možností přistýlky, TV a vlastním sociálním zařízením),
6x polopenzi, průvodce, pojištění CK proti úpadku
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ČESKO - Brno a okolí
CK Rotera s.r.o.

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den Odjezd v ranních hodinách. Celodenní prohlídka BRNA. Návštěva unikátní
funkcionalistické vily rodiny Tugendhat (UNESCO), jejíž výjimečnost tkví nejen v koncepci, ale i v použitých materiálech. Procházka historickým centrem města. Ubytování.
2. den Návštěva kasemat hradu Špilberk, dominanty moravské metropole ze
13. stol. s obávaným vězením. Prohlídka klasicistního zámku RÁJEC NAD SVITAVOU vybudovaného ve francouzském stylu s přepychovými interiéry rodiny
Salmů. Příjezd ve večerních hodinách.
ČÍSLO ZÁJEZDU, TERMÍN A CENA:
713001    29.04.-30.04.    1 890 Kč
časová sleva: 200/100 Kč
ODJEZDOVÁ MÍSTA:
Beroun (+300 Kč/os.), Rakovník, Kladno, Praha
CENA ZÁJEZDU ZAHRNUJE:
dopravu zájezdovým autokarem (klimatizace, DVD, bufet), 1x ubytování v hotelu (2 lůžkové pokoje s vlastním soc. zařízením), 1x snídani, průvodce, pojištění CK proti úpadku

SRN - Postupim - Berlín - výstava IGA
CK Mamut tour s.r.o.

Nabízíme rovněž víkendové
termíny a také 2 denní zájezdy
na výstavu IGA spojené s relaxací
v aquaparku Tropické ostrovy
nebo v kombinaci s návštěvou
Rosaria v Sangerhausenu.
Více informací v CK.
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PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den Odjezd v ranních hodinách. Celodenní návštěva MEZINÁRODNÍ ZAHRADNÍ
VÝSTAVY IGA BERLÍN 2017 (https://iga-berlin-2017.de). Na více než 100 ha čeká návštěvníky pestrý koktejl květin, krajinných motivů a nápadů. Součástí akce je přehlídka
tematických zahrad z celého světa včetně zahrad vodních a tropické haly. Ubytování.
2. den Okružní jízda BERLÍNEM zahrnující prohlídku nejatraktivnějších míst německé metropole: East Side Gallery (pozůstatky Berlínské zdi přetvořené na uměleckou
galerii pod širým nebem); náměstí Gendarmenmarkt; Checkpoint Charlie - legendární
přechod mezi Východem a Západem; Sloup Vítězství; zastávka u zámku Charlottenburg; třída Kurfürstendam... Po obědě procházka k Říšskému sněmu, podél slavné
Braniborské brány a po třídě Unter den Linden na Alexanderplatz se známou Televizní věží nabízející působivou vyhlídku... Večer fakultativně návštěva show „THE ONE“,
ohromující revue se speciálními efekty a úžasnými kostýmy. Alternativně lze místo
prohlídky města absolvovat individuální návštěvu IGA 2017. Návrat na ubytování.
3. den Návštěva POSTUPIMI, bývalého rezidenčního města pruských panovníků
s jedinečnými zámeckými parky a reprezentativními sídly. Odpoledne prohlídka okouzlujícího rokokového zámečku SANSSOUCI s nádherným parkem zapsaným na seznamu UNESCO. Příjezd ve večerních hodinách.
ČÍSLO ZÁJEZDU, TERMÍN A CENA:
172901    19.04.-21.04.    3 990 Kč
172902    22.05.-24.05.    3 990 Kč
172903    13.06.-15.06.    3 990 Kč
172904    05.07.-07.07.    3 990 Kč
časová sleva: 250/150 Kč
ODJEZDOVÁ MÍSTA:
Beroun, Praha
CENA ZÁJEZDU ZAHRNUJE:
dopravu zájezdovým autokarem (WC, klimatizace, DVD, bufet), 2x ubytování v hotelu
(2 lůžkové pokoje s vlastním soc. zař.), 2x snídani, průvodce, pojištění CK proti úpadku
doporučená částka na vstupné: vstupenka IGA - 20 €/den, ostatní vstupné cca 40 €

RAKOUSKO - Alpbachtal - zima 2016 / 2017
PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den Odjezd v dopoledních hodinách. Navečer ubytování v hotelu Iris v tyrolském
Kramsachu (www.hoteliris.at). Vzdálenost z Prahy cca 550 km.
2.-6. den Denní doprava busem CK k nástupní stanici lanovky a zpět (vzdálenost
z hotelu cca 15 km). Lyžování ve skiareálu SKI JUWEL - ALPBACHTAL/WILDSCHÖNAU (www.alpbachtal.at) nabízející 110 km sjezdových tratí (670-2 025 m) obsluhovaných téměř 50 lanovkami a vleky.
7. den Odjezd v ranních hodinách. Odpoledne příjezd do ČR

polopenze

CK Mamut tour s.r.o.

ČÍSLO ZÁJEZDU, TERMÍN A CENA:
179901    05.02.-11.02.2017    8 990 Kč
sleva pro dítě do 14 let na přistýlce: 2 500 Kč/zájezd
ODJEZDOVÁ MÍSTA:
Praha, Karlovy Vary, Sokolov, Cheb
CENA ZÁJEZDU ZAHRNUJE:
dopravu zájezdovým autokarem (klimatizace, DVD, bufet), 6x ubytování v hotelu (2 lůžkové pokoje s možností 1-2 přistýlek a vlastním soc. zařízením; součástí hotelu jsou
4 dráhy na kuželky - za poplatek), 6x polopenzi, průvodce, pojištění CK proti úpadku

lyžování

CENA ZÁJEZDU NEZAHRNUJE:
5 denní skipas: dospělá osoba - 4 900 Kč, mládež (ročník 1998-2000): 3 900 Kč, dítě
(ročník 2001-2010): 2 450 Kč, dítě (ročník 2011-2014): zdarma (skipas zdarma lze
uplatnit pouze v doprovodu min. 1 rodiče, max. 2 děti zdarma na 2 rodiče)

RAKOUSKO - NĚMECKO - Advent
PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den Odjezd v ranních hodinách. Příjezd k romantickému jezeru CHIEMSEE spjatým s postavou Ludvíka II. Bavorského. Výlet lodí na adventně vyzdobený ostrov FRAUENINSEL s benediktinským klášterem. Procházka po nábřeží s necelou stovkou stánků
nabízejících tradiční vánoční umělecké a řemeslné výrobky, stejně jako svařené víno
a typické bavorské speciality. Návštěva okouzlujícího tyrolského městečka RATTENBERG osvíceného v době adventního víkendu toliko svícemi a loučemi. Ubytování.
2. den Prohlídka olympijského INNSBRUCKU, malebně rozloženého ve stínu majestátního hřebene Nordkette. Návštěva adventních trhů, kterých po celém městě najdete
celkem pět. Nejpopulárnější je jistě ten ve starobylém centru s překrásně nasvíceným
stromem a kulisou historických kupeckých domů včele se „Zlatou stříškou“. Na zpáteční cestě zastávka v historickém REGENSBURGU (UNESCO) s nakažlivou předvánoční atmosférou a tradičními trhy. Příjezd ve večerních hodinách.

CK Mamut tour s.r.o.

ČÍSLO ZÁJEZDU, TERMÍN A CENA:
174701    02.12.-03.12.    2 990 Kč
ODJEZDOVÁ MÍSTA:
Rakovník (+200 Kč/os.), Praha, Beroun, Plzeň
CENA ZÁJEZDU ZAHRNUJE:
dopravu zájezdovým autokarem (klimatizace, DVD, bufet), 1x ubytování v hotelu
(2 lůžkové pokoje s možností přistýlky a vlastním sociálním zařízením), 1x polopenzi,
průvodce, pojištění CK proti úpadku
doporučená částka na vstupné: cca 15 €
Nabídku dalších adventních zájezdů na rok 2017 naleznete na www.mamut-tour.cz
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