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Informace • Charakteristika zájezdů

Proč cestovat s námi
Tradice a zkušenost

Férové jednání

Již od roku 1992 pro vás připravujeme zájezdy do zemí a míst, které
osobně známe a máme je rádi.

Nevyžadujeme žádné zbytečně vysoké zálohy. Záloha na zájezdy je
pouze 30 % z katalogové ceny, max. 20 000 Kč. Nikdy nepožadujeme
dodatečné navýšení zálohy, ačkoliv ceny letenek a dalších předem
zajišťovaných služeb mnohdy překračují výši obdržené platby.
Poskytujeme různé typy slev, které je možné sčítat. Výsledná sleva
není omezena žádným maximem.
U každého zájezdu uvádíme minimální a maximální počet klientů
ve skupině, a pokud zájezd spolupořádáme s jinou českou CK, tak i její
název.

Odbornost
S námi poznáte každou zemi autenticky a zblízka. Přiblížíme vám
nejen památky, ale i kulturu, obyvatele, zvyky, místní kuchyni a prostředí. Každou z navštívených zemí si skutečně prožijete.

Kvalita
Neustále se přizpůsobujeme měnícím se potřebám našich klientů.
Nabízíme originální programy připravené podle přání a zájmů českých, moravských a slovenských cestovatelů.

Průvodcovský servis
Jsme nadšení cestovatelé, kteří se snaží nabídnout vlastní prožitky
ostatním. Na našich cestách se vám budou věnovat zkušení průvodci,
pro které je jejich práce životním stylem a posláním.

Osobní přístup

Doprava na letiště zdarma
Ke každému zájezdu od nás na vyžádání obdržíte poukázky na jízdenku Českých drah z místa vašeho bydliště na letiště Praha a zpět.

Dostanete od nás dárek!
Na zájezd vás vybavíme stylovým tričkem, které si rádi obléknete
i po návratu z dovolené.

Ručíme za individuální přístup a jsme na něj hrdí. Na většinu zájezdů
do exotických destinací pojedete v malých skupinách od 6 do 16 osob.

…a jsme členem

Nabízené poznávací zájezdy směřují do nejzajímavějších a nejexotičtějších míst Afriky, Ameriky, Asie, Austrálie i Evropy.
Program je vždy připraven tak, aby umožnil maximální, a pokud možno, i netradiční poznávání navštívených zemí či oblastí. Kromě poznávací
části se snažíme do každého programu zahrnout dle možností také pobyt v přírodě, lehkou pěší turistiku i odpočinek u moře.
Naší specializací jsou letecké zájezdy. V jejich průběhu se zaměřujeme na maximální poznání navštívených míst. Snažíme se nebrouzdat po povrchu, ale v mezích organizované turistiky se ponořit i do hloubky a nabídnout vám nejen prohlídky památek a přírodních
zajímavostí, ale i poznání místní dopravy, kultury, lidí, kuchyně.
Komfortní a pohodové zájezdy (označené mírou komfortu 5 – 4) směřují do civilizovanějších zemí, v rámci exotiky
jsou určeny klientům, kteří chtějí cestovat pronajatými minibusy či komfortními vlaky a bydlet v hotelech střední
kategorie. Cílem je především navštívit památky a další zajímavá místa, občas si odpočinout u hotelového bazénu nebo na turistické pláži.
Přesto jsou některé z programů intenzivní a nabízejí širokou škálu poznání.

Cestovatelské a zážitkové zájezdy (označené mírou komfortu 3 – 2) jsou určeny klientům, kteří dávají přednost
hloubce a množství zážitků před luxusem. Naší snahou je uspokojit především ty z vás, kteří svou dovolenou nechcete trávit v unifikovaných hotelech a pokud to možnosti dovolují, cestováním klimatizovanými minibusy od jedné památky ke druhé v mikroklimatu uzavřené
skupiny. Za nižší cenu tak můžete absolvovat kvalitní program zájezdu spojený s autentickými zážitky.

Hlavní důraz klademe na individuální přístup ke každému klientovi. Na své zákazníky nepohlížíme jako na bezejmennou

masu turistů, ale snažíme se maximálně vyhovět jejich požadavkům a přáním.

Naše nabídka poznávacích zájezdů je velmi bohatá a rozhodně uspokojí každého bez rozdílu věku a zájmů, staršími dětmi počínaje a aktivními seniory konče. V případě fyzicky náročnějšího programu na klasických poznávacích zájezdech jsou vždy připraveny jeho méně
obtížné varianty, ze kterých si může každý vybrat to nejvhodnější dle svého momentálního zájmu, chuti či kondice.
Programy našich cest připravujeme s maximální pečlivostí a zodpovědností. I když máme s jejich tvorbou a organizací mnohaleté zkušenosti, jsme čas od času nuceni k drobné improvizaci nebo malé změně itineráře. Jde o důsledek těžko předvídatelných faktorů
vycházejících z přírodních a politických podmínek navštívené oblasti. Obvykle platí pravidlo, že „čím větší exotiku navštívíme, tím menší spolehlivost očekáváme”. V letošním roce jsme pro vás připravili téměř dvě stovky zájezdů do celého světa, při jejichž organizaci a prodeji, stejně jako
v minulých letech, spolupracujeme s několika dalšími cestovními kancelářemi. Tímto způsobem čelíme riziku neobsazení zájezdů a jejich rušení.
Cestujeme v malých skupinách a počet účastníků našich zájezdů většinou nepřesahuje 16 osob. Výjimkou jsou některé zájezdy v oblasti Středomoří a ostrovů Atlantiku. U každého zájezdu je uvedena velikost skupiny.
Na našich zájezdech vás budou doprovázet zkušení česky či slovensky hovořící průvodci, kteří navštívenou zemi po všech stránkách výborně znají a zpravidla hovoří jazykem v zemi běžně používaným. 3 – 4 týdny před odletem pořádáme informační schůzku, kde se od
produkčních a často i průvodců zájezdu dozvíte vše důležité o plánované cestě. Účast na schůzce doporučujeme.

Přihlášení na zájezdy je lépe neodkládat na poslední chvíli, neboť jen tak se budete moci po všech stránkách dobře připravit
(očkování, potřebná výbava, účast na schůzce). Pozdní přihlášení s sebou může přinést komplikace při zajišťování letenek, jízdenek, vstupních
víz či nejrůznějších služeb v navštívených zemích.
Více se k průběhu zájezdů dozvíte v kapitole Všeobecné informace k zájezdům na straně 131.
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Ocenění a úspěchy
Anketa Czech TTG Travel
Awards

Naše zaměření na kvalitu, odborná příprava a zkušenosti se již několik let odrážejí
v řadě získaných ocenění. Z tohoto pohledu
pro nás byl rok 2019 mimořádně úspěšný,
když se nám podařilo znovu zazářit v nejrůznějších soutěžích a anketách cestovního
ruchu.

3. místo v kategorii Nejlepší
cestovní kancelář pro cesty
do Ameriky pro rok 2017
3. místo v kategorii Nejlepší
cestovní kancelář pro cesty
za poznáním v Evropě i ve světě pro rok 2016

Soutěž o nejlepší katalog na veletrhu
cestovního ruchu Holiday World

Soutěžní přehlídka turisticko propagačních materiálů
TURIST PROPAG

1. místo v soutěži v roce 2019
2. místo v soutěži v roce 2018
1. místo v soutěži v roce 2017
2. místo v soutěži v roce 2016
1. místo v soutěži v roce 2015
2. místo v soutěži v roce 2014

2. místo v kategorii Tištěné katalogy cestovních kanceláří
a agentur 2019
1. místo v kategorii Tištěné katalogy cestovních kanceláří
a agentur 2018
1. místo v kategorii Tištěné katalogy cestovních kanceláří
a agentur 2017

Slevy – celková výše slev až 10 %
1. Sleva časová 4 % nebo 2 %

4. Sleva pro studenty, učitele a seniory

Platí pro všechny zákazníky a činí 4 % z ceny zájezdu při uzavření smlouvy o zájezdu a zaplacení zálohy minimálně 6 měsíců před
odjezdem, nebo 2 % z ceny zájezdu při uzavření smlouvy o zájezdu
a zaplacení zálohy minimálně 3 měsíce před odjezdem. Na webových
stránkách www.alvarez.cz jsou ceny zobrazovány již s aktuální časovou slevou.

Platí pro studenty SŠ, VŠ, učitele nebo seniory (u studentů nutno
doložit potvrzením o studiu, VŠ indexem, průkazem ISIC, u učitelů
průkazem ITIC, u seniorů je podmínkou dovršení věku 65 let před odjezdem zájezdu) a činí 1% z ceny zájezdu.

2. Sleva za věrnost

Pravidla pro uplatnění slev
1) Slevy je možné sčítat.

Platí pro zákazníky, kteří si v letech 2018–2019 zakoupili zájezd
u CK Alvarez. Sleva činí 1% z ceny nově objednaného zájezdu.

2) Slevy se počítají z katalogové ceny zájezdu, nepočítají se z cen doplňkových služeb (víza, pojištění, příplatek za jednolůžkový pokoj,
fakultativní akce).

3. Sleva pro skupiny

3) Pro uplatnění časových slev je rozhodným datem den připsání zálohy na účet CK Alvarez.

Platí pro skupiny společně přihlášených osob na stejný zájezd (podmínkou je společná rezervace zájezdu a závazné objednání zájezdu dle časového harmonogramu CK) a činí 1 % z ceny zájezdu
pro každého klienta ze skupiny 4–5 osob, 2 % z ceny zájezdu pro každého klienta ze skupiny 6–7 osob a 4 % z ceny zájezdu pro každého
klienta ze skupiny 8 a více osob.

4) Výsledná sleva se zaokrouhluje na celé koruny nahoru.

Splňte si svá přání s CK Alvarez!

Kde nás můžete potkat?
I v roce 2020 se s námi můžete setkat na našem stánku během nejvýznamnějšího veletrhu cestovního ruchu v ČR.
Rádi vám pomůžeme s výběrem zájezdu, zkonzultujeme vaše cestovatelské potřeby a nabídneme malé občerstvení.
Přijďte za námi, těšíme se na vás.
HOLIDAY WORLD 13. – 16. 2. 2020, tentokrát nově na Výstavišti Praha – Letňany!

I v roce 2020 mají klienti Alvarezu možnost cestovat na letiště
Václava Havla vlaky ČD zdarma!
Ke každému zájezdu, na který se s námi v roce 2020 vydáte, vám na vaši žádost zašleme 2 poukázky na jízdenky Českých drah ze stanice či zastávky v místě vašeho bydliště do stanice Praha letiště/Airport (BUS), Terminál 1, nebo Praha letiště/Airport (BUS), Terminál 2
a zpět do místa vašeho bydliště. Jedná se o jedinečné dvanáctiznakové alfanumerické kódy, jejichž použitím lze uhradit 2 jednosměrné
jízdní doklady v e-shopu ČD odkudkoliv v rámci ČR na Letiště Václava Havla ve druhé vozové třídě a zpět. Vlakem tak pohodlně dojedete do stanice Praha hl.n., kde přestoupíte na autobus Airport Expres, který vás doveze až před jeden z terminálů pražského letiště.
Po návratu ze zájezdu můžete stejným způsobem cestovat domů. Přesný postup objednání poukázek a aktuální podmínky jejich použití
naleznete na www.alvarez.cz/dopravanaletiste.
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CK Alvarez on-line
Kromě tištěného katalogu pro vás již mnoho let připravujeme nabídku našich zájezdů na webových stránkách www.alvarez.cz.
Na webových stránkách naleznete kompletní přehled zájezdů včetně těch, které se do papírové podoby katalogu nevešly, rozšířené a spojené
verze jednotlivých zájezdů, aktuální novinky a především u většiny zájezdů detailní programy rozepsané po dnech. Nabídka zájezdů je
na webových stránkách navíc doplněna o mnoho dalších informací. U každého zájezdu naleznete mapu, encyklopedii navštívených míst, odkazy na zajímavé články a videa, podrobné pokyny ve formátu PDF a spoustu fotografií. Ke stažení je zde také kompletní katalog ve formátu
PDF, můžete zaslat rychlý dotaz a nově se i on-line na zájezd přihlásit.
On-line přihláška
Od letošního roku se lze na zájezd přihlásit on-line. Stačí vyplnit a potvrdit formulář na webu www.alvarez.cz u konkrétního zájezdu. Nadále nepožadujeme zaslání papírové přihlášky poštou ani jejího skenu.
Podmínkou pro platnost cestovní smlouvy je uhrazení zálohy, kterou je
nyní možné uhradit prostřednictvím platební brány pomocí rychlého
převodu na účet, nebo platební kartou.

postřehy klientů, kteří zájezd absolvovali před vámi. Je to pro nás cenná
zpětná vazba, jež současně pomáhá lidem, kteří budou o zájezdu uvažovat v dalších termínech.

Garantované zájezdy
Na webu pravidelně aktualizujeme seznam zájezdů, na které je již přihlášen dostatečný počet klientů, a můžeme tak garantovat jejich realizaci.

Recenze

Slevy

Přibližně týden po skončení zájezdu vám zašleme e-mail s žádostí
o hodnocení zájezdu. Díky těmto recenzím si na webu můžete přečíst

Pokud je na konkrétní termín aktuální sleva First minute, je na webu
uvedena cena po této slevě. Máte tak vždy aktuální informaci, jakou
výši slevy je možné uplatnit.

Encyklopedie
S rozšiřováním nabídky zájezdů se zvětšuje i počet pojmů v cestovatelské encyklopedii na našem webu. Pojmy jsou v encyklopedii propojeny s jednotlivými zájezdy, takže si můžete přečíst informace k pamětihodnostem, které na zájezdu přímo navštívíte.

Mapy
Postupně doplňujeme mapy zobrazující trasy zájezdů, jež jsou propojeny s pojmy z encyklopedie. Informace k navštíveným místům se tak
zobrazují přímo v mapě zájezdu.

Průvodci
Na adrese www.alvarez.cz/pruvodci najdete profily našich průvodců. I letos přibyla spousta nových tváří, které vás budou na zájezdech
provázet. Každý profil obsahuje cestovatelskou fotografii průvodce
a krátký popis jeho aktivit, zálib a zaměření. U řady průvodců jsou
dostupné recenze z minulých cest a můžete si prohlédnout zájezdy,
na kterých se s průvodcem setkáte.

Alvarezoviny
Přibližně jednou měsíčně zasíláme registrovaným uživatelům newsletter Alvarezoviny. Najdete v něm pozvánky na zajímavé akce, informace
o dění v Alvarezu i aktuální (často garantované) zájezdy z naší nabídky.
Pokud si k vám Alvarezoviny ještě nenašly cestu, zaregistrujte se na našem webu, nebo si o ně napište na adresu alvarezoviny@alvarez.cz.

Blog
Na blogu na adrese CK Alvarez najdete příspěvky od nás, našich průvodců a dalších autorů. Chcete se podělit o své cestovatelské zážitky?
Pošlete nám své zápisky a my je rádi zveřejníme. Ideální je pět odstavců textu doplněných několika fotografiemi. Své příspěvky prosím
zasílejte na adresu blog@alvarez.cz.

Facebook
Staňte se našimi fanoušky na Facebooku. Na našem profilu „Cestovní
kancelář Alvarez“, který je dostupný na adrese www.facebook.com/
alvarez.cz si můžete přečíst žhavé novinky, dozvědět se o posledních
volných místech na zájezdech, zúčastnit se soutěží nebo si můžete prohlédnout fotografie z různých zájezdů a akcí, které pořádáme.

Instagram
Sledovat nás můžete i na Instagramu. Díky tomu s námi budete v kontaktu a uvidíte nejaktuálnější fotografie ze zájezdů. Naše uživatelské
jméno je ck_alvarez, ale pokud nemáte aplikaci staženou ve vašich
mobilech, můžete se dívat na naši instagramovou stránku i na adrese
www.instagram.com/ck_alvarez.
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Pracovníci a průvodci CK Alvarez

Michal Čepek
ředitel

Luděk Felcan
realizace zájezdů

Ing. Pavel Kladivo
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Mgr. Marek
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prodej zájezdů

Bc. Michaela
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Lenka Janáčková
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Ing. Stanislav Štipl
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Mgr. Barbora
Pačesová
Latinská Amerika
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PhDr. Petr Pelikán
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Indonésie, Bali
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Mgr. Sylva Vltavská
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Kateřina Zeira
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Miroslav Přívětivý
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Anna Hübnerová
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Ing. Růžena Duchková
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Vietnam

Mgr. et Mgr. Lukáš
Kraus
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Pojištění • Dárkový poukaz
Pojištění
Pojištění záruky v důsledku úpadku CK
Cestovní kancelář Alvarez s.r.o. (dále jen CK) je pojištěna v souladu
s příslušnými ustanoveními zákona č. 159/1999 Sb. proti úpadku u pojišťovny UNIQA, a.s., smlouva číslo 1357517152. Originál certifikátu
o pojištění CK můžeme na požádání předložit v naší prodejní kanceláři,
nebo jeho kopii naleznete na stránkách www.alvarez.cz. Kopii certifikátu vám zašleme společně s Nabídkou zájezdu.

Cestovní pojištění
Součástí ceny nabízených zájezdů je cestovní pojištění zajišťované společně cestovní kanceláří Alvarez s.r.o. (dále jen CK) a Českou pojišťovnou
a.s., číslo rámcové pojistné smlouvy a produktové doložky 2087157251.

Cestovní pojištění zahrnuje:
 pojištění léčebných výloh v zahraničí včetně převozu do nemocnice,
přeložení a repatriace nemocného či ostatků zpět do ČR až do výše
1 500 000 Kč u zájezdů do Evropy (včetně Egypta, Izraele, Jordánska,
Maroka a Turecka) a 3 000 000 Kč u zájezdů do mimoevropských zemí,
z toho 20 000 Kč na neodkladné zubní ošetření (uvedené pojištění se
vztahuje na poznávací zájezdy až do nadmořské výšky 5500 m a zájezdy
s turistikou do nadmořské výšky 3500 m, ale nevztahuje se na vysokohorskou turistiku nad 3500 m);
2
 4hodinovou asistenční službu v případě pojistné události.

Bližší informace k výše uvedenému cestovnímu pojištění naleznete
na www.alvarez.cz/pojisteni, případně jsou k dispozici v prodejní kanceláři CK, nebo je na požádání zašleme.

Pojištění storna zájezdu STORNO
Dále je možné sjednat pojištění úhrady
stornovacích poplatků České pojišťovny
a.s. s pojistným plněním do výše 30 000 Kč,
nebo 50 000 Kč pro Evropu a 50 000 Kč,
100 000 Kč a 150 000 Kč pro ostatní svět, vždy
se spoluúčastí 20 %. Cena tohoto pojištění
je uvedena u každého zájezdu ve službách
za příplatek jako pojištění STORNO a to
v takové výši, aby pokryla cenu zájezdu při maximálním stornu ve výši 100 %.
Pro zájezdy s cenou vyšší než 187 000 Kč je nutné sjednat individuální
pojištění či akceptovat limit plnění 150 000 Kč. Podmínky pojištění úhrady
stornovacích poplatků jsou k dispozici na www.alvarez.cz/pojisteni.
Pojistné za pojištění stornopoplatků musí být uhrazeno v plné výši
spolu se zálohou na zájezd.

Rozšířené cestovní pojištění STORNO+
Pro zájemce zprostředkujeme rozšířené cestovní pojištění ve spolupráci
s Českou pojišťovnou a.s. STORNO+. Toto rozšířené cestovní pojištění
zahrnuje standardní cestovní pojištění a pojištění STORNO a dále úrazové
pojištění, pojištění zodpovědnosti, zavazadel a také pojištění nevyužité
dovolené a přerušení cesty. Cena tohoto pojištění je uvedena u každého
zájezdu ve službách za příplatek jako pojištění STORNO+ a to v takové výši,
aby pokryla cenu zájezdu při maximálním stornu ve výši 100 %. Toto pojistné
musí být taktéž uhrazeno společně se zálohou. Výše limitů pojistného plnění,
jeho upřesňující popis a podmínky naleznete na www.alvarez.cz/pojisteni.
Všechny výše uvedené informace jsou platné k 15. 10. 2019.

Dovolená „na míru” –
zakázkové zájezdy
Máte nějaké tajné přání nebo sen o cestě, expedici či
dovolené, kterou jste nenašli v žádném katalogu?
Chcete vytvořit zájezd na zakázku pro skupinku
přátel nebo firemní kolektiv?
Požadujete zajistit individuální služby v exotických
destinacích?

Chcete své blízké obdarovat
netradičním dárkem?

Připravili jsme pro vás možnost zakoupit DÁRKOVÝ
POUKAZ na zájezd CK Alvarez dle vlastního výběru
a v libovolné výši.
Poukaz si lze vyzvednout v naší kanceláři, příp. je
možné poukaz objednat po telefonu nebo emailem.
Po přijetí platby v hodnotě poukazu Vám jej obratem
zašleme poštou.
Obecná pravidla:
Poukaz je přenosný.
• 
Pokud je poukaz uplatněn na zájezd s nižší cenou než
• 
je hodnota poukazu, je možno jej využít na další
zájezd.
Poukaz lze uplatnit během 1 roku od vystavení
• 
.
na všechny zájezdy nezávisle na datu odjezdu zájezdu
poukaz
se
CK
strany
ze
zájezdu
zrušení
V případě
• 
neproplácí, je však možné jej využít na jakýkoliv
jiný zájezd a jeho platnost je o 1 rok prodloužena.
Poukaz lze kumulovat s dalšími slevami CK Alvarez.
• 
Originál poukazu je možné uplatnit pouze v naší
• 
kanceláři, nebo jej zaslat poštou.
Poukaz není směnitelný za peníze.
• 

Pro skupiny cestovatelů nebo vaši firemní klientelu zajistíme programy na zakázku kdekoliv na světě. Od pohodového poznávacího programu na ostrově v Indickém oceánu přes
putování po nejvýznamnějších památkách UNESCO v Indii až
po sjíždění divokých řek v kostarické džungli či výstup na Kilimandžáro. Stačí nás kontaktovat a my pro vás vytvoříme nezapomenutelný program přesně podle vašich přání a individuálních požadavků.
Díky naší dlouholeté spolupráci s partnerskými cestovními
kancelářemi v Tibetu, Nepálu, Indii, na Srí Lance, Maledivách
nebo i v Tanzanii, Keni či Ugandě nabízíme pro skupiny i jednotlivce ve výše uvedených destinacích dodání kompletního servisu
včetně zajištění vnitrostátních letenek, pronájmu aut a mikrobusů s řidiči, průvodců a nosičů, vyřízení trekingových povolení,
rezervací ubytování či vyzvednutí na letišti. Rádi též pomůžeme
s přípravou programu „na míru” a případnou realizací vašich individuálních poznávacích či trekingových výprav. To vše za pomoci našich dlouholetých a především
stoprocentně spolehlivých místních partnerských cestovních kanceláří.

Pro rodiny či skupiny 4–15 osob zajišťujeme také plavby lodí
s posádkou na Maledivách.

Příklady realizovaných zakázkových zájezdů naleznete na našich
webových stránkách v sekci Dovolená na míru. Podrobnější informace
žádejte na e-mailové adrese alvarez@alvarez.cz, nebo na telefonu
491 110 404.
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Dělení zájezdů
Dělení zájezdů dle náročnosti a úrovně služeb – vysvětlivky symbolů

1. – kratší poznávací zájezdy pronajatou dopravou, leckdy s odpočinkem u moře
2. – delší poznávací zájezdy, lehká turistika, cestování pronajatou
i místní dopravou
3. – náročnější poznávací zájezdy, obvykle s několika nočními přejezdy, či dlouhými celodenními přejezdy, či pobytem ve vysoké
nadmořské výšce
4. – turistika je náplní zájezdu v kombinaci s poznávacím programem s náročnými celodenními přejezdy, často po nezpevněných
cestách
5. – kombinace několikadenních treků a jiného sportovního programu
6. – několikadenní treky v horách, kdy turistika je stěžejní náplní zájezdu

míra komfortu

7. – náročné vysokohorské treky, treky v ledovcovém prostředí, výstupy na trekové vrcholy

Míra komfortu
Komfortní zájezdy

Jde o kratší cesty na 1–2 týdny, vždy bez dlouhých či nočních
přejezdů. Doprava je realizována vždy pronajatými vozidly (taxi, auta,
minibusy) nebo v komfortních vlacích. Delší vzdálenosti jsou překonávány letecky. Ubytování je zajištěno ve dvoulůžkových pokojích s příslušenstvím v hotelech či bungalovech střední kategorie. Součástí je
i stravování, alespoň formou snídaní, obvykle se však jedná o polopenzi či plnou penzi.
Pohodové zájezdy
Cesty na období 2–3 týdnů, bez nočních přejezdů, mohou
se však vyskytovat delší denní přesuny. Doprava je realizována téměř
vždy pronajatými vozidly (taxi, auta, minibusy) nebo v komfortních
vlacích. Ubytování je zajištěno ve dvoulůžkových pokojích (v USA a Kanadě za příplatek) s příslušenstvím v hotelech či bungalovech střední
kategorie, výjimečně může být ubytování i autentičtější. Součástí je
i stravování, alespoň formou snídaní.

Zážitkové zájezdy
Často dlouhé cesty na 4 týdny a více. Doprava je volena tak,
aby byla efektivní a pokud je to možné, nabídla zároveň i příležitost
poznat dopravní systém navštívených zemí a jeho prostřednictvím se
seznámit s místními obyvateli. Během zájezdu se absolvuje více nočních přejezdů zajištěných v lehátkových vlacích, ale i běžných autobusech. Cesty mohou být nezpevněné, a tedy i dost prašné, cestování je
pak zdlouhavé a někdy i únavné. Ubytování slouží k přespání, je zajištěno ve dvoulůžkových pokojích s příslušenstvím vlastním i společným v malých hotelech, motelech, penzionech a guesthousech místního standardu se základním vybavením, v Mongolsku v jurtách. Spát
můžete také například na palubě lodi, v domorodém domě, v horské
chatě se společnou noclehárnou, ve stanech během pobytu na horách
nebo v přírodě. Stravování je individuální, tam, kde se nelze stravovat
individuálně, je zajištěno, ale může být velmi prosté.
Expediční zájezdy
Naštěstí ještě není celý svět zaplaven turisty a zbývají zajímavá a krásná místa v odlehlých oblastech, ale bez dostatečné turistické
infrastruktury. Pokud se na ně chcete s námi vypravit, musíte se spokojit s velmi jednoduchým ubytováním (často však jediným dostupným),
občas i nepohodlným cestováním ve vlacích či autobusech, několika
nočními přejezdy a místním jídlem, které je k dispozici. Určeno pro zkušené či odhodlané cestovatele.
8-19

Náročnost

Ve snaze hodnotit náročnost našich zájezdů jsme nevycházeli pouze z kritéria fyzické náročnosti. Některé zájezdy mohou být náročné
dlouhými celodenními či nočními přejezdy, kvalitou cest, svou délkou,
intenzitou programu, nebo pobytem ve vysokých nadmořských výškách. Pokud máte jakékoliv pochybnosti, neváhejte se na nás obrátit
a vše konzultovat. Rádi vám poradíme a pomůžeme s výběrem.

velikost
skupiny

náročnost

zájezd s možností zkrácení

Velikost skupiny

Minimální počet klientů potřebných pro realizaci zájezdu a maximální počet účastníků zájezdu.
snídaně

zájezd s možností prodloužení

Snídaně – stravování formou snídaně

polppenze

Počet dní zájezdu

tivně veřejnou dopravou, volíme pronajaté minibusy. Během zájezdu
se absolvuje i několik nočních přejezdů, zajištěných v lehátkových
vlacích či autobusech. Ubytování slouží především k přespání, nikoliv
k trávení volného času. Obvykle je zajištěno ve dvoulůžkových pokojích (v Austrálii a částečně na Novém Zélandu čtyřlůžkových) s příslušenstvím v malých hotelech, motelech, penzionech a guesthousech
místního standardu se základním vybavením. Několik nocí může být
ubytování i autentičtější, například na palubě lodi, v domorodém
domě, v horské chatě se společnou noclehárnou, ve stanech či jurtách
během pobytu na horách nebo v přírodě. Stravování je obvykle individuální podle vašich chutí a potřeb.

Polopenze – stravování formou polopenze

plná penze

Pro zpřehlednění naší nabídky je každý zájezd označen počtem dní
a několika symboly. Upozorňujeme, že každý zájezd je jiný, ne vždy splňuje naprosto všechna kritéria dané kategorie. Podrobný popis služeb
naleznete vždy u konkrétního zájezdu.

Plná penze – stravování formou plné penze

– k ulturní nebo přírodní památka světového dědictví UNESCO

Cestovatelské zájezdy
Jedná se o delší zájezdy na 2–4 týdny. Doprava je volena tak,
aby byla efektivní a pokud je to možné, nabídla současně i příležitost
poznat dopravní systém navštívených zemí a jeho prostřednictvím se
seznámit s místními obyvateli. Nejčastěji jde o kombinaci pronajatých
dopravních prostředků na výlety a veřejné dopravy na delší vzdálenosti. V případech, kdy dopravní infrastruktura nedovoluje cestovat efek-

CK Alvarez
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Azory (20), Egypt (13), Francie (17), Island (18, 19), Izrael (14, 15), Jordánsko (15),
Madeira (21), Maroko (12), Portugalsko (20, 21), Španělsko (16)

STŘEDOMOŘÍ a ostrovy Atlantiku

počet dní

Maroko

15

Ve stínu Atlasu
• Čtyři královská města

• Největší marocké duny Erg Chebbi

• Tajemné paláce, mešity a opevněné medíny

• Výstup na nejvyšší vrchol severní Afriky Džebel Toubkal (4167 m)

• Největší marocké súky v Márrákéši

• Návštěva kočovných Berberů

památky
příroda
zážitky

Fes

Rabat
Casablanca

!

Meknés

Marrákéš

!

Rissani

Imlil
Warzazát

Erg
Chebbi

7-16

velikost
skupiny

snídaně

míra komfortu

náročnost

Džebel
Toubkal

Program zájezdu
1. – 2. den letecký přesun do Maroka,
velkolepá mešita Hassana II. v Casablance,
prohlídka metropole Rabat
(královské
mauzoleum Muhammada V., nádherná kasba
Oudaia s výhledem na Atlantský oceán, středověké královské pohřebiště Chellah)
3. – 4. den nejposvátnější místo země
Moulay Idriss, vykopávky římského města Volubilis , prohlídka města Meknés
(opevnění, mauzoleum Moulaye Ismaila,
náměstí Place Hedime, medína a řemeslnické dílny), perla Maroka město Fes (dodnes
stále obydlená a funkční medína z 9. století
s mohutnými vstupními branami a spletí úzkých uliček, středověké koželužny, madrasy
a mešity)
5. – 6. den průjezd Středním Atlasem
s cedrovými háji a makaky, cesta údolím
řeky Ziz k největším marockým dunám Erg
Chebbi (návštěva kočovných Berberů, fosilní naleziště, pozorování západu a východu slunce na dunách, možnost projížďky
na velbloudech)
7. – 8. den prohlídka pouštního města Rissani (hrobka zakladatele současného královského rodu Alího Šarífa, zrekonstruovaná
kasba, trh, dílna na zpracování fosilií), odjezd
do pohoří Vysoký Atlas, velkolepý kaňon
řeky Todra, pěší výlet vesničkami v příjem-

Medina, Rabat
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ném klimatu horského městečka Tamtetoucht, výjezd do sedla vysokého 2700 m
s výhledem na okolní třítisícové vrcholy
9. – 10. den cesta romantickým „údolím kaseb“ (kasba = hliněná středověká pevnost)
do oázy Skoura a dále do města Warzazát,
nejznámější ksar (uskupení několika kaseb)
Ait Benhaddou
(kulisa k mnoha dobrodružným filmům), silniční průsmyk Tizi-n-Tichka (2260 m) a cesta Vysokým Atlasem
na úpatí Džebel Toubkalu
11. – 12. den pěší výstup z horské vesnice Imlil (1700 m) na vysokohorskou chatu
Neltner (3200 m), možnost výstupu na nejvyšší vrchol severní Afriky Džebel Toubkal
(4167 m), případně pobyt v Imlilu a krásné
výlety s lehkou turistikou v okolí, alternativně
náročnější dvoudenní okruh přes tújové lesy
do údolí Azzadene s návštěvou vodopádů
13. – 15. den „brána Sahary“ a nejživější
královské město Marrákéš
(palác Al Bahia, Majorellova zahrada, madrasa Ben Júsuf,
70 m vysoký minaret Koutoubia, pozůstatky
impozantního paláce Badi, exotické náměstí
Djamma el Fna, stará medína a největší marocké súky), odjezd na letiště, návrat do ČR

Věž Tour Hassan, Rabat

Katalog 2020

Cena zahrnuje: zpáteční letenku do Maroka včetně všech poplatků, místní dopravu, ubytování,
snídaně, 1× večeři, výlet do pouště terénními auty,
služby průvodce a cestovní pojištění. Ubytování:
13× turistický hotel (dvoulůžkové pokoje s příslušenstvím), 1× horská chata. Doprava: pronajatý
minibus, terénní auta do pouště. Stravování: 14×
snídaně, 1× večeře v dunách, jinak individuální
za pomoci průvodce.
Služby za příplatek: 13× jednolůžkový pokoj
6 800 Kč, pojištění STORNO 336 Kč, STORNO+
512 Kč.
Cena nezahrnuje: projížďku na velbloudech cca
20 EUR, vstupné a spropitné cca 100 EUR.
Poznámka: místo výstupu na Džebel Toubkal lze individuálně absolvovat krásné výlety s lehkou turistikou v okolí vesnice Imlil. Místo jedné noci na chatě Neltner budete
bydlet v Imlilu, nebo přespíte na chatě v údolí Azzadene.
Více zájezdů do Maroka naleznete na www.alvarez.cz.
Pořadatelem zájezdu je CK Alvarez.

Termín

Kód

Cena

26.04. – 10.05.2020

1mar20

35 990 Kč

05.07. – 19.07.2020

2mar20

35 990 Kč

27.09. – 11.10.2020

3mar20

35 990 Kč

25.04. – 09.05.2021

1mar21

35 990 Kč

Rybářské čluny
Ke službám na zájezdu se vztahují Všeobecné informace uvedené na stranách 130 – 131.

počet dní

Egypt

16

Zemí faraónů
• Dobrodružství mezi pyramidami

• Nejstarší klášter na světě – klášter svatého Antonína

• Starověké skalní chrámy v Abú Simbelu

• Výlet do Údolí králů a královen

• Plavba po Nilu z Asuánu do Luxoru

• Koupání v Rudém moři

památky
Alexandrie

moře

Káhira
Zaafarana

Safaga
Luxor
Asuán

8-19

velikost
skupiny

snídaně

míra komfortu

náročnost

Abú Simbel

Program zájezdu
1. den letecký přesun do Káhiry
2. den velké pyramidy, Sfinga a Sluneční
bárka v Gíze , bývalé hlavní město starověkého Egypta Memfis s kolosální sochou
Ramesse II, Džoserova stupňovitá pyramida
a mastaby královských úředníků v Sakkaře
3. den celodenní výlet do Alexandrie
(křesťanské katakomby Kóm eš-Šukáfa, Pompejův sloup, Alexandrova knihovna, okouzlující zahrady paláce Montazah)
4. den Egyptské muzeum s Tutanchamonovým pokladem, starokřesťanské památky
v Koptské čtvrti (Visutý kostel, kostel sv. Sergia, židovská synagoga), odjezd vlakem
do Asuánu
5. den „brána Núbie“ Asuán – plavba nilskou plachetnicí „felukou“ kolem ostrovů
prvního kataraktu v nejkrásnějším údolí Nilu
na ostrov Elefantina, botanická zahrada
na Kitchenerově ostrově
6. den proslulé skalní chrámy v Abú Simbelu
pod obratníkem Raka, prohlídka
3600 m dlouhé hráze Velké asuánské přehrady, ptolemajovský chrám bohyně Isis
na ostrově Philae
7. den nalodění na říční loď, romantická plavba z Asuánu do Kóm Omba, návštěva chrámu
zasvěceného bohům Haruerovi a Sobkovi
8. den plavba do Edfu, prohlídka Hórova
chrámu, pokračování plavby do Luxoru

Chrám Hatšepsut, Luxor

9. den chrámové komplexy v Luxoru
a Karnaku (alej sfing, sloupový sál a kolosy
Ramesse II.), večerní světelná show u chrámu
v Karnaku
10. den výlet do Západních Théb
(Memnonovy kolosy, vesnice umělců, chrám
královny Hatšepsut), Údolí králů s hrobkou
Tutanchamona a dalších významných faraónů
11. den přesun Arabskou pouští na pobřeží Rudého moře do letoviska Hurghada
12. den šnorchlování, odpočinek, fakultativně výlet na ostrov Giftun a pouštní safari
s jízdou na velbloudech
13. den dopoledne u moře, odpoledne
cesta podél pobřeží Rudého moře na sever
do městečka Zaafarana
14. den unikátní pouštní klášter sv. Pavla
a nejstarší klášter na světě – klášter sv. Antonína (opevněný rozsáhlý komplex s několika kostely, mlýnem, pekárnou, knihovnou
a zahradami), návrat do Káhiry
15. den dokončení prohlídky islámských
čtvrtí Káhiry (citadela s Alabastrovou mešitou, mešita al-Azhar z 10. století, medresa
Sultána Hassana, nekropole mameluků „Město mrtvých“, bazar Khan el Khalili, nákup suvenýrů)
16. den návrat do ČR

Káhira

Ke službám na zájezdu se vztahují Všeobecné informace uvedené na stranách 130 – 131.

Cena zahrnuje: zpáteční letenku do Káhiry včetně všech poplatků, místní dopravu, ubytování,
stravování dle rozpisu níže, plavbu z Asuánu
do Luxoru, služby průvodce a cestovní pojištění. Ubytování: 11× turistický hotel, 3× kajuta
na lodi (vše dvoulůžkové s příslušenstvím), 1×
noční lehátkový vlak. Doprava: pronajatý minibus, vlak, feluka, říční loď. Stravování: 9× snídaně, 1× polopenze ve vlaku, 3× plná penze na lodi,
2× all inclusive v Hurghadě, jinak individuální
za pomoci průvodce.
Služby za příplatek: 14× jednolůžkový pokoj
9 200 Kč, pojištění STORNO 616 Kč, STORNO+
841 Kč.
Cena nezahrnuje: egyptské vízum 25 USD, výlet
na ostrov Giftun, pouštní safari, vstupné a spropitné cca 200 EUR.
Pořadatelem zájezdu je CK Alvarez.

Termín

Kód

Cena

21.03. – 05.04.2020

1egy20

42 990 Kč

24.10. – 08.11.2020

2egy20

42 990 Kč

20.03. – 04.04.2021

1egy21

42 990 Kč

Západ slunce, Karnak

Středomoří a ostrovy Atlantiku
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počet dní

Izrael

8

Krásy Izraele
• Vstupné dle programu v ceně!!!

• Podmanivé poutní místo a duchovní most všech národů – Jeruzalém

• Přístav Haifa a základna křižáků ve Svaté zemi Akko

• Nejníže položené místo světa – blahodárné Mrtvé moře

• Starodávné Jericho a zázračné okolí Galilejského jezera

• Místo narození Ježíše Krista Betlém

památky
Golanské
výšiny
Tiberias
Galilejské
Nazaret jezero

Akko
Haifa

Tel Aviv

Jeruzalém

15-30

velikost
skupiny

polopenze

Mrtvé
moře

míra komfortu

náročnost

Masada

Program zájezdu
1. den letecký přesun do Tel Avivu, odjezd
do hotelu na pobřeží Středozemního moře,
nocleh
2. den po snídani Caesarea (divadlo, hipodrom, pozůstatky Herodova paláce a přístavu), vyhlídka na přístav a chrám víry
Baha‘i se zahradami v Haifě, opevněné
křižácké město Akko (Templářská pevnost
a tunel, bazar, karavanseráje), večeře a nocleh
v oblasti Galileje
3. den po snídani pamětihodnosti v oblasti
Galilejského jezera – plavba lodí po jezeře,
Kafernaum (synagoga a dům sv. Petra), dále
Nazaret (bazilika Zvěstování, kostel sv. Josefa), procházka městem kabaly Safed (návštěva synagogy, malebné uličky plné galerií
místních umělců), večeře a nocleh v oblasti
Galileje
4. den po snídani výjezd na Golanské výšiny s krásným výhledem do okolí, návštěva vinařství s ochutnávkou kvalitních izraelských
vín, cesta Jordánským údolím do jednoho
z nejstarších a nejníže položených měst světa
Jericho, výhled na Horu Pokušení, stoupání
Judskou pouští o téměř patnáct set metrů
výše do Jeruzaléma, v případě času zastávka
na vyhlídku do údolí Vádí Kelt s ortodoxním
klášterem sv. Jiří, večeře a nocleh v Betlémě
5. den po snídani prohlídka svatého města Jeruzaléma – panoramatická vyhlídka
z Olivetské hory, Getsemanská zahrada

Tel Aviv
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s bazilikou Všech národů, procházka přes
údolí Kidron (kostel Hrob Panny Marie)
do Starého města, křížová cesta ulicí Via
Dolorosa přes arabský súk až do chrámu Božího hrobu na Golgotě, odpoledne Betlém
(Chrám Narození Páně , bazilika sv. Kateřiny), večeře a nocleh v Betlémě
6. den po snídani pokračování prohlídky
Jeruzaléma (projížďka moderními částmi
hlavního města, muzeum holokaustu Jad
vašem, procházka židovskou čtvrtí Starého
města (Cardo, Menora) ke Zdi nářků a další,
večeře a nocleh v Betlémě
7. den po snídani odjezd k Mrtvému moři
(-427 m), výjezd lanovkou na skalní pevnost
krále Heroda Masadu , možnost koupání v Mrtvém moři, dle časových možností
naleziště biblických svitků Kumrán, večeře
a nocleh v Betlémě
8. den po snídani návrat ke Středozemnímu moři, projížďka Tel Avivem s nádhernou
eklektickou a funkcionalistickou architekturou Bauhaus , prohlídka starého přístavního
města Jaffa, odjezd na letiště a návrat do ČR
Poznámka: posloupnost navštívených míst se může
změnit vzhledem k letovému řádu a svátkům.

Cena zahrnuje: zpáteční letenku do Tel Avivu včetně
všech poplatků s limitem 7 200 Kč, místní dopravu,
ubytování s polopenzí, služby licencovaného česky
hovořícího průvodce, vstupné dle programu včetně
plavby po Galilejském jezeře a lanovky na Masadu
a cestovní pojištění. Ubytování: 7× hotel*** nebo
kibuc (dvoulůžkové pokoje s příslušenstvím). Doprava: pronajatý minibus či autobus, loď. Stravování: 7× snídaně a 6× večeře formou bufetu, nebo
6× snídaně a 7×večeře – dle letového řádu, obědy
individuální za pomoci průvodce.
Služby za příplatek: 7× jednolůžkový pokoj 6 300Kč,
pojištění STORNO 336 Kč, STORNO+ 512 Kč.
Cena nezahrnuje: vstup na pláž u Mrtvého moře
cca 16 USD, spropitné cca 50 USD.
Pořadatelem zájezdu je CK Alvarez.

Termín

Kód

Cena

02.02. – 09.02.2020

1izn20

30 990 Kč

16.02. – 23.02.2020

2izn20

31 990 Kč

01.03. – 08.03.2020

3izn20

33 490 Kč

22.03. – 29.03.2020

4izn20

33 490 Kč

19.04. – 26.04.2020

5izn20

34 490 Kč

17.05. – 24.05.2020

6izn20

34 490 Kč

07.06. – 14.06.2020

7izn20

31 990 Kč

21.06. – 28.06.2020

8izn20

30 990 Kč

05.07. – 12.07.2020

9izn20

31 990 Kč

19.07. – 26.07.2020

10izn20

30 990 Kč

06.09. – 13.09.2020

11izn20

33 490 Kč

29.09. – 06.10.2020

12izn20

34 490 Kč

01.11. – 08.11.2020

13izn20

34 490 Kč

15.11. – 22.11.2020

14izn20

34 490 Kč

29.11. – 06.12.2020

15izn20

30 990 Kč

Via Dolorosa

Katalog 2020

Ke službám na zájezdu se vztahují Všeobecné informace uvedené na stranách 130 – 131.

počet dní

Izrael, Jordánsko
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Velká cesta Izraelem a Jordánskem
• Opevněné křižácké město Akko

• Kaňony a skalní formace národního parku Timna

• Nejznámější biblická místa Jeruzalém, Betlém, Nazaret a Masada

• Návštěva jordánské Petry a Vádí Ram

• Odpočinek u Mrtvého a Rudého moře

• Podrobná prohlídka Jeruzaléma

památky
Haifa

Tiberias

zážitky

Džeraš

Tel Aviv
Jeruzalém

Mrtvé
moře

Masada

15-30

velikost
skupiny

Vádí
Ram

polopenze

náročnost

Ejlat

Petra

míra komfortu

NP
Timna

Program zájezdu
1. – 2. den
letecký přesun
do Tel Avivu , Caesarea (římský akvadukt,
divadlo , hipodrom, pozůstatky Herodova paláce a přístavu), vyhlídka na přístav a chrám
víry Baha’i se zahradami v Haifě, opevněné křižácké město Akko (Templářská pevnost a tunel, bazar, karavanseráje)
3. den středověký hrad Nimrod pod horou
Hermon, procházka krásnou přírodou propletenou historií a náboženstvím u pramenů
řeky Jordán, výhled do Sýrie z Golanských
výšin, procházka městem kabaly Safed (návštěva synagogy, malebné uličky plné galerií
místních umělců)
4. den biblická místa v oblasti Galilejského jezera (plavba lodí po jezeře, místo
zázraku rozmnožení chleba a ryb Tabgha
a Kafernaum, kde si Ježíš vybral své učedníky), výjezd na horu Blahoslavenství (místo
Kristova kázání), Ježíšovo působiště Nazaret
(bazilika Zvěstování, kostel sv. Josefa)
5. den přejezd po mostě šejcha Husseina
do Jordánska, antické město Džaraš, byzantské mozaiky s mapou Svaté země a Jeruzaléma v kostele sv. Jiří v Madábě, výhledy
z biblické hory Nebo na „Zemi zaslíbenou“
6. den celodenní prohlídka pohádkového
skalního města Petra (vodou vymletá soutěska, Faraónova pokladnice, královské hrobky, byzantský klášter)
7. den monumentální pouštní kaňony v oblasti Vádí Ram , možnost koupání v Rudém
moři na plážích u Akaby
8. den odjezd do izraelského Ejlatu, pěší
výlet na vyhlídku do čtyř zemí z hory Mt.
Zefahot, nebo odpočinek na pláži, kaňony
a skalní formace národního parku Timna
v Negevské poušti
9. den výstup na skalní pevnost krále Heroda Masadu , návštěva národního parku Nachal David – zelené oázy Ejn Gedi v Judské

poušti (damani, kozorožci, průzračné potoky), odpoledne možnost koupání v Mrtvém
moři (- 427 m)
10. den svaté město Jeruzalém (vyhlídka na Skalní dóm a mešitu al-Aksa z Olivetské hory, Getsemanská zahrada s bazilikou
Všech národů, procházka přes údolí Kidron
(kostel Hrob Panny Marie) do Starého města,
křížová cesta ulicí Via Dolorosa až do chrámu
Božího hrobu na Golgotě), procházka židovskou čtvrtí Starého města (Cardo, Menora)
ke Zdi nářků, posvátná hora Sion (hrobka krále Davida, kostel Dormicion, večeřadlo)
11. den pokračování prohlídky Jeruzaléma
(projížďka moderními částmi města, památník holokaustu Jad vašem, muzeum Izrael
s modelem Jeruzaléma z období Ježíše Krista)
12. den místo křtu Ježíše Krista Kaser El
Jehud, nejstarší město světa Jericho (pohled
na Horu Pokušení a na Tel Jericho), vyhlídka
do údolí Vádí Kelt s ortodoxním klášterem
sv. Jiří, odpoledne Betlém (Chrám Narození
Páně , kostel sv. Kateřiny)
13. den projížďka Tel Avivem (historické
centrum, architektura Bauhaus ), staré město Jaffa, odjezd na letiště a návrat do ČR

Sloupy, Džeraš
Ke službám na zájezdu se vztahují Všeobecné informace uvedené na stranách 130 – 131.

Cena zahrnuje: zpáteční letenku do Tel Avivu
včetně všech poplatků, místní dopravu, plavbu
lodí po Galilejském jezeře, ubytování s polopenzí,
služby licencovaného česky hovořícího průvodce
a cestovní pojištění. Ubytování: 12× hotel***
(dvoulůžkové pokoje s příslušenstvím). Doprava:
pronajatý minibus, loď. Stravování: 12× snídaně, 11× večeře formou bufetu, jinak individuální
za pomoci průvodce.
Služby za příplatek: 12× jednolůžkový pokoj
12 200 Kč, balíček kompletních vstupů v Izraeli
včetně lanovky na Masadu 2 500 Kč, balíček kompletních vstupů v Jordánsku 2 500 Kč, pojištění
STORNO 616 Kč, STORNO+ 841 Kč.
Cena nezahrnuje: výstupní poplatky Izrael a Jordánsko 45 USD, vstup na pláž u Mrtvého moře cca
15 USD, spropitné cca 70 USD.
Pořadatelem zájezdu je CK Alvarez.

Termín

Kód

Cena

15.11. – 27.11.2020

1izj20

49 990 Kč

Haifa

Středomoří a ostrovy Atlantiku

15

počet dní

Španělsko

9

Pohodová Andalusie
• Perly maurské architektury Sevilla, Córdoba, Granada

• Komplex maurských paláců Alhambra

• Nejstarší megalitické stavby Evropy a Gibraltar

• Turistika v přírodním parku El Torcal a Sierra de Grazalema

• Bílé horské vesnice

• Pravěká jeskyně Cuevas de Nerja

památky
moře

Córdoba
Sevilla

Granada
Antequera
El Torcal
Ronda

Cádiz

Nerja
Malaga
Torremolinos

25-50

velikost
skupiny

polopenze

míra komfortu

náročnost

Gibraltar

Program zájezdu
1. den letecký přesun do Malagy, transfer
do hotelu
2. den výlet do pohoří Torcal, město Antequera (maurská pevnost, řada kostelů),
turistika v přírodním parku El Torcal , jedné
z nejpůsobivějších krasových oblastí v Evropě (vápencové skály s jarní květenou, nebo
v barvách podzimu, ráj botaniků a fotografů,
na jaře pozorování růžových plameňáků u laguny Fuenta de Piedra)
3. den „mandloňová“ cesta přes přírodní
rezervaci Fuente de Piedra (sušenky „mantecados“) do perly Andalusie – starobylé Sevilly
(katedrála, věž La Giralda, maurský
zámek El Alcázar, patia a paláce zdobené azulejos, židovská čtvrť Santa Cruz, zahrady Maria Luisa, zahrady Reales Alcázares, moderní
čtvrť), ubytování u Sevilly
4. den cesta podél národního parku Doňana , městečko Jerez de la Frontera proslavené jezdeckou španělskou školou a vínem
sherry, přístav El Puerto de Santa Maria, město Cádiz (katedrála a zahrady), cesta po bílém
pobřeží Costa de la Luz, variantně dle počasí
a politické situace návštěva britské kolonie
Gibraltar (skalní pevnost s jeskyněmi a volně žijícími opicemi makaky, možnost vyjížďky na vrchol terénními vozy, vyhlídka na Afriku), nebo
koupání na písečných plážích Cádizu, ubytování v Torremolinos na pobřeží Costa del Sol
5. den cesta pohořím Serrania de Ronda
do horského městečka Ronda (3 mosty přes
kaňon řeky Tajo, býčí aréna a Muzeum koridy),
ochutnávka vín, nebo procházka do kaňonu
s výhledy na Rondo, cestou bílých vesniček
„pueblos blancos“ ke geologickému divu
Andalusie propasti Garganta del Chorro,
cesta po pobřeží a koupání na Costa del Sol,
večer možnost zhlédnutí vystoupení flamenca
6. den fakultativně maurská cesta na sever
Andalusie, nejzachovalejší evropský dolmen
de Menga , zastávka v oblasti vína a kerami-

ky azulejos Montilla (možnost nákupu specialit a vín), město Córdoba (židovská čtvrť,
mešita přestavěná na katedrálu, kouzelné uličky a nádvoří), Alcázar (pevnost katolických
králů, arabský trh, stříbrné filigránové šperky),
nebo odpočinek u moře či bazénu v Torremolinos, či individuálně výlet vlakem do Benalmadeny (hrad, akvárium), nebo Malagy
7. den celodenní výlet do města Granada,
paláce, pevnosti a zahrady maurských vládců
v komplexu Alhambra (letní palác a zahrady Generalife , jedinečný Lví dvůr), procházka
uličkami čtvrti Albayzín , cesta krajem bílých
horských vesniček „Las Alpujarras“, městečko Loja a vyhlídky na pohoří Sierra Nevada
8. – 9. den jízda po pobřeží Costa del Sol
do městečka Frigiliana (keramika s arabskými
ornamenty, lehká turistika v kaňonu s levadou), vyhlídka „balkón Evropy“ v centru městečka Nerja na vysokém útesu nad mořem,
pravěká jeskyně Cuevas de Nerja, možnost
ochutnávky vyhlášené pochoutky tapas, přístav Malaga (katedrála přezdívaná Jednoruká,
Nadace Picassa, maurský hrad Alcazaba se zahradami, Archeologické muzeum, ruina hradu
Castillo de Gibralfaro, večerní atmosféra), odlet
v noci, návrat do ČR

Cena zahrnuje: zpáteční letenku do Malagy včetně všech poplatků, místní dopravu, ubytování
s polopenzí, služby průvodce a cestovní pojištění.
Ubytování: 7× hotel (dvoulůžkové pokoje s příslušenstvím), z toho 2× ve vnitrozemí, 1× u Sevilly,
4× v Torremolinos. Doprava: španělský zájezdový
autobus. Stravování: 7× snídaně, 6× večeře.
Služby za příplatek: 7× jednolůžkový pokoj 3 990 Kč, výlet do Córdoby 800 Kč, záloha
na vstupné do Alhambry s rezervací 700 Kč, vstup
do jeskyně Cuava de Nerja 300 Kč, pojištění STORNO 336 Kč, STORNO+ 512 Kč.
Cena nezahrnuje: vstupné a ochutnávky cca
90 EUR, příp. pobytovou taxu.
Poznámka: CK si vyhrazuje právo přesunu jednotlivých
dnů v případě nepříznivých podmínek v horách, vzhledem k umístění hotelu.
Spolupořádáme s partnerskou CK Geops.

Termín

Kód

Cena

07.05. – 15.05.2020

1alu20

23 990 Kč

24.09. – 02.10.2020

2alu20

23 990 Kč

Poznámka: Objednání vstupného do Alhambry je
bezpodmínečně nutné zajistit několik měsíců předem,
rezervace je časová, vstupenka je nevratná a není
možné přidávat další osoby na určený čas. Prosíme
a doporučujeme ohlásit svůj zájem předem a to i několik měsíců před odletem (min. 3 měsíce Alhambru
s Nazarijským palácem, min. 2 měsíce Alhambru
s ostatními objekty a zahradou Generalife). K zajištění
vstupenky potřebujeme jméno, příjmení, datum narození a číslo dokladu, se kterým budete cestovat.
Plaza del Cabildo, Sevilla
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Ke službám na zájezdu se vztahují Všeobecné informace uvedené na stranách 130 – 131.

počet dní

Francie

8

Provence s vůní levandule
• Středověká městečka a vesnice mezi poli levandulí

• Římský akvadukt Pont-du-Gard

• Svědek papežské slávy město Avignon

• Vápencové „fjordy” v parku Calanques

• Antické skvosty měst Arles a Orange

• Přírodní park Camargue s plameňáky a divokými koňmi a býky

památky
Lyon

Avignon

30-35

velikost
skupiny

snídaně

míra komfortu

náročnost

Marseille

Program zájezdu
1. den letecký přesun do Lyonu a dál autobusem do Avignonu , ubytování a večerní
procházka (hradby, výhledy na Villeneuve-les-Avignon a na středověký most), fakultativně večeře
2. den pohoří Luberon s cedrovými lesy,
kouzelné kamenné městečko Bonnieux, cesta
kolem hradu Lacoste (proslulý markýzem de
Sade), středověký most Pont Julien a levandulová pole, červené městečko Roussillon,
turistika barevnými bauxitovými skalami (naleziště malířských hlinek), pohled na městečko
Gordes s hradem, proslulý klášter Abbaye de
Sénanque obklopený poli levandule, možnost ochutnávky vína a provensálských specialit u místních pěstitelů, pozdní návrat
3. den svědek papežské slávy město Avignon
(procházka po hradbách Rocher des
Doms, Papežský palác, most St-Benézet), římský akvadukt Pont-du-Gard , pohoří Les Alpilles, středověká obec Les Baux-de-Provence (zbytky rozsáhlého hradu nad Val d´Enfer
s expozicí obléhacích strojů, středověké dolní
město, úžasná skalní katedrála, projekce Carrieres de Lumieres v bývalém lomu v nitru hory),
město Saint-Rémy-de-Provence (nejzachovalejší římský kenotaf na světě, klášter St-Paul de
Mausole, ve kterém pobýval Van Gogh a vytvořil zde 143 obrazy), možnost večeře
4. den prohlídka Arles (antická aréna,
románský klášter St-Trophime, nemocnice
s nádvořím Espace Van Gogh, žlutá kavárna
Van Gogha), přírodní park Camargue (ornitologická rezervace, jezírka s růžovými plameňáky a bílými volavkami, divocí koně a býci),
poutní město a přímořské letovisko Saintes-Maries-de-la-Mer (opevněný kostel Marií,
hrob „černé“ svaté Sáry, vyhlídka ze střechy
kostela, koupání na písečných plážích, malý
rybářský přístav, možnost posezení v plážovém baru nebo restauraci, uličky plné pro-

vensálských suvenýrů), přejezd do města Salón-de-Provence
5. den rybářské městečko Cassis, přírodní
park Calanques (středomořské vápencové
„fjordy”, lehká turistika po útesech kolem úzkých hlubokých zátok, možnost výletu lodí,
krásné koupání na plážích v zátokách), město
Paula Cézanna Aix-en-Provence (katedrála Saint-Sauveur, Cours Mirabeau, bulváry
s proslulými kašnami, individuálně Cézannův
ateliér a zahrada)
6. den přístavní město Marseille (bazilika St-Victor s kryptou, bazilika Notre-Dame
de la Garde, starý přístav, fakultativně výlet
lodí kolem ostrova hraběte Monte Christa
If na Frioulské ostrovy s koupáním, relax
u moře), moderní budova MuCEM (Muzeum
civilizací Evropy a Středomoří), fakultativně
večeře ve vyhlášené rybí restauraci, návrat
na ubytování
7. den cesta provensálskou krajinou podél
řeky Durance, město Orange (bývalé římské město, zachovalý vítězný oblouk, římské
divadlo, atmosféra uliček), antický a renesanční Lyon
8. den ráno odjezd na letiště, moderní architektura Lyonu, návrat do ČR

Vesnice Roussillon s masivem Ventoux
Ke službám na zájezdu se vztahují Všeobecné informace uvedené na stranách 130 – 131.

Cena zahrnuje: zpáteční letenku do Lyonu včetně
všech poplatků, dopravu autobusem, ubytování
se snídaní, služby průvodce a cestovní pojištění.
Ubytování: 7× hotel (dvoulůžkové pokoje s příslušenstvím). Doprava: autobus. Stravování: 7×
snídaně, jinak individuální.
Služby za příplatek: 7× jednolůžkový pokoj
4 900 Kč, 1× večeře Avignon 600 Kč, 1× večeře
Marseille 650 Kč, pojištění STORNO 336 Kč, STORNO+ 512 Kč.
Cena nezahrnuje: vstupné a ochutnávky cca
115 EUR.
Spolupořádáme s partnerskou CK Geops.

Termín

Kód

Cena

04.07. – 11.07.2020

1pro20

25 690 Kč

Pevnost Saint-Jean, Marseille

Středomoří a ostrovy Atlantiku
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novinka

Island

počet dní

6

Za polární září
• Příležitost pozorovat polární záři

• Jezero Jökulsárlón s plovoucími krami

• Cestování v malé skupině pronajatým autem

• Známé vodopády pod ledovými příkrovy

zážitky
příroda

NP Thingvellir
Reykjavík

Gullfoss
NP Skaftafell

Keflavík

jezero
Jökulsárlón

5-10

velikost
skupiny

snídaně

míra komfotu

náročnost

Vík

Program zájezdu
1. den odlet z Prahy ve večerních hodinách
do Keflavíku, přejezd do hotelu
2. den jízda na východ po jižním pobřeží
s výhledy na zasněžený vrcholek sopky Hekla (1491 m), na ledovec sopky Eyafjallajökull
a na ledovec Mýrdalsjökull pokrývající vrchol sopky Katla, vodopády Seljalandsfoss,
Glúfrafoss a Skógafoss – každý úplně jiný
a všechny krásné, skalní brána a rozeklané
útesy Dyrhólaey na nejjižnějším mysu ostrova u městečka Vík (skalní jehly tyčící se z oceánu, nedotčené černé lávové pláže řazené
mezi deset nejkrásnějších na světě)
3. den cesta dál na východ k jedinečnému
ledovcovému jezeru Jökulsárlón s plovoucími krami evokujícími drsnou Arktidu, pozorování tuleňů, pěší výlet k okraji největšího
evropského ledovce Vatnajökull (splazy, laguny, náplavové sandury) v národním parku
Skaftafell pod nejvyšší horou Islandu Hvannadalshnúkur (2119 m), čedičová „kostelní
dlažba“ a bezútěšná krajina lávových polí
u vesnice Kirkjubaejarklaustur
4. den sídlo islandských biskupů Skálholt
(velký luteránský kostel), gejzíry Strokkur
a nejslavnější Geysir, snad nejkrásnější z nesčetných islandských vodopádů – impozantní
Gullfoss, největší jezero Islandu Thingvalla-

vatn, národní park Thingvellir (aktivní rift –
stále se rozšiřující hlavní atlantický zlom), nejstarší evropský parlament Alþing, procházka
po obvodu kráteru nad jezírkem Keriđ uvnitř
vulkánu, peřeje nejmohutnějšího vodopádu
Islandu Urriðafoss na řece Thjórsá.
5. den metropole skleníků Hveragerđi
s teplomilnou květenou, ovocem a zeleninou,
hlavní město Reykjavík (centrum s budovou
parlamentu a novou radnicí s obří plastickou
mapou Islandu, dominanta města – katedrála
Hallgrímskirkja, dle zájmu a časových možností návštěva pravděpodobně nejvýstavnější a nejzajímavější vodárny na světě Perlan,
muzeí, moderní kulturní centrum Harpa),
poloostrov Reykjanes s farmou Bessastađir
– sídlo islandských prezidentů, možnost koupání ve vyhlášených geotermálních lázních
Bláa Lónið neboli Modrá laguna postavených uprostřed lávového pole a zásobovaných modravou vodou z nedaleké geotermální elektrárny (nutná rezervace předem)
6. den návrat do Prahy

Dyrholaey

Kostel Hallgrimskirkja, Reykjavík

18

Katalog 2020

Cena zahrnuje: zpáteční letenku na Island včetně
všech poplatků, místní dopravu, ubytování, snídaně, služby průvodce a cestovní pojištění. Ubytování: 5× turistický hotel (dvoulůžkové pokoje
s příslušenstvím). Doprava: minibus či pronajatá
auta. Stravování: 5× snídaně, jinak individuální
za pomoci průvodce.
Služby za příplatek: 5× jednolůžkový pokoj
7 200 Kč, vstup a rezervace do Modré laguny
2 990 Kč, pojištění STORNO 616 Kč, STORNO+
841 Kč.
Cena nezahrnuje: vstupné cca 150 EUR.
Spolupořádáme s partnerskou CK Nomád.

Termín

Kód

Cena

10.03. – 15.03.2020

1isz20

41 490 Kč

06.10. – 11.10.2020

2isz20

41 490 Kč

09.03. – 14.03.2021

1isz21

41 990 Kč

Vodopád Gullfoss
Ke službám na zájezdu se vztahují Všeobecné informace uvedené na stranách 130 – 131.

počet dní

Island

9

Island s lehkou turistikou
• Komfortní ubytování a polopenze během zájezdu

• Ráj fotografů v Duhových horách

• Koupání v geotermálních lázních Modrá laguna

• Dech beroucí vodopády a aktivní gejzíry

• Vyhaslé či zaplavené sopečné krátery

• Bublající solfatary a syčící fumaroly

turistika
příroda
Grábrok
Thingvellir
Geysir

Reykjavík
Keflavík

NP Fjallabak

Selfos
Skógafoss

20-30

velikost
skupiny

polopenze

míra komfortu

náročnost

Heimaey

Program zájezdu
1. den letecký přesun do Keflavíku, přílet
okolo půlnoci, přejezd do hotelu
2. den návštěva geoparku na poloostrově
Reykjanes, fumaroly a solfatary u města Krysuvík, zastávka u jezera, horký pramen Gunnuhver a krátká túra (cca 2 hod.) k nedalekému majáku a útesům na pobřeží, most mezi
dvěma kontinenty – vystupující puklina mezi
zemskými deskami
3. den pěší túra kolem nejvyššího islandského vodopádu Glymur (cca 3–5 hod. dle
zvolené varianty), vodopád Hraunfossar,
kde zpod mohutného lávového pole záhadně vytéká ledovcová řeka Hvítá, procházka
k vodopádu Barnafoss (cca 1–1,5 hod.), zastávka u 100°C horkého pramene Deildartunguhver, procházka po vrcholu vyhaslého
kráteru Grábrok (cca 1 hod.)
4. den výlet po jižním pobřeží pod sopkou
Hekla až po oblast pod sopkou Eyjafjallajokull, zastávka u vodopádu Seljalandfoss (krátká procházka za padající vodní stěnu
a k vedlejšímu vodopádu schovanému ve skalní rozsedlině), návštěva skanzenu ve Skogaru,
jeden z nejhezčích vodopádů na Islandu Skogafoss, kratší túra kolem kaskád na řece Skóga, procházka po černé pláži Dyrholaey
5. den vulkanická oblast národního parku
Fjallabak ležící severně od ledovce Mýrdalsjokull, celodenní výlet do Duhových hor
Landmanalaugar (obsidiánové a ryolitové
hory s množstvím teplých i studených pramenů, možnost koupání v této úchvatné
geotermální oblasti, vrcholy hýřící barvami,
ráj pro fotografy, jedinečný zážitek), pěší turistika v okolí (cca 4,5 hod.)
6. den fakultativní výlet lodí k Ostrovům
západních mužů, návštěva jediného obydleného ostrova Heimay (výstup na stále aktivní, jen lehce dřímající sopku Eldfeld, památky
na erupci v roce 1973, lávou skoro zatarasený
přístav, procházka kolem ptačích kolonií)

7. den výlet na nejnavštěvovanější místa Islandu – posvátné místo prvního parlamentu
na světě Thingvellir , procházka na místo,
kde je možné pozorovat, jak se od sebe odsunuje euroasijská a americká zemská deska
(2–3 hod.), otec všech gejzírů Geysir a jeho
mladší kolega Strokkur chrlící každých pár
minut horký vodní sloupec až do výšky 20 m,
snad nejkrásnější vodopád Islandu Gullfoss
(procházka kolem vodopádu cca 1,5 hod),
bývalé biskupské sídlo Skálholt (velký luteránský kostel)
8. den seznámení s dominantami Reykjavíku (vodárna nad městem Perlan s výhledem na celý Reykjavík, katedrála Hallgrimskirkja s prvky čedičových sloupů, hlavní
třída Laugavegur, vila Hofdi – místo prvního
setkání Gorbačova a Reagana, nejnovější
architektonický klenot města koncertní síň
Harpa), možnost lodního výletu s pozorováním velryb, v podvečer návštěva vyhlášených
geotermálních lázní Bláa Lónið neboli Modrá laguna postavených uprostřed lávového
pole a zásobovaných modravou vodou z nedaleké geotermální elektrárny, přejezd na letiště a odlet v nočních hodinách
9. den návrat do ČR

Vodopád Skogafoss
Ke službám na zájezdu se vztahují Všeobecné informace uvedené na stranách 130 – 131.

Cena zahrnuje: zpáteční letenku na Island včetně
všech poplatků, místní dopravu, ubytování, polopenzi, služby průvodce a cestovní pojištění. Ubytování: 7× aparthotel*** (dvoulůžkové pokoje
s příslušenstvím). Doprava: minibus, loď. Stravování: 7× snídaně (snídaňový balíček na pokoji),
6× večeře (ve stravovacím zařízení vzdáleném
800 m od aparthotelu).
Služby za příplatek: 7× jednolůžkový pokoj
8 700 Kč, vstup do Modré laguny 2 200 Kč, pojištění STORNO 616 Kč, STORNO+ 841 Kč.
Cena nezahrnuje: vstupné a lodní výlety cca 135
EUR.
Poznámka: zájezd je možné absolvovat s ubytováním
v chatě ve dvoulůžkových pokojích se společným příslušenstvím, kuchyňkou a individuálním stravováním za cenu
36 590 Kč, resp. 39 990 Kč. Více informací na www.alvarez.cz.
Spolupořádáme s partnerskou CK Poznání.

Termín

Kód

Cena

27.06. – 05.07.2020

1iss20

54 590 Kč

04.07. – 12.07.2020

2iss20

54 590 Kč

25.07. – 02.08.2020

3iss20

54 590 Kč

01.08. – 09.08.2020

4iss20

54 590 Kč

Přírodní rezervace Fjallabak

Středomoří a ostrovy Atlantiku
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počet dní

Portugalsko

11

Azory – ostrovy uprostřed Atlantiku
• Nejzápadnější výspa Evropy

• Krátery, sopečné kaldery a vulkanická jezera

• 5 ostrovů, každý jiný

• Možnost pozorování velryb a delfínů

• Nejvyšší hora Portugalska Ponta do Pico

• Koupání v termálech i přírodních bazénech vulkanického původu

turistika
příroda

Faial
Horta

Velas
São
Pico Jorge

Terceira
Angra
do Heroismo

São Miguel

6-15

velikost
skupiny

snídaně

míra komfortu

náročnost

Ponta Delgada

Program zájezdu
1. – 3. den letecký přesun na ostrov São
Miguel do hlavního města Ponta Delgada
(historické centrum, muzea, chrámy, kostely),
dvě sousedící kráterová jezera Sete Cidades
(jedno azurově modré, druhé smaragdově
zelené), termální bazénky, minerální prameny a horká vřídla ve městě Ribeira Grande,
jezero Lagoa do Fogo v kráteru vyhaslé sopky s úchvatnými výhledy, městečko Furnas
(horké prameny, gejzíry, léčivé bahno, botanická zahrada) a čajové plantáže v Gorreaně
4. – 5. den přelet na ostrov monumentů,
pevností, klášterů a starobylých domů s barevnými fasádami Terceira, prohlídka města
Angra do Heroismo (historické centrum,
barokní palác Bettancourt, pevnosti São Sebastiao a São Joao Baptista, minipoloostrov
Monte Brasil), přístavy São Mateus a Doze
Ribeira, výhled ze Serra de Santa Bárbara,
koupání v přírodních bazénech vulkanického
původu, muzeum vína v Biscoitos, lávová
jeskyně Algar do Carvao a vulkán Guilherme Moniz
6. – 7. den přelet na ostrov São Jorge,
přístav Velas (staré město, úzké uličky, obchůdky, domy s tepanými balkóny), návště-

Ponta do Pico
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va nejstarší výrobny sýrů v Portugalsku, pěší
výlet pod nejvyšší horu ostrova Pico da
Esperanca (1053 m) s mimořádnou vegetací
do Faja da Caldeira a dále k pobřeží do Faja
dos Cubres (nejkrásnější trek na Azorech
s úchvatnými výhledy), večer odjezd trajektem na ostrov Pico
8. – 9. den nejmladší a nejdramatičtější
z Azorských ostrovů s nejvyšší horou celého
Portugalska – Ponta do Pico (2351 m), sopečné skalní formace, černá láva, úrodné vinice rodící delikátní víno Vinho do Pico (možnost ochutnávky), staré domy z přírodního
kamene, fakultativně výlet lodí s možností
pozorování velryb, nebo plavání s delfíny,
přesun trajektem na ostrov Faial
10. – 11. den „modrý“ ostrov Faial, kosmopolitní město Horta (rozmanitá architektura,
přístav, nádherné výhledy na ostrov Pico), vyhlídka Mirante de Estrada da Caldeira, nejvyšší vrchol ostrova Cabeco Gordo (1043 m),
nová část ostrova vzniklá sopečnou erupcí
Ponta dos Capelinhos, koupání v termálech
ve Varadouro, černá pláž Baia da Ribeira,
návrat přes Lisabon do ČR

Vodopád u města Ribeira Grande

Katalog 2020

Cena zahrnuje: zpáteční letenku na Azory včetně všech poplatků, přelety a trajekty mezi ostrovy, místní dopravu, ubytování se snídaní, služby
průvodce a cestovní pojištění. Ubytování: 10×
hotel nebo penzion (dvoulůžkové pokoje s příslušenstvím). Doprava: pronajatý minibus, autobus,
trajekt, MHD. Stravování: 10× snídaně, jinak individuální za pomoci průvodce.
Služby za příplatek: 10× jednolůžkový pokoj
9 600 Kč, pojištění STORNO 616 Kč, STORNO+
841 Kč.
Cena nezahrnuje: výlet lodí na pozorování velryb
cca 55 EUR, vstupné cca 60 EUR.
Spolupořádáme s partnerskou CK Nomád.

Termín

Kód

Cena

31.08. – 10.09.2020

1azo20

50 890 Kč

Poznámka: zájezd lze spojit se zájezdem na Madeiru
v termínu 24. 8. – 10. 9. za celkovou cenu 69 790 Kč.
Více informací na www.alvarez.cz.

Zátoka Horta, Faial
Ke službám na zájezdu se vztahují Všeobecné informace uvedené na stranách 130 – 131.

počet dní

Portugalsko

8

Ostrov květů a vůní Madeira
• Výlety podél nejkrásnějších levád

• Koupání a odpočinek u Atlantského oceánu

• Výstup na nejvyšší vrchol Madeiry Pico Ruivo (1862 m)

• 580 m vysoký útes Cabo Girao

• Idylické rybářské vesnice

• Ubytování v historickém centru 500 m od pláže

památky
Porto Moniz

turistika
São
Vicente

příroda

Santana
Pico
do Arieiro

Porto da Cruz
Machico

Ribeira Brava

6-12

velikost
skupiny

snídaně

míra komfortu

náročnost

Camara
de Lobos Funchal

Program zájezdu
1. – 2. den odlet na Madeiru, prohlídka
Funchalu (katedrála Sé, tržnice s množstvím
exotického ovoce, květin a ryb, stará rybářská čtvrť Velha s pevností, park Santa Catarina s pomníkem Kryštofa Kolumba, pevnost
Pico, klášter Santa Clara, radnice, malebné
uličky), výhledy z vrcholu Monte (poutní
kostel a tropická zahrada), možnost jízdy
v proutěných saních, ochutnávka madeirského vína
3. den výjezd na druhý nejvyšší útes světa Cabo Girao (580 m), přejezd na severní
pobřeží s návštěvou lávové jeskyně u São
Vicente, pěší výlet jednou z nejkrásnějších
levád ostrova Caldeirao Verde s četnými tunely, pro zdatnější až na samotné dno kaldery
Inferno s vodopádem, přejezd do městečka
Santana s tradičními domky s rákosovou
střechou sahající až téměř k zemi
4. den cesta na severovýchod ostrova, 12 m
vysoká socha Krista v Garajau, druhé největší
město Machico (nejstarší kostel ostrova Capela dos Milagres, pevnost), výjezd na vyhlídku Pico do Facho (516 m), procházka levádou
do průsmyku Boca do Risco nad úchvatnými
útesy k vesničce Larano, městečko Porto
da Cruz na severním pobřeží, cestou zpět
zastávka v košíkářském městečku Camacha

Zahrada, Funchal

s živou řemeslnou tradicí, během dne možnost koupání
5. den nejvýchodnější cíp ostrova Ponta de
São Lourenco (poloostrov s dramatickou přírodní scenérií), procházka vulkanickou pouští
nad útesy se skalními útvary různých barev
k datlové oáze, koupání na pláži Prainha
6. den idylická rybářská osada Camara de
Lobos (pobyt W. Churchilla), přejezd přes
náhorní planinu Paúl da Serra na Rabacal,
pěšky sestup k levádám vedoucím k vodopádům Risco a 25 Fontes, přejezd na severozápad ostrova do Porto Moniz (mořská lávová
jezírka, akvárium, možnost koupání), návrat
nejdražší tunelovou silnicí ostrova přes São
Vicente
7. den třetí nejvyšší hora ostrova Pico
Arieiro (1818 m), krásný výlet několika tunely a přes nejvyšší horu ostrova Pico Ruivo (1862 m) na vrchol Achada do Teixeira
(1592 m), výhled na impozantní Orlí skálu
z Faial, návštěva pstruží farmy v Ribeiro Frio,
krátká leváda Balcoes
8. den možnost nákupů suvenýrů (dle letového řádu) a návrat do ČR

Pobřeží

Ke službám na zájezdu se vztahují Všeobecné informace uvedené na stranách 130 – 131.

Cena zahrnuje: zpáteční letenku na Madeiru včetně všech poplatků, místní dopravu, ubytování
se snídaní, služby průvodce a cestovní pojištění.
Ubytování: 7× hotel s bazénem (dvoulůžkové pokoje s příslušenstvím). Doprava: pronajatý minibus, autobus, taxi, MHD. Stravování: 7× snídaně,
jinak individuální za pomoci průvodce.
Služby za příplatek: 7× jednolůžkový pokoj
3 600 Kč, pojištění STORNO 336 Kč, STORNO+
512 Kč.
Cena nezahrnuje: vstupné cca 80 EUR včetně jízdy
v proutěných saních.
Spolupořádáme s partnerskou CK Nomád.

Termín

Kód

Cena

06.07. – 13.07.2020

1mad20

29 690 Kč

24.08. – 31.08.2020

2mad20

29 690 Kč

Poznámka: zájezd lze spojit se zájezdem na Azory
v termínu 24. 8. – 10. 9. za celkovou cenu 69 790 Kč.
Více informací na www.alvarez.cz.

Leváda

Středomoří a ostrovy Atlantiku
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Arménie (24, 25), Ázerbájdžán (24), Bali (75, 76), Bangladéš (45), Barma (62), Bhútán (44), Borneo (71),
Brunej (71), Čína (43, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 64, 69), Filipíny (72, 73), Gruzie (24, 25), Hongkong (49, 69),
Indie (33, 34, 35, 36, 37, 44, 45, 46), Indonésie (74, 75, 76, 77), Irák (26), Írán (27), Japonsko (58, 59), Jižní Korea (58, 60),
Kambodža (63, 65, 66, 67, 69), Kazachstán (31, 52), Kyrgyzstán (30, 31), Laos (64, 65, 66, 70), Malajsie (70, 71),
Maledivy (38, 39), Mongolsko (55, 57), Myanmar (62), Nepál (35, 42, 43, 46, 47), Pákistán (32), Rusko (54, 55, 56),
Singapur (70, 71), Srí Lanka (40, 41), Tádžikistán (30, 31), Thajsko (63, 65, 70), Tchaj-wan (58, 60, 61), Tibet (43, 46,
47, 50), Turkmenistán (29, 31), Uzbekistán (28, 29, 31), Vietnam (64, 65, 68, 69)

ASIE

Arménie, Gruzie, Ázerbájdžán

počet dní

počet dní

16

21

Zeměmi jižního Kavkazu
• Tajemné kláštery a zdobené kostely

• Unikátní obranné věže ve Svanetii

• Mohutné pevnosti v podhůří Kavkazu

• Moderní architektura i historická centra měst
Jerevan, Tbilisi a Baku

• Středověká městečka a obydlí vytesaná do skal

památky

Mestia

příroda

Černé
moře Kutaisi

zážitky

Sighnaghi

Akhaltsikhe
Alaverdi
Jerevan

Jezero
Sevan

Šeki
Šamachi
Gobustán Baku

7-14

velikost
skupiny

snídaně

míra komfortu

Goris

náročnost

Batumi

Tbilisi

Gori

Program zájezdu
1. – 2. den letecký přesun do Jerevanu
(obří schodiště Kaskáda, socha Matky Arménie, náměstí Republiky s budovou opery,
Modrá mešita, památník genocidy)
3. – 4. den bývalé centrum helénistické
kultury Garni, klášterní komplex Geghard
(kaple a hroby tesané do skály, vrchol
arménské středověké architektury), ruiny
středověkého města Zvartnoc, sídlo hlavy
arménské církve Ečmiadzin (chrámy z 10.
století, pokladnice se sbírkou religiózních
předmětů), možnost návštěvy likérky Ararat, klášter Khor Virap s výhledem na legendární horu Ararat (5136 m), divokým údolím ke klášteru Noravank, ochutnávka vína
v městečku Areni
5. – 6. den pohraniční město Goris, cesta
nejdelší lanovkou světa nad Ďáblovým mostem ke klášteru Tatev, jeskynní městečko
Khndzoresk, prastará kamenná observatoř
Karahunj, zachovalý karavanseraj Selim
na bývalé Hedvábné stezce, tyrkysové jezero Sevan ve výšce 2000 m, zastávka na hřbitově Noratus s tisícovkou křížů khačkars,
klášter Haghartsin se třemi kostely
7. – 8. den horské kláštery Odzun, Sanahin a Haghpat nad kaňonem Debed,
kamenný most Ahlverdi, zastávka v klášteře
Akhtala (nejkrásnější fresky v Arménii), přesun do Tbilisi (staré město s kostely a typickými domy, pevnost Narikala, náměstí Svobody, Rustaveli avenue)
9. – 10. den starobylé náboženské centrum
Mccheta (chrám Džvary, katedrála Sveti-Tskhoveli s Kristovým pláštěm, klášter Šio
Mgvime), rodiště a muzeum diktátora Stalina
ve městě Gori, jeskynní komplex Uplistsikhe,
bývalá metropole království Kolci město Kutaisi (katedrála Gelati s hrobkou krále Davida Stavitele, katedrála Bagrati)
11. – 12. den putování horskou silnicí do tajuplné kavkazské oblasti Svanetie (unikátní vesnická obranná architektura – svanské
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Katalog 2020

věže, kamenné vesničky) pod horou Ušba
(4710 m), město Mestia (etnografické muzeum), návštěva zapadlé vesničky Ušguli
s více než dvaceti obrannými věžemi ležícími
na úpatí hory Šchara (5201 m)
13. – 14. den odjezd ze Svanetie podél
pobřeží Černého moře do letoviska Batumi
(vyhlídková lanovka, Alphabet Tower, Piazza,
koupání a relaxace na pláži), středověký jeskynní klášter vytesaný ve skále Vardzia, unikátní klášter Sapara (kostel sv. Sáby s freskami, kostel sv. Štěpána) u města Akhaltsikhe
15. – 16. den lázně Bordžomi, návrat
do Tbilisi, dokončení prohlídky, návrat do ČR
Ázerbájdžán
(možnost prodloužení zájezdu)
16. – 17. den vinařská oblast Kachetie,
poutní místo Davit Gareja (úchvatný komplex patnácti jeskynních klášterů a kaplí
ze 6. století), hradbami obklopené město
Sighnaghi s hrobkou patronky Gruzie sv. Ninou, přesun do Ázerbájdžánu, město Šeki
(pevnost chánů s palácem, půvabný karavanseraj i mešity ve starém městě), zastávka u pozůstatků hlavního města kavkazské Albánie
Qabaly, tradiční horské městečko měďotepců
Lahic (pastýři, psi a stáda koz pod bílými štíty
Kavkazu)
18. den město Šamachi s Páteční mešitou
a s muslimským hřbitovním areálem Yeddi
Günbaz, mauzoleum světce Diri baba, expandující metropole Baku (Alej mučedníků,
výhled na město a záliv, opevněné středověké
centrum s Panenskou věží a palácem Širvanšáhů i moderní architektura – famózní Centrum
Hejdara Alijeva, Muzeum koberců)

!

Cena zahrnuje: letenku do Jerevanu a zpět z Tbilisi
(Baku v prodloužení) včetně všech poplatků, místní
dopravu, ubytování se snídaní, služby průvodce a cestovní pojištění. Ubytování: 14× turistický hotel nebo
v soukromých domech (většinou dvoulůžkové pokoje
s příslušenstvím, v několika případech čtyřlůžkové se
společným příslušenstvím) + 5× v prodloužení. Doprava: pronajatý minibus, auta, MHD. Stravování:
14× snídaně + 5× v prodloužení, jinak individuální
za pomoci průvodce.
Služby za příplatek: ázerbájdžánské vízum v prodloužení 800 Kč, pojištění STORNO 616 Kč, STORNO+ 841Kč.
Cena nezahrnuje: vstupné cca 90/120 USD.
Pořadatelem zájezdu je CK Alvarez.

Termín

Kód

Cena

23.05. – 07.06.2020

1gra20

41 780 Kč

23.05. – 12.06.2020*

1grz20

57 990 Kč

12.09. – 27.09.2020

2gra20

41 780 Kč

12.09. – 02.10.2020*

2grz20

57 990 Kč

*Prodloužená varianta

19. – 21. den dokončení prohlídky Baku, cesta
na jih kolem ropných polí s těžebními věžemi do Gobustánu s jedinečnými prehistorickými petroglyfy
a bublajícími bahenními sopkami, krajina zdevastovaná všudypřítomnou ropou na poloostrově Apšeron, město Suraxani (zoroastrijský chrám věčného
ohně Atešgah), moderní mešita v Šivelanu přitahující zástupy poutníků, centrum konzervativního
islámu Nardaran (pevnostní věž, mešita Rehime
Chaním), možnost koupání na písečných plážích
Kaspického moře, fascinující ohně planoucí ze
země na Ohnivé hoře Yanar Dag popsané už Markem Polem, návrat do ČR

Ke službám na zájezdu se vztahují Všeobecné informace uvedené na stranách 130 – 131.

novinka

počet dní

9

Arménie, Gruzie

Zakavkazsko pro každého
• Pulzující metropole jižního Kavkazu – Jerevan a Tbilisi

• Famózní kuchyně, koňak a víno

• Vrcholná středověká architektura

• Proslavené i méně známé kláštery a chrámy

!

příroda

Kazbek
Gudauri

památky

Gori
Tbilisi

Haghpat
Gyumri
Jerevan

5-17

velikost
skupiny

snídaně

Garni

míra komfortu

náročnost

Ečmiadzin

Jezero
Sevan

Program zájezdu
1. den letecký přesun do arménské metropole Jerevanu
2. den Jerevan (obří schodiště Kaskáda,
socha Matky Arménie, náměstí Republiky
s budovou opery, Modrá mešita, muzeum písemnictví Matenadaran, památník genocidy),
bývalé centrum helénistické kultury Garni,
klášterní komplex Geghard ležící u ústí do
údolí Azat (kaple a hroby tesané do skály,
vrchol arménské středověké architektury),
ruiny středověkého města Zvartnoc, sídlo
hlavy arménské církve Ečmiadzin (chrámy
z 10. století, pokladnice se sbírkou religiózních předmětů)
3. den kolem turecké hranice k méně navštěvovaným středověkým klášterům Harichavank a Marmashen, středisko provincie
Širak Gyumri (náměstí, katedrála, „černá pevnost“)
4. den cesta k zachovalým klášterům Sanahin a Haghpat (vrcholná arménská středověká architektura) nad kaňonem Debed,
průmyslem zasažené město Alaverdi s kamenným mostem královny Tamary

Klášter Trinity, Gruzie

5. den zastávka v klášteře Akhtala (nejzachovalejší a nejkrásnější fresky v Arménii),
přesun do Tbilisi (staré město s kostely, katedrálami a typickými domy, pevnost Narikala, náměstí Svobody, Rustaveli avenue), možnost návštěvy tradičních lázní
6. den starobylé náboženské centrum
Mccheta (chrám Džvary, katedrála Sveti
‑Tskhoveli s Kristovým pláštěm), klášter Šio
Mgvime, tradiční gruzínské hodování – večeře „supra“ v Tbilisi
7. den rodiště a muzeum diktátora Stalina
ve městě Gori, jeskynní komplex Uplistsikhe
8. den „gruzínskou vojenskou cestou“
k hoře Kazbek (5047 m n. m., kostel Nejsvětější Trojice), administrativní centrum
Stepancminda, lyžařské středisko Gudauri,
Ananuri (komplex pevností a kostelů na řece
Aragvi)
9. den návrat do ČR

Louka Lori

Ke službám na zájezdu se vztahují Všeobecné informace uvedené na stranách 130 – 131.

Cena zahrnuje: letenku do Jerevanu a zpět z Tbilisi
včetně všech poplatků, místní dopravu, ubytování
se snídaní, služby průvodce a cestovní pojištění.
Ubytování: 8× turistický hotel nebo v soukromých domech (většinou dvoulůžkové pokoje s příslušenstvím). Doprava: pronajatý minibus, auta,
MHD. Stravování: 8× snídaně, 1× tradiční večeře
„supra”, jinak individuální za pomoci průvodce.
Služby za příplatek: 8× jednolůžkový pokoj 4 200 Kč,
pojištění STORNO 336 Kč, STORNO+ 512 Kč.
Cena nezahrnuje: vstupné cca 25 USD.
Pořadatelem zájezdu je CK Alvarez.

Termín

Kód

Cena

22.02. – 01.03.2020

1ytb20

28 990 Kč

02.05. – 10.05.2020

2ytb20

28 990 Kč

24.10. – 01.11.2020

3ytb20

28 990 Kč

Hora Kazbeg

Asie
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novinka

Irák

počet dní

11

Irák – kolébka civilizace
• Provází známý arabista PhDr. Petr Pelikán

• Kolébka civilizace – Mezopotámie

• Unikátní zájezd donedávna nepřístupnou zemí

• Památky UNESCO – Babylon, Sámarrá, Erbíl
!

památky
Láliš

Erbíl

zážitky
Sulajmáníja

Sámarrá

města

Halábdža

!

Bagdád
Babylon

Karbalá

6-12

velikost
skupiny

snídaně

míra komfortu

náročnost

Nadžaf

Program zájezdu
1. den letecký přesun do Erbílu
2. den Erbíl – metropole iráckého Kurdistánu, autonomní oblasti Kurdů v severovýchodním Iráku (centrum Hawler, Citadela ,
údajně nejstarší nepřetržitě obydlené město
na světě, které vzniklo před více než 7000
lety), poutní místo Jezídů Láliš (hrobka šejcha Adího, nejvýznamnějšího náboženského
vůdce jezídů), Mor Mattai (klášter sv. Matyáše ze 4. století), křesťanská vesnice Alqosh
(klášter Rabban Hormizd ze 7. století)
3. – 4. den kaňon Rawanduz, zastávka
u citadely Koya, jezero Dukan, kulturní středisko Kurdů Sulajmáníja (Velká mešita, muzeum, Amna Suraka – muzeum vězení Saddámova režimu, tržnice), příhraniční město
Halábdža (hřbitov a památník chemického
útoku z Íránsko‑Irácké války)
5. – 6. den dokončení prohlídky Sulajmáníje, přesun přes hranice do Iráku, historické
město Sámarrá (Velká mešita se spirálovým minaretem z 9. století, mešita imáma
Askarího), přejezd do Bagdádu
7. den metropole Bagdád (Národní muzeum, Folklórní muzeum, palác Abbásovců,

Svatyně Imáma Husseina v Karbale
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tržnice), bývalá metropole parthské a perské říše Ktésifón na břehu životodárné řeky
Tigridu
8. den jedno z nejposvátnějších míst šíitského islámu Karbalá (svatyně imáma Husajna, Abbásova mešita, tržnice)
9. den přesun do Babylonu hlavního
města Babylonie na dolním toku Eufratu,
jedno z prvních měst, založených po biblické
potopě (ruiny starověké kolébky civilizace),
palác Saddáma Husajna
10. den náboženské středisko a poutní
místo šiítských muslimů Kúfa (Velká mešita,
dům Alího), poutní město šíitského islámu
Nadžaf (hřbitov Wádí al‑Salám s hrobkami několika proroků, prohlašován za jeden
z největších na světě, hrobka imáma Alího,
bratrance Muhammadova, tržnice, staré
město)
11. den odlet z Nadžafu, návrat do ČR

Brána Babylonu

Cena zahrnuje: letenku do Erbílu a zpět z Nadžafu
včetně všech poplatků, místní dopravu, ubytování
se snídaní, služby průvodce a cestovní pojištění.
Ubytování: 10× hotel*** (dvoulůžkové pokoje
s příslušenstvím). Doprava: pronajatý minibus.
Stravování: 10× snídaně, jinak individuální za
pomoci průvodce.
Služby za příplatek: 10× jednolůžkový pokoj
10 500 Kč, irácké vízum 1 800 Kč, pojištění
STORNO 1 232 Kč, STORNO+ 1 632 Kč.
Cena nezahrnuje: vstupné cca 30 USD.
Poznámka: Dle aktuální bezpečnostní situace může být
program změněn či posunut.
Pořadatelem zájezdu je CK Alvarez.

Termín

Kód

Cena

22.11. – 02.12.2019

1irq19

82 780 Kč

29.02. – 10.03.2020

1irq20

82 780 Kč

21.11. – 01.12.2020

2irq20

82 780 Kč

Malwiya Tower, Samarra
Ke službám na zájezdu se vztahují Všeobecné informace uvedené na stranách 130 – 131.

počet dní

Írán

16

Tajemným Íránem
• Starověké památky z doby Perské říše

• Půvabné perské zahrady

• Modré mešity a medresy slavných měst Šíráz a Esfahán

• Příroda u Perského zálivu

• Zoroastriánské hliněné město Jazd

památky
zážitky
Teherán
Kášán
Esfahán

Súsy
Ahváz

Jazd

Šíráz
Bandar Abbas

6-12

velikost
skupiny

snídaně

míra komfortu

Qešm

náročnost

!

• Íránské krásky celé zahalené v černé

Program zájezdu
1. – 2. den letecký přesun do Teheránu
(výměna peněz, monument Azadi), posvátné
město šíitů Qom (největší šíitská univerzita
světa, hrobka Fatimy, sestry osmého imáma
Rezy)
3. – 4. den jedno z nejkrásnějších perských
měst Kášán (paláce Tabatabáí a Abbásí, mešita Agha Bozorg, přepychové domy obchodníků), perská zahrada Bagh-e Fin s vodními
kanály, návštěva horské vesnice Abyjane postavené z červeného jílu, městečko Natanz
(hrobka sufijského světce Abd al Samada a mešita z r. 1304)
5. – 6. den metropole šáha Abbáse Esfahán (náměstí Nakš-e džahán s Imámovou a Lotfolláhovou mešitou a palácem Ali
Čapu, palác Čehel Sotún ), procházka rozlehlým krytým bazarem k Páteční mešitě ,
stylové čajovny s vodními dýmkami, starobylé mosty na řece Zayande, arménská čtvrť
Džolfá, přejezd přes dramatické pohoří Zagros do provincie Chúzestán, cestou výhledy
na horské velikány, jezera a poznání poetického íránského venkova
7. den jedna z metropolí Elamské a Perské
říše a údajně nejdéle osídlené město světa
Súsy (palác Ápádáná, mauzoleum proroka
Daniela), přehrada a mosty postavené Římany ve 3. stol. v Šuštaru , nejzachovalejší pětistupňový zikkurat na světě Čoká Zambil ,
noční přejezd do Šírázu
8. – 9. den „město básníků, růží a slavíků“
Šíráz (citadela Karíma Chána, hrobky básníků
Háfize a Sádího, zahrada Bagh-e Eram , hammam, bazar, oranžérie, romantická Al-Molkova
mešita růží, skvostný komplex zrcadlových
mešit Šáh Čerák), Brána Koránu nad Šírázem,
hrobky perských panovníků a skalní reliéfy
v Nakš-e Rostam, rozvaliny bývalého hlavního města Persepolis (Velká terasa, Síň sta
sloupů, Ápádána, Dáreiova pokladnice, monu-

mentální schodiště), první metropole perské
říše Pasargady s hrobkou Kýra Velikého
10. – 12. den přejezd do Jazdu (křivolaké
uličky starého hliněného města, zoroastriánský chrám věčného ohně Ateškáde, výstup
k pohřebním „věžím mlčení“, zahrada Bagh-e Dolat , větrací věže badgíry nad kupolovitými střechami starého města a podzemní
vodovody qanaty ), výlet k chrámu věčného ohně Čak Čak vysoko v horách, nebo
do pouštní vesničky Choranag, návštěva ledárny a karavanseráje v Meybod, odjezd lehátkovým vlakem k Perskému zálivu
13. – 14. den město žen s maskami přes
obličej Bandar Abbas (rybí trh, mořské
promenády), přejezd lodí na ostrov Qešm
v Perském zálivu, starý rybářský přístav Laft
s větrnými věžemi, plavba džunglí mangrovníků v rezervaci Haraye Khamir se spoustou
vodního ptactva a ryb, výlet do unikátního
měsíčního kaňonu „spadlé hvězdy“, obranným jeskyním Chorbas nad mořem, v případě štěstí pozorování delfínů během plavby
k ostrovu Hengam s plážovým trhem, přelet
do Teheránu
15. – 16. den dokončení prohlídky Teheránu (šáhovy paláce Golestan , slavný
teheránský bazar, muzeum klenotů s největším nebroušeným diamantem světa
Moře světla) pro zájemce volno na nákupy
suvenýrů a návštěvu dalších muzeí, nebo
na individuální výlet lanovkou na téměř
4000 m vysoký vrchol Točal s úchvatnými
výhledy na íránskou metropoli, podle zájmu návštěva hrobky Ajatoláha Chomejního v noci cestou na letiště, návrat do ČR

Cena zahrnuje: zpáteční letenku do Teheránu
včetně všech poplatků, přelet Qešm–Teherán,
místní dopravu, ubytování, snídaně, služby průvodce a cestovní pojištění. Ubytování: 12× turistický hotel (dvoulůžkové pokoje s příslušenstvím),
1× noční přejezd VIP autobusem, 1× noční přejezd
lehátkovým vlakem. Doprava: autobus, minibus,
vlak, taxi, metro, MHD. Stravování: 12× snídaně,
jinak individuální za pomoci průvodce.
Služby za příplatek: 11× jednolůžkový pokoj
5 900 Kč, íránské vízum 2 200 Kč, pojištění STORNO 616 Kč, STORNO+ 841 Kč.
Cena nezahrnuje: vstupné cca 120 USD.
Poznámka: na získání iránského víza je potřeba pas bez
izraelského razítka. O vízum lze žádat 3 měsíce po příp.
předchozím návratu z Íránu. Program letní varianty zájezdu naleznete na www.alvarez.cz.
Spolupořádáme s partnerskou CK Good Places.

Termín

Kód

Cena

22.02. – 08.03.2020

2irn20

48 990 Kč

04.04. – 19.04.2020

1irn20

48 990 Kč

19.09. – 04.10.2020

4irn20

48 990 Kč

07.11. – 22.11.2020

5irn20

48 990 Kč

10.04. – 25.04.2021

1irn21

48 990 Kč

Badgíry, Jazd
Ke službám na zájezdu se vztahují Všeobecné informace uvedené na stranách 130 – 131.
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počet dní

Uzbekistán

16

Uzbekistán – srdce Střední Asie
• Proslulá města na Hedvábné stezce Chiva, Buchara a Samarkand

• Staré hliněné pevnosti v poušti Kyzylkum

• Nocleh v tradiční jurtě

• Výlet v pohoří Čatkal a koupání v Čarvačské přehradě

• Mešity a medresy s tyrkysovými kupolemi

• Skalní kresby z doby bronzové

památky
zážitky
Aralské
jezero
Nukus
Taškent
Chiva

7-14

velikost
skupiny

!

snídaně

Samarkand

míra komfortu

náročnost

Buchara

Program zájezdu
1. – 3. den letecký přesun do Taškentu
(prohlídka Timurova muzea, památník Nezávislosti), přelet do střediska Karakalpacké autonomní republiky města Nukus,
proslulá Savického galerie s díly zachráněnými před zničením Stalinovým režimem,
bývalý rybářský přístav Mujnak u vysychajícího Aralského jezera (lodě rezivějící na někdejším jezerním dně, Muzeum
Aralského jezera), starodávné pohřebiště
Mizdachán
4. – 6. den výlet do pouště Kyzylkum
k 2000 let starým hliněným pevnostem Toprak Kala a Ajaz Kala z dob Chórezmské
říše, nocleh v tradičních jurtách pod pevností, cesta přes majestátní tok řeky Amudarji do bývalého centra obchodu s otroky
Chivy (historické jádro města Ičan Kala ,
pevnost Kuchna Ark, Páteční mešita, medresy
s kachlíčkovou výzdobou, mauzoleum Pahlavona Muhammada, vyhlídka z minaretu)
7. – 9. den přesun pouští Kyzylkum do starobylého města Buchara (bucharská pevnost, náměstí Kalján s tyrkysovými kupolemi
mešity Kalján a medresy Mir-i Arab, mauzoleum Ismaila Samáního, mešita Maghoki
Attar a medresa Čár Minár, dílny řemeslníků

Mešita Hazrat Khizr, Samarkand
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ve starých městských karavanserájích, Letní
palác emíra), možnost návštěvy folklorního
představení či tradičních lázní
10. – 12. den Ulughbekova medresa v Gižduvánu, keramická dílna, karavanseráj Malik a skalní kresby z doby bronzové v Sarmyš
Saj, perla světové architektury legendární
město Samarkand (náměstí Registán se
třemi medresami, obrovská mešita Bibi Chánum, komplex mauzoleí Šahi Zinda, mauzoleum Gúry Emír, Ulughbekova observatoř, muzeum starověkého Samarkandu, pestrý bazar
Siab), rodiště Timura Lenka Šahrisabz (portál Bílého paláce, mešita Kok Gumbaz, mauzoleum Timurovců)
13. – 16. den přesun do Taškentu a dále
k Čarvačské přehradě (860 m) v pohoří
Čatkal, které je výběžkem Ťan-šanu, možnost výstupu na Malý Čimgan (2097 m),
návrat do Taškentu (bazar Čorsu, medresa
Kukeldaš, jediné středoasijské metro se zajímavě vyzdobenými stanicemi, Páteční mešita, centrum uzbeckého islámu Chast Imám
s nejstarším dochovaným koránem Utmana
z 8. století), návrat do ČR

Poušť Kyzylkum

Cena zahrnuje: zpáteční letenku do Taškentu včetně všech poplatků, přelet Taškent–Nukus, místní
dopravu, ubytování se snídaní, 1× plnou penzi,
služby průvodce a cestovní pojištění. Ubytování:
13× turistický hotel (dvoulůžkové pokoje s příslušenstvím), 1× jurta. Doprava: autobus, minibus,
taxi, letadlo. Stravování: 13× snídaně, 1× plná
penze, jinak individuální za pomoci průvodce.
Služby za příplatek: 13× jednolůžkový pokoj
6 900 Kč, pojištění STORNO 616 Kč, STORNO+
841Kč.
Cena nezahrnuje: vstupné cca 50 USD.
Pořadatelem zájezdu je CK Alvarez.

Termín

Kód

Cena

13.09. – 28.09.2020

1uzb20

49 990 Kč

Starověké zdi, Chiva
Ke službám na zájezdu se vztahují Všeobecné informace uvedené na stranách 130 – 131.

počet dní

Uzbekistán, Turkmenistán

16

Červenou a černou pouští
• Pohádková města na Hedvábné stezce

• „Červená poušt” Kyzylkum

• Krásná příroda Ferganského údolí

• Hořící kráter Brána do pekla v Darvaze

• Mešity a medresy s tyrkysovými kupolemi

• Průsmyky v horách pokrytých jalovcovými lesy

příroda
památky

Kaspické
moře
Kuňja-Urgenč
Chiva
poušť
Kyzylkum

NP Zaamin
Samarkand

8-15

velikost
skupiny

Mary

snídaně

Ašchabád

náročnost

Taškent
Buchara

míra komfortu

Darvaza

Program zájezdu
1. – 2. den letecký přesun do Taškentu (areál Chozreti Imáma s mešitou a mauzoleem,
knihovna Muyi Muborak s nejstarším svazkem
koránu, medresy Barak-Chánova a Kukeldash,
tržnice Chors, Timurovo náměstí s nejvýznamnějšími vládními budovami)
3. – 4. den přesun do úrodného Ferganského údolí, ruiny města Aksikent, druhé
největší uzbecké město Namangan se slavnou medresou Mulla Qirg‘iz a komplexem
Xo‘Ja Amin, etnografické muzeum v Páteční mešitě v nejuzbečtějším městě Andižan,
továrna na zpracování hedvábí v Margilanu,
Muzeum keramiky v městečku Rishtan s vyhlášenou ručně vyráběnou keramikou, „větrné město“ Kokand (Palác chána Chudojara,
Páteční mešita), cesta přes hory do města
Gulistan v údolí řeky Syrdarja
5. – 6. den návštěva NP Zaamin v pohoří
Turkestánský hřbet na hranicích s Tádžikistánem, přejezd průsmyky nad horami pokrytými
jalovcovými lesy, zastávka ve vesnici Hartang
s mauzoleem mudrce Imáma Al-Buchárího, legendární město na Hedvábné stezce a perla
světové architektury Samarkand (náměstí
Registán s medresami Šerdor, Ulugbegovou
a Tillókóri, mauzolea Gúr Emír a Ruchabád,
obrovská mešita Bibi Chánum, pohřební areál
Šach-i-zinda se 44 hrobkami a 20 mauzolei,
starověké vykopávky Afrosiab s muzeem)
7. – 8. den rodiště Timura Lenka Šahrisabz
(portál Bílého paláce, mešita Kok Gumbaz, rodinné mauzoleum Dor As-Siadat s mešitou
Imáma Chazratího), zastávka v historickém centru města Qarshi, starobylé město
Buchara (mešita Bolo-chauz, bucharská
pevnost, bývalý žalář Zindán, náměstí Kalján
s tyrkysovými kupolemi mešity Kalján a medresy Mir-i Arab, Ulugbekova medresa, dílny
řemeslníků ve starých městských karavanserájích, mauzoleum Ismaila Samáního, náměstí Ljabi-chauz a medresa Čár Minár)

9. – 10. den celodenní přejezd napříč živou
„červenou“ pouští Kyzylkum s několika zastávkami, překročení druhé největší řeky Uzbekistánu Amudarji, bývalé centrum obchodu
s otroky Chiva (Asfandijorův palác, historické
jádro města Ičan Kala , pevnost Kuchna Ark,
minaret Kalta Minar, Páteční mešita, interiér
mauzolea Pachlavona Machmuda, medresa
Chána Allakulího, palác Taš-Chauli)
11. – 13. den překročení hranic do Turkmenistánu, přesun do bývalé metropole
starověké říše Chórezm města Kuňja-Urgenč (muzeum, mauzoleum Najmeddína
Kubry, komplex Turabeg Chánum, pohřební
mohyla Kyrk Molla, mauzolea Sultána Tekeše
a Arslana II, minaret Mámuna II.), celodenní
přejezd na jih přes písečnou poušť Karakum,
zastávka v lokalitě Darvaza u 100 m širokého
hořícího kráteru nazývaného Brána do pekla,
pouštní oáza Erbent, ruiny bývalého hlavního
města parthské říše Nisa , podzemní jezero
Kov Ata v jeskyni, procházka Stezkou zdraví
v pohoří Köpetdag, výjezd k Televizní věži
či kabinkovou lanovkou na vrcholek v pohoří
Köpetdag s výhledem na Ašchabad
14. – 16. den metropole Turkmenistánu Ašchabad (mešita Azadi, náměstí Nezávislosti
s památníkem zemětřesení, věčným ohněm,
univerzitou, budovou vlády a Prezidentským
palácem, park Nezávislosti s nákupním centrem
Altyn Asyr ve tvaru pyramidy, Památníkem nezávislosti a Národním kulturním centrem, Národní muzeum a památník Neutrality), cesta
do nejstaršího střediska uctívačů ohně a místa
pobytu Zarathuštry Gonur Depe, rozsáhlý archeologický areál Merv (historická města Erk
Kala, Giaur Kala a Sultan Kala), návrat do ČR

Cena zahrnuje: letenku do Taškentu a zpět z Ašchabadu včetně všech poplatků, místní dopravu,
ubytování se snídaní, služby průvodce a cestovní
pojištění. Ubytování: 13× turistický hotel (dvoulůžkové pokoje s příslušenstvím), 1× stan. Doprava: pronajatý minibus. Stravování: 14× snídaně,
jinak individuální za pomoci průvodce.
Služby za příplatek: turkmenské vízum 3 500 Kč,
pojištění STORNO 1 232 Kč, STORNO+ 1 632 Kč.
Cena nezahrnuje: vstupné cca 70 USD, odletová
taxa cca 30 USD.
Spolupořádáme s partnerskou CK Poznání.

Termín

Kód

Cena

05.10. – 20.10.2020

1tuz20

62 990 Kč

Západ slunce, Chiva
Ke službám na zájezdu se vztahují Všeobecné informace uvedené na stranách 130 – 131.
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počet dní

Kyrgyzstán, Tádžikistán

16

Hory, kam se podíváš
• Krajina pohoří Pamír a Ťan Šan

• Cesta po hranicích Afghánistánu Vachánským údolím

• Druhé největší vysokohorské jezero Issyk Kul

• Jízda po Pamírské dálnici úžasnými scenériemi Tádžického NP

• Tyrkysové jezero Karakul

příroda
zážitky
Biškek

jezero
Issyk Kul

Džalalabád
Chudžand

Oš
jezero
Karakul

8-15

velikost
skupiny

míra komfortu

náročnost

Dušanbe
Chorok

Program zájezdu
1. – 2. den letecký přesun do Biškeku (jezdecká socha Manase, koncertní síň, Bílý dům,
Panfilovův park, náměstí Ala-Too s památníkem svobody a Státním historickým muzeem,
náměstí Revoluce, Státní opera)
3. – 4. den zastávka u 24 metrů vysoké věže
Burana z 11. století, návštěva blízké nekropole, Bómská soutěska, procházka v magickém
kaňonu Konorčok, město Balykčy na břehu
druhého největšího vysokohorského jezera na světě Issyk Kul (1608 m), cesta přes
Dolonský průsmyk (3038 m) do horského
střediska Naryn, malebné město At-Baša se
zajímavým kyrgyzským hřbitovem a nedalekou pevností Košoj Korgon, světoznámý karavanseraj Taš Rabat, přenocování v jurtách
5. – 6. den celodenní přejezd jednotlivými
masivy a údolími Ťan-Šanu přes malebnou
vesnici Ak-Tal, vesnici Kurtka s mauzoleem bojovníka za nezávislost Tajlyk-Bátyra,
dále přejezd průsmykem Ak-Kyya (2932 m)
do Kazarmanu a průsmykem Kaldama
(3062 m) do Ferganského údolí, mauzoleum Karachanidů ve městě Özgön, přejezd
do Tádžikistánu s objezdem řady uzbeckých
enkláv, severní provincie Sughd – starověká
Sogdiana
7. – 8. den prohlídka Chudžandu (náměstí
Registoni Pandžšanbe s ústřední tržnicí, mešitou a mauzoleem šejka Massala ad-Dina,
starověká sogdianská pevnost s historickým
muzeem), zastávka u monumentálního sovětského paláce Arbob, starobylé město
Istaravšan (pevnost Mugh Teppe, rozsáhlý
historický komplex Šar-i-Mazor s nejstaršími
tádžickými islámskými stavbami), archeologické naleziště na místě nejkosmopolitnějšího města Hedvábné stezky Sarazm
v údolí Zerafšán a muzeum otce perské po-

30

Katalog 2020

ezie Rúdakího ve městě Pendžikent, cesta
průsmyky a kaňony Fanských hor do hlavního města Dušanbe
9. – 10. den tádžická metropole Dušanbe
(mešita Hadži Jaquba, Rúdakího třída a park
s vyhlášenou čajovnou Rochat a Prezidentským palácem, Palác národů, bayrak – nejvyšší vlajkový stožár na světě, socha krále Ismáíla
Sámáního, stéla se státním znakem, Etnografické muzeum, Národní muzeum památek
minulosti se 14metrovou sochou Buddhy
v nirváně), odpoledne výlet k nedaleké pevnosti Hisor s medresami z 18. a 19. století,
cesta přes Vahdat a okolo přehrady Nurek
do údolí řeky Vachš a dále přes Šurabadský
průsmyk do údolí řeky Pandž tvořící hranici mezi Tádžikistánem a Afghánistánem
do městečka Kala i Khum
11. – 12. den vyhlídková jízda podél řeky
Pandž, zastávka v divokém údolí Vanč, město Rúšán se zachovalou pevností Vamar,
výhledy do hliněných afghánských vesniček
– úžasná příležitost srovnání chudého Tádžikistánu s ještě mnohem chudším Afghánistánem o 100 metrů dál za řekou, centrum
Horního Badachšánu Chorog, horké prameny v Garam Čašmu s možností koupele, cesta okolo rubínového dolu Kuh-i-Lal
do Iškašimu s vyhlášeným afghánským trhem na ostrově uprostřed řeky, Vachánský
koridor – nejkrásnější a nejdivočejší úsek
pandžského údolí, výhledy na ruiny zoroastriánské pevnosti Jamčun, buddhistickou
stúpu ve Vrangu a do Afghánistánu kousek
za řekou
13. – 14. den cesta přes Chargušský průsmyk (4344 m) s fantastickými výhledy zpět

Cena zahrnuje: zpáteční letenku do Biškeku včetně všech poplatků, přelet Oš–Biškek, místní dopravu, ubytování, služby průvodce a cestovní pojištění. Ubytování: 11× turistický hotel (většinou
dvoulůžkové pokoje s příslušenstvím), 2× penzion
v horách (vícelůžkové pokoje se společným příslušenstvím), 1× jurta. Doprava: pronajatý minibus.
Stravování: individuální za pomoci průvodce.
Služby za příplatek: tádžické vízum a GBAO permit 2 200 Kč, pojištění STORNO 616 Kč, STORNO+
841 Kč.
Cena nezahrnuje: vstupné cca 60 USD.
Poznámka: vnitrostátní přelet bude v případě zrušení
letu ze strany letecké společnosti nahrazen pozemním
přejezdem. Cesty v navštívené oblasti jsou částečně nezpevněné, může se stát, že po deštích budou místy velmi
nepohodlné a časy přesunů se mohou protáhnout, nebo
bude nutné jet jinou silnicí, než bylo v plánu.
Spolupořádáme s partnerskou CK Poznání.

Termín

Kód

Cena

05.09. – 20.09.2020

1kyr20

54 990 Kč

na zasněžené vrcholy Hindúkuše a dále Pamírskou dálnicí měsíční krajinou se slanými jezery
a dech beroucími scenériemi pohoří Pamír, zastávka ve vesnici Aličur, nocleh v městečku Murgab,
meteoritické jezero Karakul (3915 m), zastávka
ve vesnici Karaart s významným pohřebištěm, cesta Tádžickým národním parkem do sedla Kyzyl
Art na kyrgyzské hranici, ohromující výhledy na Pik
Lenina (7134 m)
15. – 16. den prohlídka města Oš (orientální bazar
Žajma – jeden z nejlepších ve Střední Asii, posvátná
hora Sulajman Too známá jako Šalamounův trůn),
přelet do Biškeku, návrat do ČR

Ke službám na zájezdu se vztahují Všeobecné informace uvedené na stranách 130 – 131.

počet dní

Kazachstán, Kyrgyzstán, Tádžikistán, Uzbekistán, Turkmenistán

22

novinka

5 zemí Střední Asie
• Unikátní cesta post-sovětskými státy

• Jízda Pamírskou dálnicí s výhledy na Pik Lenina

• Monumentální moderní architektura
• Pohádková města na Hedvábné stezce

Almaty

příroda
památky

Biškek

města

Oš
Buchara Samarkand
Karguš

Dušanbe

míra komfortu

náročnost

Merv

8-15

Chorog

velikost
skupiny

Ašchabat

snídaně

Darvaza

• Velehory Pamír, Ťan Šan a Hindúkuš
!

Program zájezdu
1. – 2. den letecký přesun do Almaty, bývalého hlavního města Kazachstánu (rozsáhlý
Park 28 gardistů – panfilovců, druhá největší
dřevěná budova světa – Zenkova katedrála,
muzeum národních nástrojů, historické muzeum), televizní věž Kok Tobe
3. – 4. den odjezd do Kyzgyzstánu, hlavní město Biškek (náměstí Ala-Too, historické muzeum, Národní muzeum umění, bazar
Oš), zastávka u 24 metrů vysoké věže Burana
z 11. století, kaňon Konorčok, druhé největší vysokohorské jezero Issyk Kul (1608 m), cesta přes
Kočkor k jezeru Song Kul (3016 m) obklopeném
zasněženými vrcholy, přenocování v jurtách
5. – 6. den celodenní přejezd jednotlivými
masivy a údolími Ťan-Šanu, malebnými vesnicemi, průsmykem Ak-Kyya (2932 m) do Kazarmanu a průsmykem Kaldama (3062 m) do
města Oš ve Ferganské kotlině (orientální bazar
Žajma, posvátná hora Sulajman Too , muzeum
uvnitř jeskyně), odjezd do vesnice Sarytaš v Alajském údolí pod pohořím Pamír
7. – 10. den přejezd do Tádžikistánu po Pamírské dálnici, po cestě ohromující výhledy
na Pik Lenina (7134 m), přes průsmyk Kyzyl
Art Tádžickým národním parkem k meteoritickému jezeru Karakul (3915 m), dále přes
průsmyk Ak‑Bajtal (4655 m), údolím Aličur,
procházka k jezeru Jašilkul, přes průsmyk
Karguš (4344 m) do Vachánského údolí, centrum Horního Badachšánu Chorog (mix středoasijských národů, afghánský bazar, nejvyší
botanická zahrada, regionální muzeum)
11. – 12. den cesta po Pamírské dálnici
podél hranice, výhledy do hliněných afghánských vesniček o 100 m dál za řekou, město
Rúšán se zachovalou pevností Vamar, údolím řeky Pandž, tvořící hranici mezi Tádžikistánem a Afganistánem, okolo přehrady Nurek do hlavního města Tádžikistánu Dušanbe
13. den prohlídka Dušanbe (Rúdakího třída a park s Prezidentským palácem, bayrak

– nejvyšší vlajkový stožár na světě, socha
krále Ismáíla Sámáního, Etnografické muzeum, Národní muzeum památek minulosti se
14 metrovou sochou Buddhy v nirváně), výlet
k nedaleké pevnosti Hissor s medresami
14. – 15. den přesun do Uzbekistánu, legendární město na Hedvábné stezce a perla
světové architektury Samarkand (náměstí
Registán s medresami Šerdor, Ulugbegovou
a Tillókóri, mauzolea Gúr Emír a Ruchabád,
obrovská mešita Bibi Chánum, pohřební areál
Šach‑i-zinda se 44 hrobkami a 20 mauzolei
16. – 17. den starobylé město Buchara
(mešita Bolo‑chauz, bucharská pevnost, bývalý žalář Zindán, náměstí Kalján s tyrkysovými kupolemi mešity Kalján a medresy
Mir‑i Arab, Ulugbekova medresa, dílny řemeslníků ve starých městských karavanserájích,
mauzoleum Ismaila Samáního, náměstí Ljabi
‑chauz a medresa Čár Minár)
18. den přejezd do Turkmenistánu, nejstarší středisko uctívačů ohně a místa pobytu
Zarathuštry Gonur Depe, rozsáhlý archeologický areál Merv (historická města Erk Kala,
Giaur Kala a Sultan Kala)
19. – 20. den metropole Turkmenistánu Ašchabad (mešita Azadi, náměstí Nezávislosti
s budovou vlády a Prezidentským palácem,
park Nezávislosti s nákupním centrem Altyn
Asyr ve tvaru pyramidy, Národní muzeum),
ruiny bývalého hlavního města parthské říše
ze 3. stol. př.n.l. Nisa , přejezd přes pouštní
oázu Erbent s velbloudy a jurtami k Darvaze, 70 m širokému hořícímu kráteru zvanému
Brána do pekla
21. – 22. den dokončení prohlídky Ašchabadu, návrat do ČR

Cena zahrnuje: letenku do Almaty a zpět z Ašchabadu včetně všech poplatků, místní dopravu, ubytování se snídani, služby průvodce a cestovní pojištění. Ubytování: 19× turistický hotel či penzion
(dvou až třílůžkové pokoje, většinou s příslušenstvím, v horských oblastech Pamíru i soukromých
domech), 1× jurta. Doprava: pronajatý mikrobus,
taxi, autobus. Stravování: 20× snídaně, jinak individuální za pomoci průvodce.
Služby za příplatek: 18× jednolůžkový pokoj
13 000 Kč, tádžikistánské vízum a GBAO permit
2 200 Kč, turkménské vízum 3 500 Kč, pojištění
STORNO 1 232 Kč, STORNO+ 1 632 Kč.
Cena nezahrnuje: vstupné cca 150 USD.
Pořadatelem zájezdu je CK Alvarez.

Termín

Kód

Cena

06.06. – 27.06.2020

1zsa20

79 990 Kč

Tádžické údolí, Tádžikistán
Ke službám na zájezdu se vztahují Všeobecné informace uvedené na stranách 130 – 131.

Asie
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počet dní

Pákistán

19

To nejlepší ze severního Pákistánu
• Fairy Meadows nad Raikotským ledovcem a pod Nanga Parbat

• Bývalé velehorské království Hunza

• Návštěva údolí obývaných unikátním kmenem Kalašů

• Fascinující ruch měst Péšávar a Láhaur

Karimabád
Čitral
údolí Kalašů

Gilgit

příroda

průsmyk
Khunjerab

turistika
zážitky

Fairy Meadows
Nanga Parbat

Péšávar

Islámábád

7-11

velikost
skupiny

snídaně

míra komfortu

náročnost

Láhaur

Program zájezdu
1. – 3. den letecký přesun do Láhaur
(muzeum, dělo Zam Zama, Anarkali Bazar,
Láhaurská pevnost , mešita Bádšáhí, bazar
s krásnou mešitou Wazir Khan, Šálimárské
zahrady ), podvečerní výlet na ceremoniál
stahování vlajek na hranicích s Indií
4. – 5. den celodenní přejezd do Péšávaru se zastávkou v druhém největším solném
dole na světě Khewra, fascinující Péšávarské
staré město s uličkami řemeslníků a obchodníků (bazar Qissa Khawani, mešita Mahabat
Khan, staré čajovny), pozůstatky buddhistického kláštera Takht-i-Bhai , cesta přes průsmyk Malakand do údolí Svát
6. – 7. den buddhistická stúpa Šingardar,
dech beroucí cesta nově postaveným tunelem
pod průsmykem Lowari (3118 m) do údolí
Kalašů, procházka Bumburetem (hlavní ze tří
údolí obývaných unikátním kmenem Kalašů
s vlastním náboženstvím, zvyky a kulturou),
návštěva Muzea kalašské kultury, školy, vesnice a hřbitova, výlet do údolí Rumbur s další
zajímavou vesnicí s typickou architekturou
8. – 10. den zastávka ve městě Čitrál (mešita, pevnost, zajímavý bazar), jízda džípy do
osady Mastuj s výhledy na vrcholky Hindúkuše s nejvyšší horou Tirich Mir (7708 m)
a dále do sedla Šandur (3738 m) s nejvýše
položeným hřištěm na polo, kolem řeky Gilgit na východ Phanderským údolím až do
správního střediska Gilgit (Karga Buddha
vytesaný do skalní stěny, prohlídka bazaru
a historického mostu), přestup na minibus
a jízda po Karákóramské silnici vybudované navzdory přírodě v neprostupném terénu
nejvyšších světových hor Himálaje a Karákóramu, příjezd do bývalého velehorského
království Hunza
11. – 13. den hlavní město Karimabád
(pevnosti Baltit a Altit, malebná vesnice Ganish s tradičními domy a křivolakými ulička-

mi), podvečerní výjezd do Duikeru a pozorování západu slunce nad masivem Rakaposhi
(7788 m) a vrcholem Ultar (7388 m), jízda dále
na sever po KKH národním parkem Khunjerab až do průsmyku Khunjerab (4733 m) na
hranici s Čínou, návrat do Horní Hunzy, historické městečko Gulmit, pěší výlet přes visuté dřevěné mosty nad řekou Hunza v Passu
a Husseini a na vyhlídku na ledovec Passu
14. – 15. den cesta po KKH k Raikhotskému mostu a dál terénními auty odvážně
vedenou cestou ve stěně kaňonu do vesnice
Tato, pěšky Raikhotským údolím do místa
s nejkrásnějším výhledem na Nanga Parbat
(8126 m) v pohoří Himálaj – Fairy Meadows,
túra po téměř alpských loukách okolo pastevecké osady Beyal a nad ledovcem Raikot do
Nanga Parbat BC
16. – 19. den cesta džípy zpět na Karákóramskou silnici a dále minibusem
přes sedlo Babusar (4170 m) do Naranu
v Kaghanském údolí (v jarním termínu po
KKH do Beshamu), návrat z hor do plání Pandžábu, prohlídka archeologického naleziště
v Taksile , příjezd do Islámábádu (mešita
Šáha Faisala, vyhlídka Daman-e-Koh, staré
bazary v Rávalpindí, nákupy suvenýrů), návrat do ČR

Péšávar

32
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Cena zahrnuje: letenku do Láhauru a zpět z Islámábádu včetně všech poplatků, místní dopravu,
ubytování, snídaně, vstupné dle programu, služby
místního a českého průvodce a cestovní pojištění.
Ubytování: 14× turistický hotel či penzion (dvoulůžkové pokoje s příslušenstvím), 2× dvoulůžková
chatka s WC. Doprava: pronajatý minibus a terenní auta. Stravování: 16× snídaně, jinak individuální za pomoci průvodce.
Služby za příplatek: 16× jednolůžkový pokoj
6 500 Kč, pákistánské vízum 1 200 Kč, pojištění
STORNO 1232 Kč, pojištění STORNO+ 1632 Kč.
Pořadatelem zájezdu je CK Alvarez.

Termín

Kód

Cena

29.04. – 17.05.2020

1pak20

69 990 Kč

16.09. – 04.10.2020

2pak20

69 990 Kč

28.04. – 16.05.2021

1pak21

69 990 Kč

Jezero Khalti
Ke službám na zájezdu se vztahují Všeobecné informace uvedené na stranách 130 – 131.

počet dní

Indie

18

Ladakh a Kašmír
• Rozdílné světy indického Himálaje

• Nejvýznamnější kláštery „Malého Tibetu”

• Nejvyšší silnice světa přes sedlo Khardung La do údolí Nubra

• Odpočinek na hausbótech v Kašmíru

• Ranní modlitby v klášteře Hemiš

• Zlatý chrám v Amritsaru
!

příroda
zážitky

Kargil
Šrínagar
Leh

Gulmarg

jezero
Pangong Tso

Dharamšala
Amritsar

7-13

velikost
skupiny

snídaně

míra komfortu

náročnost

Dillí

Program zájezdu
1. – 2. den letecký přesun do Dillí, výprava
do starého města, úzké uličky plné řemeslníků a obchodníků, mohutná Páteční mešita,
monumentální Červená pevnost , centrum
moderního města Connaught Place
3. den přelet do Lehu (3500 m) – hlavního
města Ladakhu přezdívaného „Malý Tibet“
(aklimatizační odpočinek, prohlídka starého
města a královského paláce – předlohy paláce Potála ve Lhase)
4. – 5. den přesun po nejvyšší silnici světa
přes sedlo Khardung La (5359 m) do údolí
Nubra, úžasná krajina u řeky Shyok a Nubra se zasněženými vrcholky hor, písečnými
dunami, baktrijskými velbloudy i zelenými
oázami, kláštery Diskit a Hundur, jízda kaňonem řeky Shyok k největšímu himálajskému
jezeru Pangong (4250 m)
6. – 7. den cesta přes sedlo Čhang La
(5289 m), návštěva turisty opomíjeného
kláštera Čemrej trůnícího na kuželovitém
břidlicovém kopci, rozlehlý klášter Hemiš,
procházka k maličkému klášteru Gotsang
s meditační jeskyní, noc v klášterní ubytovně
v Hemiši, tajuplná ranní bohoslužba za přítomnosti desítek mnichů, nejfotografovanější klášter Tikse, bývalé hlavní město Šéj
s letním palácem královské rodiny, oficiální
sídlo ladacké královské rodiny Stok, malebný
klášter Spitok, návrat do Lehu
8. – 9. den cesta údolím řeky Indus, vyhlídka na soutok s řekou Zanskar, zbytky kláštera
Basgo s unikátní historickou sochou Buddhy,
25 m vysoká socha sedícího Buddhy Majtréji v klášteře Likir, fantastické fresky z 11.
století v klášteře Alčí, zelená oáza Lamayuru s jedním z nejstarších klášterů v Ladakhu,
celodenní přejezd přes Kargil a nehostinný

průsmyk Zodži La (3529 m) do úchvatného
zeleného Kašmírského údolí, ubytování
ve Šrínagaru na hausbótu
10. – 11. den projížďka lodí po jezeře Dál
na tradičních šikárách, plovoucí zahrady,
návštěva plovoucích trhů s desítkami šikár
naplněných různorodým zbožím, geometrické Mughalské zahrady, dřevěné mešity
zdobené tradičním kašmírským papírmašem, výlet do horského střediska Gulmarg,
možnost projížďky na konících nebo čtyřkolkách, v případě provozu možnost vyjet
lanovkou až těsně pod vrchol Apharwat
(3980 m)
12. – 14. den celodenní jízda horami až
do města Jammu a dál do centra tibetského
buddhismu Dharamšala (rezidence současného dalajlamy klášter Dip Ce-Čok, muzeum
tibetského exilu, minikora k tibetské knihovně a tibetskému exilovému parlamentu),
procházka cedrovými háji k vodopádu Baksunáth v podhůří Himálaje
15. – 16. den cesta paňdžábskými pláněmi
do nejposvátnějšího poutního města sikhů
Amritsar, návštěva ceremonie uzavírání indicko-pákistánské hranice, večerní pozorování posvátných obřadů ve Zlatém chrámu,
snídaně v největší jídelně světa, kde denně
vaří pro 100 000 lidí, sikhské muzeum, odjezd
vlakem do Dillí
17. – 18. den okružní prohlídka Nového Dillí – Indická brána, třída Rajpath, areál
Qutab Minar s nerezavějícím sloupem
a obrovským minaretem, Lotosový chrám,
Humajúnova hrobka , místo zpopelnění
a památník Mahátma Gandhího Raj Ghát,
poslední nákupy, návrat do ČR

Cena zahrnuje: zpáteční letenku do Dillí včetně
všech poplatků, přelet Dillí–Leh, místní dopravu,
ubytování, snídaně, služby průvodce a cestovní
pojištění. Ubytování: 10× turistický hotel, 2× lu
xusní zařízené stany, 3× hausbót (vše dvoulůžkové s příslušenstvím), 1× klášterní ubytovna se
společným příslušenstvím. Doprava: pronajatý
minibus, taxi, rikša, vlak. Stravování: 15× snídaně, jinak individuální za pomoci průvodce.
Služby za příplatek: 15× jednolůžkový pokoj
5 700 Kč, indické vízum 950 Kč, pojištění STORNO
616 Kč, STORNO+ 841 Kč.
Cena nezahrnuje: vstupné cca 100 USD.
Pořadatelem zájezdu je CK Alvarez.

Termín

Kód

Cena

18.09. – 05.10.2020

1lad20

49 990 Kč

Hlavní třída v Lehu
Ke službám na zájezdu se vztahují Všeobecné informace uvedené na stranách 130 – 131.

Asie

33

počet dní

Indie

18

Pohádkový Rádžasthán
• Malovaná havéli obchodníků z Šékhávátí

• Romantická města protkaná kouzlem hrdých Rádžpútů

• Paláce a pevnosti jako vystřižené z orientálních pohádek

• Zlatý trojúhelník Dillí – Ágra – Džajpur

• Posvátné krysy v chrámu Karni Mátá

• Poutní městečko Puškar

památky
zážitky
Bíkánér
Džajsalmér
Džódhpur

Dillí
Ágra
Džajpur

7-14

velikost
skupiny

snídaně

míra komfortu

náročnost

Udajpur Bundi

Program zájezdu
1. – 2. den letecký přesun do Dillí, výprava
do starého města, úzké uličky plné řemeslníků a obchodníků, mohutná Páteční mešita, místo zpopelnění a památník Mahátma
Gandhího Raj Ghát, monumentální Červená
pevnost , centrum moderního města Connaught Place
3. – 4. den prohlídka Nového Dillí – Indická brána, třída Rajpath, Humajúnova hrobka , areál Qutab Minar s nerezavějícím
sloupem a obrovským minaretem, region
Šékhávátí proslulý svými havélí – domy obchodníků zdobenými nádhernými malbami
(Binsindar Névátia havélí, Guláb Ráj Ládia
havélí, pevnost Mandáva), přesun do Bíkánéru
5. – 6. den roztomile zaprášené pouštní město Bíkánér s mohutnou pevností Džunágarh tvořenou několika paláci
a obehnanou mohutnými hradbami, chrám
Karni Mátá, v němž se uctívají posvátné
krysy v Déšnóku, zlatý pískovcový hrad
jako z orientální pohádky v pouštním městě
Džajsalmér (zdobené kupecké domy havélí, maharádžův palác, chrámy u jezera Gadi
Sagar), výprava na písečné duny na okraji
pouště Thár, projížďka na velbloudech a pozorování západu slunce
7. – 8. den pevnost hrdých Rádžpútů Mérhángarh tyčící se 125 m nad „modrým městem“ Džódhpur (památník z průsvitného
mramoru Džasvant Thada, palác ve stylu art
deco Umaid Bhavan s malým muzeem), Ránakpur – nejrozsáhlejší a nejbohatěji zdobený komplex džinistických chrámů v Indii
9. – 10. den „bílé město“ a tzv. „indické Benátky“ Udajpur na břehu jezera Pičóla (Městský palác s okouzlujícími výhledy a skrytými
zahradami, Jezerní palác, Monsunový palác,

místa, kde se natáčela bondovka Chobotničky), procházka nejromantičtějším městem
Rádžasthánu
11. – 12. den největší rádžasthánská pevnost Čittorgarh s historií plnou hrdinství
a krve, starobylá pevnost a bohatě zdobené
paláce v nádherném městečku Bundi (stupňovité studny, výlet na vrchol opuštěné pevnosti Taragarh, nástěnné fresky, romantický
palác Sukh Mahal u jezera Džait Sagar)
13. – 15. den poutní městečko Puškar
na břehu přitažlivého jezera (procházka
po ghátech obklopených desítkami chrámů,
svatí mužové, možnost očistit se od hříchů),
„růžové město“ Džajpur v pouštní oblasti
Rádžasthánu (Palác větrů, maharádžův palác
a astronomická observatoř Jantar Mantar ),
pevnost a palác v Ambéru
16. – 18. den nezapomenutelná stupňovitá studna baórí v Abhanérí, bývalá mughalská metropole Fatéhpur Síkrí , „mramorové
město“ Ágra (velkolepá hrobka a symbol Indie Tádž Mahal , bohatě zdobená Červená
pevnost , dílna na zpracování mramoru), odjezd na letiště do Dillí, návrat do ČR

Chrám na jezeře Gadi Sagar, Džajsalmer

34

Katalog 2020

Cena zahrnuje: zpáteční letenku do Dillí včetně
všech poplatků, místní dopravu, ubytování se
snídaní, služby průvodce a cestovní pojištění.
Ubytování: 16× hotel *** (dvoulůžkové pokoje
s příslušenstvím) Doprava: pronajatý minibus,
rikša, velbloud. Stravování: 16× snídaně formou
bufetu, jinak individuální za pomoci průvodce.
Služby za příplatek: 16× jednolůžkový pokoj
6 900 Kč, 16× večeře 2 200 Kč, indické vízum
950 Kč, pojištění STORNO 616 Kč, STORNO+
841 Kč.
Cena nezahrnuje: vstupné cca 200 USD.
Pořadatelem zájezdu je CK Alvarez.

Termín

Kód

Cena

02.07. – 19.07.2020

1rap20

49 990 Kč

Palác větrů, Džajpur

Ke službám na zájezdu se vztahují Všeobecné informace uvedené na stranách 130 – 131.

počet dní

počet dní

21

29

Indie, Nepál

Cesta do Indie a Nepálu
• Nejznámějšími místy Indie z Dillí až do Kalkaty

• Spalování mrtvých na ghátech posvátné řeky Gangy

• Skvostná hrobka a chlouba Indie Tádž Mahal v Ágře

• Safari na slonech v národním parku Čitvan

• Chrámy s erotickými motivy v Khadžuráhu

• Čajové městečko Dárdžiling

památky
příroda
Dillí
Džajpur

Pokhara

Ágra

Káthmándú

zážitky

Váránasí

Khadžuráho

7-13

velikost
skupiny

míra komfortu

náročnost

Kalkata

Program zájezdu
1. – 4. den letecký přesun do Dillí, mohutná Páteční mešita, monumentální Červená
pevnost , okruh Novým Dillí (sikhská gurudvára Bangla Sáhab, Indická brána, třída
Rajpath, areál Qutab Minar s nerezavějícím sloupem, Lotosový chrám, Humajúnova
hrobka ), „růžové město“ Džajpur v pouštní
oblasti Rádžasthánu (Palác větrů, mahárádžův palác a astronomická observatoř Jantar
Mantar ), pevnost a palác v Ambéru
5. – 6. den nezapomenutelná stupňovitá studna baórí v Abhanérí, zimoviště
stěhovavých ptáků v národním parku Keoladeo , bývalá mughalská metropole Fatehpur Sikri , „mramorové město“ Ágra (velkolepá hrobka a symbol Indie Tádž Mahal ,
bohatě zdobená Červená pevnost )
7. – 9. den opuštěné paláce a chrámy ve vesnici Órčha, procházka venkovskou krajinou,
prohlídka fantastických kamenných chrámů
s erotickými motivy v Khadžuráhu
10. – 11. den nejposvátnější město hinduistů Váránasí (uličky starého města plné
poutníků a chrámů, procházka po ghátech,
večerní bohoslužba Ganga Aarti), nezapomenutelná ranní plavba po řece Ganze kolem
ghátů na spalování mrtvých, místo prvního
Buddhova kázání Sárnáth
12. – 15. den přejezd do Nepálu, místo Buddhova narození Lumbini , národní park Čitvan (pozorování nosorožců, opic a krokodýlů – výprava do džungle na slonech, plavba
na dřevěné kanoi, pěší safari s průvodcem,
koupání slonů, kulturní vystoupení), odjezd
do Pokhary
16. – 17. den malebné městečko Pokhara
v podhůří Himálaje, úžasné výhledy na masiv osmitisícové Annapurny a Dhaulágirí,
nenáročný pěší výlet k vodopádům Déví
a pagodě Míru, plavba přes jezero Phewa,
odjezd do Káthmándú
18. – 21. den prohlídka metropole Káthmándú (královský palác, náměstí Durbar , příbytek

živé bohyně Kumárí, hinduistické stupňovité
chrámy), nepálské buddhistické svatyně Svajambhúnáth a Bódnáth , spalovací gháty
na řece Bagmátí v Pašupatináthu , chrámy
v Pátanu a Bhaktapuru , možnost vyhlídkového letu k Mt. Everestu (8848 m), návrat
do ČR
Sikkim a Bengálsko
(možnost prodloužení zájezdu)
21. – 23. den celodenní přejezd na hranice
s Indií v Kakarvittě, čajové městečko Dárdžiling v krajině indického Himálaje, pěší výlet k čajovníkovým plantážím s překrásnými
výhledy na třetí nejvyšší horu světa Kančendžengu (8586 m), exkurze do čajové továrny,
horolezecké muzeum s hrobem šerpy Tenzinga Norgaye, možnost jízdy po historické horské úzkokolejce
24. – 26. den bývalé horské království
Sikkim zvané „země orchidejí“, hlavní město
Gángtók, výlet k buddhistickému klášteru
Rumtek a vysokohorskému jezeru Čangu
u tibetských hranic
27. – 29. den metropole Bengálska Kalkata (Viktoriin memoriál, chrám krvelačné
bohyně Kálí, misie Matky Terezy, botanická
zahrada, koloniální architektura), návrat
do ČR

Jezero Phewa, Pokhara
Ke službám na zájezdu se vztahují Všeobecné informace uvedené na stranách 130 – 131.

Cena zahrnuje: letenku do Dillí a zpět z Káthmándú (Kalkaty v prodloužení) včetně všech poplatků,
místní dopravu, ubytování, program v Čitvanském
národním parku včetně 2× plné penze, služby průvodce a cestovní pojištění. Ubytování: 17× turistický hotel (dvoulůžkové pokoje s příslušenstvím)
+ 7× v prodloužení, 1× lehátkový vlak + 1× v prodloužení. Doprava: vlak, minibus, autobus, taxi,
rikša, loď, slon. Stravování: 2× plná penze, jinak
individuální za pomoci průvodce.
Služby za příplatek: 17×/24× jednolůžkový pokoj
5 400/7 500 Kč, indické vízum 950 Kč/zpracování
podkladů pro indické vízum 300 Kč (v prodloužení), pojištění STORNO 616 Kč, STORNO+ 841 Kč.
Cena nezahrnuje: nepálské vízum 30 USD, poplatek ambasádě za indické vízum 2 350 Kč (pouze
v prodloužení), vyhlídkový let k Mt. Everestu cca
220 USD, vstupné cca 140/150 USD.
Pořadatelem zájezdu je CK Alvarez.

Termín

Kód

Cena

17.10. – 06.11.2020

2ine20

53 990 Kč

17.10. – 14.11.2020*

1ink20

56 990 Kč

*Prodloužená varianta
Poznámka: letní verzi zájezdu naleznete
na www.alvarez.cz.

Pokhara

Asie

35

počet dní

Indie

19

Skryté poklady střední Indie
• Lesk a bída indické megapole Bombaj

• Romantická plavba hausbótem pobřežními kanály a lagunami Kéraly

• Hampi – areál 800 chrámů a paláců ve Vidžajanagaru

• Koupání v Arabském moři v letovisku Góa

• Jízda horskou úzkokolejkou

• Jeskynní chrámy v Adžantě a Elloře
!
!

Indore

!

památky
zážitky

Mahešvár
!

Adžanta
Aurangábád
Bombaj

Hajdarábád

Hampi

6-12

!

!
velikost
skupiny

!

míra komfortu

náročnost

Góa

Program zájezdu
1. – 3. den letecký přesun do indické megapole Bombaj (hrobka Hadži Aliho, městské
prádelny, Brána Indie, koloniální budovy, nádraží Victoria ), výlet na ostrov Elephanta
(jeskyně a chrámy vytesané do skal), odjezd
nočním vlakem do Indore
4. – 5. den starodávné město Mahešvár
plné chrámů a ghátů u řeky Narmada, pevnost Mandu na náhorní plošině vyčnívající
nad okolní pláně (staré mešity, paláce s pěstěnými zahradami a skvělé výhledy)
6. – 7. den poutní ostrov Omkarešvár ve
tvaru kosmické mantry Óm (stovky chrámů
a svatých mužů)
8. – 10. den úžasné buddhistické jeskynní
chrámy a kláštery v Adžantě s nádhernou
freskovou výzdobou, starobylé město Aurangábád s hrobkou Bibi Ka Maqbara přezdívanou „falešný Tádž Mahal“, skalní pevnost Daulatabád, fascinující hinduistické a džinistické
jeskynní chrámy v Éllóře s monumentálním

Aurangabád, falešný Tádžmahál
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chrámem Kailasa vytesaným do skalní stěny,
odjezd nočním vlakem do Hajdarábádu
11. – 12. den hrdé město Hajdarábád (rozsáhlá pevnost Golkonda, věž Čárminár, mešita Mecca, palác Čaumahálla, četné bazary),
odjezd nočním vlakem do Hosapetu
13. – 14. den ruiny metropole největší
hinduistické říše Vidžajanagar u vesničky
Hampi (areál 800 chrámů a paláců na celkové
ploše 26 km²), snová krajina plná zeleně s pozadím skal a balvanů u řeky Tungabhadra
15. – 17. den přejezd na pláž Palolem, odpočinek u Arabského moře v bývalé portugalské kolonii Góa, možnost lodního výletu
na pozorování delfínů, skvělé jídlo, koupání
18. – 19. den výlet do Staré Góy (středověké katedrály, hrobka Františka Xaverského),
procházka koloniálním centrem hlavního
města Panadží, odjezd na letiště a odlet do
Prahy, návrat do ČR

Ruiny, Mandu

Cena zahrnuje: letenku do Bombaje a zpět z Goa včetně všech poplatků, místní dopravu, ubytování, služby
průvodce a cestovní pojištění. Ubytování: 11× turistický hotel, 2× ubytování u pláže (vše dvoulůžkové
pokoje s příslušenstvím), 3× noční lehátkový vlak.
Doprava: vlak, minibus, autobus, taxi, rikša, loď.
Stravování: individuální za pomoci průvodce.
Služby za příplatek: 13× jednolůžkový pokoj
5 200 Kč, indické vízum 950 Kč, pojištění STORNO
616 Kč, STORNO+ 841 Kč.
Cena nezahrnuje: vstupné cca 100 USD.
Pořadatelem zájezdu je CK Alvarez.

Termín

Kód

Cena

19.02. – 08.03.2020

1sti20

47 990 Kč

17.02. – 07.03.2021

1sti21

47 990 Kč

Hajdarábád
Ke službám na zájezdu se vztahují Všeobecné informace uvedené na stranách 130 – 131.

novinka

počet dní

16

Indie

Perly jižní Indie
• Rozsáhlé tajuplné chrámové areály

• Svěží příroda pohoří Západní ghát

• Pestrobarevná tržiště s kořením a tropickým ovocem

• Plavba hausbotem spletí kanálů v palmových hájích

památky
zážitky
příroda

7-13

velikost
skupiny

snídaně

míra komfortu

náročnost

Bengalúru
Bengalúru
Čennaj
Maisúr
Čennaj
Maisúr
Puduččéri
Kóžikkot
Puduččéri
Kóžikkot
Tandžávur
Kočín
Tandžávur
Kočín
Madurai
Allépi
Madurai
Allépi

Program zájezdu
1. – 3. den letecký přesun do Čennaje, krátká
prohlídka přístavního města – britská Pevnost
sv. Jiří s muzeem a kostelem, návštěva krokodýlí farmy cestou do Mahábalípuramu
(kamenné vozy a monolitické kamenné reliéfy
ze 7. století, unikátní Shore Temple), možnost
koupání v Bengálském zálivu
4. – 5. den přesun do bývalé francouzské
enklávy Puduččéri s koloniální architekturou,
návštěva Šrí Aurobindo Ášramu, úchvatný
Natarádžův chrám zasvěcený tančícímu Šivovi v Čidambaram, odjezd do Taňdžávuru,
vrchol čólské architektury z 10. století Brhadíšvarův chrám
6. – 7. den prohlídka Skalního chrámu ve
městě Tiruččiráppalli, odjezd do poutního
města Madurai (hinduistický chrám bohyně Mínákší s 50 m vysokými pestrobarevně
zdobenými gópurami, palác Tirumála Najaka,
procházka tržištěm plným vůní), přesun do
Kumily v pohoří Západní Ghát
8. den tygří rezervace Périjár – možnost
volby z mnoha programů, například projížďka lodí po Périjárském jezeře (zdroj vody
pro stáda slonů, jeleny sambar, divoká prasata, opice, tury gaur a tygry), nebo návštěva
chovné stanice slonů, nebo pěší výlet s místním průvodcem do džungle, prohlídka Zahrady koření

Opice v Mamallapuramu

9. – 10. den přímořský stát Kérala s nekonečnými palmovými háji a plantážemi exotických plodin, plavba tradičním hausbótem
spletí ostrůvků, kanálů a lagun v okolí města
Allépi, romantická noc na lodi, koloniální přístav Kočín (synagoga, pevnost, čínské rybářské sítě, hrob mořeplavce Vasca da Gamy)
11. – 12. den přejezd podél Malabárského
pobřeží do města Kóžikkót, návrat do svěžího pohoří Západní Ghát v oblasti Wayanad, odpočinek a pěší výlety v zelené krajině
čajovníkových a kávovníkových plantáží, výstup na horu Čembra s výhledy na jezero ve
tvaru srdce, návštěva jeskyní Edakkal
13. – 16. den cesta do voňavého města
Maisúr (mahárádžův palác, trhy s ovocem
a kořením a továrna na výrobu vonných tyčinek), nádherný výhled na město z Čamundi Hill, pozůstatky sídelního města sultána
Típúa Šrírangapatnam, jedno z nejposvátnějších džinistických míst Šravanabelagola
s největší monolitickou sochou v Indii, dokonale zachovaný chrám Kešava z 13. století
v Sómnáthpuru, odjezd do Bengalúru, krátká prohlídka města, návrat do ČR

Plavba po Périjárském jezeře, Kérala

Ke službám na zájezdu se vztahují Všeobecné informace uvedené na stranách 130 – 131.

Cena zahrnuje: letenku do Čennaje a zpět z Bengalúru včetně všech poplatků, místní dopravu,
ubytování, snídaně, plavbu hausbótem včetně
1× plné penze, služby průvodce a cestovní pojištění. Ubytování: 12× turistický hotel, 1× hausbót
(vše dvoulůžkové pokoje s příslušenstvím). Doprava: vlak, minibus, autobus, taxi, rikša, loď.
Stravování: 12× snídaně, 1× plná penze, jinak
individuální za pomoci průvodce.
Služby za příplatek:  13× jednolůžkový pokoj
7 500 Kč, indické vízum 950 Kč, pojištění STORNO
616 Kč, STORNO+ 841 Kč.
Cena nezahrnuje: vstupné cca 100 USD.
Pořadatelem zájezdu je CK Alvarez.

Termín

Kód

Cena

14.03. – 29.03.2020

1inj20

52 990 Kč

19.12. – 03.01.2021

2inj20

59 990 Kč

13.03. – 28.03.2021

1inj21

52 990 Kč

Chrám Brihadishvara, Thanjavur
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1 / 2018

PROČ SI HNED PRVNÍ ROK
PŘEDPLATILO UŽ 3 800 CESTOVATELŮ
ČASOPIS

NAMIBIE . KO CHANG A KO PHA-NGAN . JÓGA NA BALI . LAPONSKO A ŠVÝCARSKO V ZIM3 . INCKÉ PERU

KAM
PÍŠT3

?

MÁ VĚRNÉ FOTK Y . DÁVÁ Č TIVÉ A PŘITOM PR AK TICKÉ
INFORMACE NA CEST Y . SPOJUJE CESTOVATELE V JE JICH
SNECH . INSPIRUJE , K AM PŘÍŠTĚ

VAŠEK ŠILHA, fotograf divoké
přírody a zanikajících kultur
pravidelně publikuje v českých
i zahraničních časopisech.
www.Photo-Silha.cz

1 / 2019

K AM PÍŠT3?

„TRAVEL LIFE je fakt o cestování, jde
rovnou k věci. Žádné obecnosti stažené
z internetu, ale spousta informací přímo
z míst, o kterých se píše.“
MARTIN LOEW, cestovatel a tvůrce
profesionálních cestovatelských diashow.
www.Promitani.cz

objevíš TY

BHÚTÁN

. SEYCHELY . KILIMANDŽÁRO . SARDINIE . INDIE . JORDÁNSKO

K AM PŘÍŠTĚ?

KUPTE SI PŘEDPL ATNÉ I V Y!
KUPTE PŘEDPL ATNÉ SV ÝM PŘÁTELŮM CESTOVATELŮM!
A KC E : R O Č N Í PŘ E D PL AT N É 1 2 9 KČ

Který ostrɫvek

2 / 2019

„TRAVEL LIFE mě skutečně mile
překvapil - hlavně věrným barevným
podáním fotograí. Budu moc rád, když
tuto vysoce nastavenou laťku udrží!“

KOLUMBIE . ZAKYNTHOS . ANNAPURNA TREK . MADAGASKAR . OMÁN . RAJA AMPAT

KAM

směřuješ Ty?

W W W.T R AV E L L I F E .C Z

novinka

počet dní

9

Maledivy

Maledivy jinak
• Plavba lodí mezi atoly Jižní Malé a Vaavu

• Seznámení s místními obyvateli

• Šnorchlování pokaždé v jiné korálové lokalitě

• Relaxace v nádherném tropickém ráji

• Koupání a odpočinek na běloskvoucích plážích

• Žraloci, manty, delfíni a mořské želvy

moře
zážitky
!

Malé
Atol Jižní Malé

6-18

velikost
skupiny

plná penze

míra komfortu

náročnost

Atol Felidhoo

Program zájezdu
1. den letecký přesun na Maledivy
2. den přivítání na lodi, plavba k atolu Jižní
Malé, oběd na palubě, napříč atolem k opuštěné písčině u ostrova Fihaalhohi, odpoledne koupání a šnorchlování, uvítací večeře,
noc na zakotvené lodi
3. den ranní pozorování delfínů, po snídani
plavba k atolu Felidhoo, cesta vnitřkem atolu
k nádhernému piknikovému ostrovu Vashugiri, šnorchlování u písčiny Kunaavashi (želvy, žraloci útesoví), po obědě plavba dál na jih
k písčině Raggadu, šnorchlování mezi hejny
pestrobarevných ryb, obrovské deskové korály, večeře a noc na zakotvené lodi
4. den po snídani plavba k piknikovému ostrovu Ambaraa, úžasné šnorchlování na kolmém korálovém útesu, po obědě plavba
k opuštěnému ostrovu Bodumohoraa, odpočinek na liduprázdných plážích, koupání,
šnorchlování, opalování, grilování (v případě
dobrého úlovku) a slavnostní večeře na pláži,
noc na lodi v laguně, nebo přímo na pláži pod
hvězdami
5. den snídaně a šnorchlování na útesu
u malého ostrůvku Ruh hurihuraa, plavba
napříč atolem k trojici domorodých ostrovů
Keyodhoo, Felidhoo a Thinadhoo, po obě-

dě šnorchlování a podvečerní návštěva obydleného ostrova Felidhoo (seznámení s místním obyvatelstvem, procházka po ostrově),
večeře a noc na zakotvené lodi
6. den po snídani pozorování delfínů,
skvělé šnorchlování na korálové stěně u ostrova Thinadhoo (nekonečná hejna pestrobarevných ryb, murény), oběd a plavba
na obydlený ostrov Fulidhoo, koupání
a šnorchlování (trnuchy, želvy), procházka
po ostrově, seznámení s domorodci a jejich
tradičními řemesly, jako například stavba
lodí, noc na zakotvené lodi
7. den po snídani plavba směr atol Jižní
Malé, po obědě šnorchlování u resortu Embudu Village, večeře a noc na zakotvené lodi
8. den po snídani odjezd k letišti a odhlášení z lodi, návštěva hlavního města Malé
(islámské centrum, muzeum, pestrobarevný
místní trh s rybami a ovocem, nákupy), nebo
odpočinek na plážích umělého ostrova Hulhumalé, odlet
9. den návrat do ČR

Loď Assidha

Šnorchlování s medůzou

Ke službám na zájezdu se vztahují Všeobecné informace uvedené na stranách 130 – 131.

Cena zahrnuje: zpáteční letenku do Malé včetně
všech poplatků, plavbu na lodi, 6× ubytování
na lodi s plnou penzí, kávu, čaj a balenou vodu
během plavby, turistické ubytovací taxy a poplatky, služby průvodce a cestovní pojištění.
Ubytování: klimatizované dvoulůžkové kajuty
s vlastním příslušenstvím, na vyžádání i třílůžkové. Doprava: loď. Stravování: 6× plná penze,
káva, čaj, balená voda.
Služby za příplatek: 6× samostatná kajuta 14 000 Kč,
pojištění STORNO 616 Kč, STORNO+ 841 Kč.
Pořadatelem zájezdu je CK Alvarez.

Termín

Kód

Cena

29.02. – 08.03.2020

1maa20

59 990 Kč

04.04. – 12.04.2020

2maa20

59 990 Kč

18.07. – 26.07.2020

3maa20

57 990 Kč

05.12. – 13.12.2020

4maa20

57 990 Kč

03.04. – 11.04.2021

2maa21

59 990 Kč

Poznámka: zájezd lze spojit s poznávacím zájezdem
na Srí Lanku, nebo prodloužit o pobyt na Maledivách
či na Srí Lance. Bližší informace žádejte v CK Alvarez.

Opuštěný ostrov

Asie
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počet dní

Srí Lanka

15

Neobjevené krásy Srí Lanky
• Tajuplný neobjevený tamilský sever

• Koupání na plážích východního pobřeží

• Ostrovy Palkovy úžiny Mannar, Nainativu a Delft

• Primitivní těžba drahých kamenů v Ratnapuře

• Safari v národním parku Wilpattu

• Lehká túra po náhorní plošině Horton´s Plains

!

zážitky

Jaffna
Delft

moře

Mannar
NP
Wilpattu

Batticaloa

Nuwara Eliya

7-19

velikost
skupiny

polopenze

Ratnapura

míra komfortu

náročnost

Negombo
Colombo

příroda

Trincomalee

Program zájezdu
1. – 3. den letecký přesun do Colomba,
poklidné plážové středisko Marawila (odpočinek po příletu, návštěva rybího trhu,
projížďka lodí po holandských kanálech
v Negombu), národní park Wilpattu v suché oblasti, odpolední safari terénními vozy
(možnost spatřit levharty, medvědy, slony,
jeleny, buvoly, divoká prasata a krokodýly),
odjezd do Anuradhapury
4. den buddhistický klášter Thanthirimale obklopený mohutnými balvany, ostrov
Mannar a nejzápadnější cíp Srí Lanky, kde
začíná soustava mělčin a ostrovů nazývaná
Adamův most táhnoucí se přes Palkovu
úžinu k Indii (poslední osada Talaimannar,
odkud vyplouvaly trajekty do Indie, místo,
kudy údajně přešlo vojsko opičího krále Hanumana a zachránilo Sítu, mohutné baobaby, portugalská pevnost ve městě Mannar),
odjezd do Jaffny
5. – 6. den cesta přes ostrovy Kayts a Punkudutive spojené nízkými moly, plavba
na izolovaný ostrov Delft s divokými poníky
a zbytky portugalské pevnosti a na ostrov
Nainativu proslavený kultem uctívání hadů
lidem Naga, tamilské centrum Jaffna (chrám
Vaitheeswara, největší holandská pevnost
v Asii, veřejná knihovna, koloniální klášter
Panny Marie Růžencové), velký hinduistický
chrám Nallur Kandaswamy, nejsevernější
mys Point Pedro
7. – 9. den odpočinek na nádherné pláži
v Nilaveli, možnost výletu na Pigeon Island a šnorchlování, nejhlubší přístav světa
Trincomalee (pevnost Frederick, vyhlídka ze
Swami Rock, hinduistická svatyně Koneswaram Kovil), horké prameny Kanniyai, cesta
po východním pobřeží, koupání a možnost
šnorchlování na korálových útesech v Passikudah, město Batticaloa obklopené laguna-

mi se zpívajícími rybami (holandská pevnost,
ochutnávka místní speciality kottu rotti)
10. – 11. den návštěva komunity původních obyvatel Srí Lanky Véddů, chrám Mahiyangana s nejstarší dagobou (na místě,
kde měl údajně Buddha své první kázání
na ostrově), cesta okolo mohutné přehrady
Randenigala a dále horami do bývalého
centra britských čajových plantážníků Nuwara Eliya, výlet Srílanskou vysočinou
na náhorní plošinu Horton´s Plains a lehká
túra na vyhlídku „Konec světa“
12. – 13. den průjezd srdcem čajové země
po silnici s fantastickými výhledy do Kitulgaly u řeky Kelani (místo natáčení filmu Most
přes řeku Kwai, možnost raftingu), večerní
barbecue, centrum těžby drahých kamenů
Ratnapura (primitivní těžba v hliněných štolách, Muzeum drahokamů, 116 m vysoký vodopád Kirindi), odjezd do Colomba
14. – 15. den prohlídka hlavního města
Šrí Džajavardanapura Kotte, procházka
největším městem Colombo (chrám Gangaramaya, hinduistický chrám Murugan s barevnou gópurou, Galle Face Green, koloniální
památky ve čtvrti Fort, nákupy ve čtvrti Pettah), návrat do ČR

Pláž, mys Dondra
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Cena zahrnuje: zpáteční letenku do Colomba
včetně všech poplatků, místní dopravu, ubytování, polopenzi, služby průvodce a cestovní pojištění. Ubytování: 12× hotel (dvoulůžkové pokoje
s příslušenstvím). Doprava: pronajatý minibus,
loď. Stravování: 12× polopenze.
Služby za příplatek: 12× jednolůžkový pokoj
6 200 Kč, vstupní vízum 1 000 Kč, pojištění STORNO 616 Kč, STORNO+ 841 Kč.
Cena nezahrnuje: vstupné a výlety včetně raftingu a safari v NP Wilpattu cca 100 USD.
Pořadatelem zájezdu je CK Alvarez.

Termín

Kód

Cena

18.07. – 01.08.2020

1srp20

49 990 Kč

18.10. – 01.11.2020

2srp20

48 990 Kč

Poznámka: zájezd lze individuálně prodloužit o pobyt v některém z přímořských letovisek na Srí Lance
či Maledivách, případně spojit se zájezdem Cejlon –
tropický ráj zvířat.

Chrám Pathirakali Amman, Trincomalee
Ke službám na zájezdu se vztahují Všeobecné informace uvedené na stranách 130 – 131.

počet dní

Srí Lanka

16

Cejlon – tropický ráj zvířat
• Pronajatý mikrobus a polopenze po celou dobu pobytu

• Buddhistické chrámy a skalní pevnosti ztracené v džungli

• Adamovy stopy a zastávka na „Konci světa”

• Safari v národním parku Yalla a koupání v Indickém oceánu

• Malbami zdobené jeskynní chrámy v Dambulle

• Výlet mezi nejkrásnější čajovníkové plantáže na vyhlídku Lipton´s Seat

!

památky
příroda
moře

Anuradhaphura
!

Polonnaruwa

Sigiriya
!

Kandy

Nuwara Eliya
Adam’s
Kataragama
Peak
Sinharája NP
Yalla West
!
Unawatuna

7-19

velikost
skupiny

polopenze

míra komfortu

!

náročnost

Colombo

Program zájezdu
1. – 3. den letecký přesun do Colomba;
pevnost ztracená v džungli Yapahuwa; starověká města Mihintale (poutníky navštěvovaná kolébka ostrovního buddhismu, přírodní
park) a Anuradhaphura (buddhistické svatyně, největší dagoby na světě, chrámy, nádrže, nádherné kamenické práce)
4. – 5. den socha Buddhy v Aukaně,
středověké hlavní město Polonnaruwa
(paláce, chrámy, skvělé historické muzeum); možnost ranní projížďky na slonech,
pozoruhodná skalní pevnost Sigiriya
(vodní zahrady, schodiště s pozůstatky obrovského kamenného lva, fresky žen z 5.
století), malbami zdobené jeskynní chrámy
v Dambulle , návštěva zahrady koření, příjezd do Kandy
6. – 7. den sloní sirotčinec v Pinnewalle
a koupání slonů v řece Ma Oya, botanická zahrada Peradeniya se sbírkou orchidejí a palem, večerní taneční představení; prohlídka
města Kandy sevřeného v náručí tropické
vegetace (chrám Buddhova zubu, vyhlídka
Upper Kandy, pestrobarevná tržnice), odjezd do hor
8. – 9. den možnost výstupu na poutní
horu Adam’s Peak (2243 m, údajně první
místo, kam Adam vkročil po vyhnání z ráje),
jízda vláčkem svěží krajinou čajovníkových
plantáží z Hattonu do Nuwara Eliya, exkurze
do čajové továrny, horské městečko Haputa-

le; výlet Srílanskou vysočinou na náhorní
plošinu Horton´s Plains a lehká túra na vyhlídku „Konec světa“, nebo výlet mezi nejkrásnější čajovníkové plantáže na vyhlídku
Lipton´s Seat a horské středisko Ella s vodopádem Rawana
10. – 11. den 170 m vysoký vodopád Diyaluma, prohlídka Buddhových soch v Buduruwagala, úžasné chrámové obřady
v budd
histickém, hinduistickém i muslimském duchovním centru Kataragama; ranní safari v národním parku Yalla (množství
volně žijících zvířat – sloni, opice, levharti,
krokodýli, varani, pávi), cesta podél pobřeží,
mořský gejzír Blow Hole, maják na nejjižnějším mysu Dondra, rybáři na kůlech, příjezd
do Unawatuny
12. – 14. den koupání a odpočinek na bílých plážích Indického oceánu v Unawatuně, prohlídka koloniální holandské pevnosti
Galle , stanice pro záchranu mořských želv,
možnost plavby mezi mangrovníky po řece
Madu Ganga, fakultativně návštěva deštného pralesa Sinharája
15. – 16. den vyhlídková jízda hlavním
městem Šrí Džajavardanapura Kotte, krátká zastávka v největším městě Colombo; návrat do ČR

Citadela v Yapahuwě

Chrám Gangaramaya, Colombo

Ke službám na zájezdu se vztahují Všeobecné informace uvedené na stranách 130 – 131.

Cena zahrnuje: zpáteční letenku do Colomba
včetně všech poplatků, místní dopravu, ubytování, polopenzi, služby průvodce a cestovní pojištění. Ubytování: 13× hotel (dvoulůžkové pokoje
s příslušenstvím). Doprava: pronajatý minibus,
vlak. Stravování: 13× polopenze.
Služby za příplatek: 13× jednolůžkový pokoj
6 200 Kč, vstupní vízum 1 000 Kč, pojištění STORNO 616 Kč, STORNO+ 841 Kč.
Cena nezahrnuje: fakultativní výlety, vstupné
a safari v NP Yalla cca 250 USD.
Pořadatelem zájezdu je CK Alvarez.

Termín

Kód

Cena

15.02. – 01.03.2020

1sri20

49 990 Kč

21.03. – 05.04.2020

2sri20

48 990 Kč

04.07. – 19.07.2020

3sri20

49 990 Kč

21.11. – 06.12.2020

4sri20

48 990 Kč

19.12. – 03.01.2021

5sri20

58 990 Kč

13.02. – 28.02.2021

1sri21

49 990 Kč

20.03. – 04.04.2021

2sri21

48 990 Kč

Poznámka: zájezd lze individuálně prodloužit o pobyt v některém z přímořských letovisek na Srí Lance
či Maledivách, případně spojit s plavbou po Maledivách. Bližší informace žádejte v CK Alvarez.

Slon

Asie
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počet dní

Nepál

16

Nepál aktivněji
• Pohodový rafting na řece Trisuli

• Odpočinek u jezera Phewa v Pokhaře

• Výstup na Poon Hill (3210 m)

• Na slonech za nosorožci v národním parku Čitvan

• Nejkrásnější výhledy na Daulagirí a Annapurny

• Nepálská metropole Káthmándú

příroda
zážitky
turistika
Pokhara
Káthmándú

7-15

velikost
skupiny

náročnost

míra komfortu

NP Čitvan

Program zájezdu
1. den letecký přesun do Nepálu
2. – 3. den přílet do hlavního města Káth-mándú, spalovací gháty na řece Bagmátí
v Pašupatináthu , procházka na kopeček
okupovaný svatými muži a opicemi, mnoho desítek nejrůznějších hinduistických
chrámů, bývalá královská města Pátan
a Bhaktapur se svými stupňovitými chrámy a královskými paláci
4. – 5. den odjezd do údolí řeky Trisuli, pohodový dvoudenní rafting v peřejích Trisuli
(WW III) v podhůří Himálají s romantickým
noclehem v říční zátočině, odjezd do Pokhary
6. den zahájení Annapurna Panorama
Treku krásnými vesničkami v podhůří Annapuren – odjezd autobusem do Birethanti,
čtyřhodinový výstup a nocleh ve vesnici Tikhedhunga (1540 m)
7. den stoupání rododendronovými lesy
na hřeben do Ghorepani (2870 m)
8. den ranní výšlap na Poon Hill (3210 m –
dech beroucí výhledy na masiv osmitisícových
Annapuren a Dhaulágirí), cesta po travnatém hřebeni a dále lesy do Tadapani (2710 m)
9. den pokračování treku do Chhomrongu
(2210 m) s příjemnými kavárničkami servírujícími kávu, jablečný koláč a nádherné výhledy
10. den sestup do údolí se zastávkou
a koupelí v termálních pramenech, následný
výstup do Ghandruku (1990 m, zajímavá historická vesnice národnosti Gurung, muzeum)

Vesnice Ghandruk
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11. den ráno sestup do Kimche (1640 m),
návrat jeepem do Pokhary, odpoledne odpočinek na břehu průzračného jezera Phewa,
možnost výletu k vodopádům Déví a pagodě Míru či plavby po jezeře
12. den cesta autobusem do vesnice Sauraha na hranici národního parku
Čitvan , procházka tradiční vesnicí kmene
Thar, kulturní vystoupení
13. den plavba na dřevěné kanoi po řece
Rapti, pozorování ghaviálů a krokodýlů, pěší
safari s průvodcem (možnost spatřit medvěda, opice, nosorožce), koupání slonů, výprava
do džungle na slonech s velmi vysokou šancí
pozorovat nosorožce
14. den návrat do Káthmándú, návštěva
buddhistické svatyně Svajambhúnáth přezdívané Opičí chrám
15. den možnost vyhlídkového letu k Mt.
Everestu (8848 m), prohlídka metropole
Káthmándú (královský palác, náměstí Durbar , příbytek živé bohyně Kumárí, hinduistické stupňovité chrámy), možnost nákupů,
odlet do Prahy
16. den návrat do ČR

Chrám Svajambhúnáth

Cena zahrnuje: zpáteční letenku do Káthmándú
včetně všech poplatků, místní dopravu, ubytování, dvoudenní raftový program s veškerým vybavením a 1× plnou penzí, program v Čitvanském
národním parku s 2× plnou penzí, služby průvodce a cestovní pojištění. Ubytování: 7× turistický
hotel, 5× horská chata, 1× zapůjčený stan. Doprava: autobus, minibus, taxi, loď, slon. Stravování: 3× plná penze, jinak individuální za pomoci
průvodce.
Služby za příplatek: 12x jednolůžkový pokoj
4 200 Kč, pojištění STORNO 616 Kč, STORNO+
841 Kč.
Cena nezahrnuje: nepálské vízum 30 USD, vyhlídkový let k Mt. Everestu cca 220 USD, vstupné cca
90 USD včetně trekingového permitu.
Pořadatelem zájezdu je CK Alvarez.

Termín

Kód

Cena

14.03. – 29.03.2020

1npo20

49 990 Kč

31.10. – 15.11.2020

2npo20

49 990 Kč

27.03. – 11.04.2021

1npo21

49 990 Kč

Stúpa Kathesimbhu
Nepál
Ke službám na zájezdu se vztahují Všeobecné informace uvedené na stranách 130 – 131.

počet dní

počet dní

14

23

Nepál, Čína

Nepál pro každého
• Krátké pěší výlety pro každého

• Safari na slonech v národním parku Čitvan

• Nezapomenutelné výhledy na osmitisícové vrcholy

• Úchvatný přelet Himálaje mezi Nepálem a Tibetem

• Tradiční architektura káthmándského údolí

• Cesta po vysokohorské silnici Friendship Highway přes Himálaje

památky
Lhasa

příroda

Pokhara

7-16

velikost
skupiny

snídaně

Káthmándú

míra komfortu

náročnost

NP Čitvan

Program zájezdu
1. – 3. den letecký přesun do Nepálu,
hlavní město Káthmándú (královský palác,
náměstí Durbar , příbytek živé bohyně Kumárí, hinduistické stupňovité chrámy), nepálské buddhistické svatyně Svajambhúnáth
a Bódnáth , spalovací gháty na řece Bagmátí v Pašupatináthu
4. – 5. den možnost vyhlídkového letu
k Mt. Everestu (8848 m), chrámy v Pátanu a Bhaktapuru , pozorování východu slunce na vyhlášené vyhlídce Nagarkót
na okraji káthmándského údolí s výhledy až
k Mt. Everestu, procházka lesem po hřebeni
k chrámu Čangu Naraján , návrat do královského Káthmándú
6. – 8. den odjezd do národního parku
Čitvan (pozorování nosorožců, opic a krokodýlů – výprava do džungle na slonech,
plavba na dřevěné kanoi, pěší safari s průvodcem, kulturní vystoupení), odjezd do Pokhary
9. – 10. den malebné městečko Pokhara
v podhůří Himálaje, nenáročný pěší výlet
k vodopádům Déví a Pagodě míru, plavba
přes jezero Phewa, úžasné výhledy na masiv osmitisícových Annapuren a Dhaulágirí
z vyhlídky Sarangkot, odjezd do zapomenutého romantického městečka Bándípur
na vrcholku kopce
11. – 12. den cesta přes zajímavé historické městečko Górkha, východ slunce na vyhlídce Daman (nejpanoramatičtější výhledy
na Himálaje), návrat do Káthmándú
13. – 14. den závěrečný den v Káthmándú (volno na nákupy ve čtvrti Thamel), návrat
do ČR

lingka , bývalý největší klášter na světě Drepung, poutní okruh kolem kláštera Gandän,
cvičení mnichů v klášteře Sera
16. – 17. den přejezd průsmyků Kampa
La (4794 m) a Karo La (5045 m) kolem jezera
Yamdroktso do Gyantse (pevnost Dzong,
klášter Palkhor Chöde s výjimečnou tibetskou stúpou Kumbum), prohlídka sídla pančenlámů – kláštera Tashilhumpo v Shigatse
(poutní okruh kolem kláštera, staré tibetské
město, nově rekonstruovaná pevnost)
18. – 19. den cesta vysokohorskou silnicí
Friendship Highway přes průsmyk Gyatso
La (5220 m) s výhledy na nejvyšší vrcholy světa Mt. Everest (8848 m), Cho Oyu (8201 m)
ke klášteru Rongbuk, výlet do Everest BC
20. – 21. den pokračování v cestě k nepálské hranici kolem jezer Paiku a Langjang
s výhledy na Shishapangmu (8027 m), sjezd
několika vegetačními pásy o 3000 metrů níže
do Nepálu
22. – 23. den závěrečný den v Káthmándú
(volno na výhodné nákupy ve čtvrti Thamel),
návrat do ČR

Cena zahrnuje: zpáteční letenku do Káthmándú
včetně všech poplatků, přelet Káthmándú-Lhasa
v prodloužení, místní dopravu, ubytování, snídaně,
program v Čitvanském národním parku s 2× plnou
penzí, čínské vízum a vstupní povolení do Tibetu
v prodloužení, služby průvodce a cestovní pojištění. Ubytování: 11× hotel (dvoulůžkové pokoje
s příslušenstvím) + 9× v prodloužení. Doprava:
minibus, autobus, taxi, loď, slon. Stravování: 11×
snídaně + 9× v prodloužení, 2× oběd, 2× večeře, jinak individuální za pomoci průvodce.
Služby za příplatek: 11×/20× jednolůžkový pokoj
4 500/9 500 Kč, rezervace a vstup Potala 2 100 Kč,
pojištění STORNO 616/1 232 Kč a STORNO+
8 41/1 632 Kč.
Cena nezahrnuje: nepálské vízum 30 USD (50 USD
v prodloužení), vyhlídkový let k Mt. Everestu cca 220
USD, odletovou taxu z Nepálu cca 20 USD v prodloužení, vstupné cca 70 USD (140 USD v prodloužení).
Poznámka: zájezd je určený pro ty, kteří chtějí navštívit
Nepál a Tibet, dotknout se Himaláje, ale nechtějí, nebo
nemohou, vyrazit na trek. Pěší výlety jsou bez zavazadel,
vzdálenost do 10 km, bez velkého stoupání.
Pořadatelem zájezdu je CK Alvarez.

Termín

Kód

Cena

17.11. – 30.11.2020

1nep20

49 990 Kč

17.11. – 09.12.2020*

1net20

89 990 Kč

20.12. – 02.01.2021

2nep20

54 990 Kč

*Prodloužená varianta

Tibet (možnost prodloužení zájezdu)
13. – 15. den letecký přesun do tibetského hlavního města Lhasa (starý chrám
Jokhang , poutní okruh Barkhor), dalajlámovo zimní sídlo Potala a letní sídlo NorbuPísečná mandala, Tibet
Ke službám na zájezdu se vztahují Všeobecné informace uvedené na stranách 130 – 131.

Slon, NP Čitvan

Asie

43

počet dní

Indie, Bhútán

18

Země hřmícího draka
• Bhútán – země nejšťastnějších lidí

• Turistická západní i méně navštěvovaná centrální část země

• Klášter Taktsang Pelphung neboli Tygří hnízdo přilepený
ke skále na strmém útesu

• Výlety k horským chrámům, klášterům a pevnostem
• Jízda po historické horské úzkokolejce a safari za nosorožci

památky
příroda
Kančendženga

Punakha
Thimphu
Paro

Džakar

zážitky

Phobjikha

Dardžiling
Phuentšholing

9-16

velikost
skupiny

plná penze

NP
Džaldapara

míra komfortu

náročnost

Siliguri

Program zájezdu
1. den letecký přesun do Dillí
2. den přelet do Siliguri, výjezd strmých
kopců až do čajového městečka Dárdžiling
v krajině indického Himálaje
3. den pěší výlet k čajovníkovým plantážím s překrásnými výhledy na třetí nejvyšší
horu světa Kančendžengu (8586 m), exkurze do čajové továrny, horolezecké muzeum
s hrobem šerpy Tenzinga Norgaye
4. den ranní východ slunce na vyhlídce
Tiger Hill, jízda po historické horské úzkokolejce , odjezd k bhútánské hranici do Jaigaonu
5. den přechod do Bhútánu, cesta z pohraničního Phuentšholingu do úchvatného
údolí Paro (výhledy na velkolepé ledovcové
vrcholy, pevnost Rinpung, Národní muzeum
v bývalé strážní věži Ta dzong)
6. den výstup ke klášteru Taktsang Pelphung neboli Tygří hnízdo (přilepenému
ke skále na strmém útesu ve výšce 3120 m),
návštěva pevnosti Drukgjel dzong a svatyně
Kjiču lhakhang
7. den bhútánská metropole Thimpu (památný čorten, ZOO, národní knihovna se sbírkou starodávných buddhistických rukopisů
i moderních knih, muzeum řemesel, největší
pevnost Bhútánu Tašičho dzong)
8. den výšlap, nebo výjezd autem na vyhlídkový vrchol Sangaygang nad Thimpu
s padesátimetrovou sochou Buddhy Dordenma, dokončení prohlídky města a okolí
(palác Dechenčoling, malířská škola, tradiční
institut medicíny)
9. den cesta přes sedlo Doču la (3100 m)
s překrásnými výhledy na vrcholky východních Himálají včetně nejvyšší hory Gangkar
Pansum (7497 m), bývalá metropole Punakha (pevnost, klášter Čhimi Ihakhangu)
10. den městečko Wangdue Phodrang se
stejnojmennou pevností, jízda horskou silnicí

přes průsmyk Pele la (3300 m), návštěva stúpy Čendebji v nepálském stylu
11. den pevnost Trongsa tyčící se na úpatí hor, výlet okolo rýžových teras k paláci
Kuenga Rabten, cesta přes sedlo Jutong la
(3425 m) do údolí Bumthang
12. den výlet po vesničkách v údolí Bumthang (chrámy Kurdže Ihakhang
a Džambej Ihakhang, klášter Tamshing,
dzong Džakar a továrna na výrobu sýrů)
13. den výlet do údolí Ura (návštěva kláštera Drokri Rinchen Jungney a místní domácnosti, lehká turistika)
14. den přejezd do údolí Phobjikha, návštěva kláštera Gangtey na vrcholku kopce
obklopeného borovicemi
15. den zimoviště černých jeřábů v bažinách údolí Phobjikha, návrat zpět do Thimpu
16. den odjezd na indickou hranici do Phuentšholingu a dál do národního parku Džaldapara (slušná populace indických jednorohých nosorožců, sloni, leopardi, jeleni, divoká
prasata)
17. den ranní safari s velmi vysokou šancí pozorovat nosorožce, přelet ze Siliguri
do Dillí, závěrečná společná večeře
18. den návrat do ČR

Punakha
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Katalog 2020

Cena zahrnuje: zpáteční letenku do Dillí včetně
všech poplatků, zpáteční přelet Dillí–Bagdogra,
místní dopravu, ubytování, stravování dle rozpisu
níže, vstupní vízum do Bhútánu, vstup do národního parku Džaldapara, 1× safari, veškeré vstupy
dle programu v Bhútánu, služby průvodce a cestovní pojištění. Ubytování: 15× hotel (dvoulůžkové pokoje s příslušenstvím). Doprava: pronajatý
minibus, vlak, safari auta. Stravování: 11× plná
penze, 4× snídaně, 1× večeře.
Služby za příplatek: 15× jednolůžkový pokoj
10 900 Kč, zpracování podkladů pro indické vízum 300 Kč, pojištění STORNO 1 232 Kč, STORNO+
1 632 Kč.
Cena nezahrnuje: poplatek ambasádě za indické
vízum 2 350 Kč, ostatní vstupné cca 10 USD.
Pořadatelem zájezdu je CK Alvarez.

Termín

Kód

Cena

14.03. – 31.03.2020

1bhu20

99 990 Kč

14.11. – 01.12.2020

2bhu20

99 990 Kč

13.03. – 30.03.2021

1bhu21

99 990 Kč

Taktsang Pelphung
Ke službám na zájezdu se vztahují Všeobecné informace uvedené na stranách 130 – 131.

počet dní

počet dní

počet dní

31

15

19

Bangladéš, Indie

Země bez turistů
• Bengálští tygři v národním parku Sundarbans

• Safari na slonech v národním parku Kaziranga

• Plavba kolesovým parníkem největší deltou světa

• Výprava za bývalými lovci lebek do Nágska

• Pohřebiště lodí u Čitagongu

• Hlavní město všech rikšů světa Dháka

Dibrugarh

zážitky

NP Kaziranga

příroda

Guváhatí
Kohima

Šilang
Čérápundží
Šrímangal
Dháka

Kaptai
Mongla
Kalkata

Čitagong

6-15

velikost
skupiny

snídaně

Cox’s Bazar
míra komfortu

náročnost

NP Sundarbans

Program zájezdu
1. – 2. den letecký přesun do Dháky – hlavní město všech rikšů světa (bazar Šankária se
starobylými domy a dílničkami, mešita Sitara
s nádhernými mozaikami, arménský kostel,
moderní budova parlamentu, nejstarší hinduistický chrám Dhakeswari)
3. – 4. den přejezd autobusem do přístavu Čitagong, výprava za menšinovými etniky Čakma, Mru, Mizo, Mohu a Kuki žijícími
v horách kolem jezera Kaptai (plavba loďkou
po vesničkách ležících podél břehu jezera, návštěva bambusových buddhistických svatyní)
5. – 6. den největší a jediné přímořské letovisko Cox´s Bazar (několik desítek kilometrů
dlouhá pláž, rybářský přístav, dřevěný barmský klášter), bývalé hlavní město Arakanského království Ramu Bazar na kmenovém území osídleném barmskými uprchlíky (barmské
buddhistické kláštery a chrámy)
7. – 9. den cesta podél pobřeží do Čitagongu (pohřebiště lodí, rybářský přístav, barevná
tržnice), návrat do Dháky, jízda autobusem
a trajekty přes nejširší ramena delty veletoků
Gangy a Brahmaputry do města Mongla,
výlet do městečka Bagerhat s mešitou Šait
Gumbád
10. – 12. den třídenní lodní výlet do nitra
delty největším mangrovovým pralesem světa až k pobřeží Bengálského zálivu do národního parku Sundarbans (největší světová populace bengálských tygrů, krokodýli,
říční delfíni, opice, axisové), výstup na pozorovací věž nad džunglí, stopování tygrů, návštěva vesnice prostitutek
13. – 14. den celodenní plavba unikátním koloniálním kolesovým parníkem spletí úzkých kanálů řek Madhumati, Tetulia
a Meghna přes města Barisal a Čándpur zpět
do Dháky, dokončení prohlídky (říční přístav
Sadarghat a loděnice na toku Burigangy

s nepředstavitelným množstvím lodí, loděk
a lodiček, mughalská pevnost Lalbagh)
15. – 19. den přejezd na severovýchod
do Šrímangalu (čajové plantáže a továrny
v nejmalebnější části země), primitivní těžba
kamene ve vesnici Džaflong, přechod hranice do indického státu Méghálaj a odjezd
do Šilaungu (muzeum Don Bosco, tržnice
Iew Duh), výlet na nejdeštivější místo světa
Čérápundží, jeskyně Mawsmai a vodopád
Noh Kalikai
20. – 22. den přejezd do Ásámu, město
Guváhatí (chrámy Kamakhya a Uma Nanda),
plavba po Brahmaputře s možností pozorovat říční delfíny, safari na slonech v národním
parku Kaziranga (nejpočetnější populace
nosorožce indického, tygři, panteři, sloni,
jeleni sambarové a muntžakové)
23. – 27. den cesta krajem orchidejí do Kohimy – metropole Nágska (oblast bývalých
lovců lebek), zastávka u jezera Barapáni,
účast na setkání příslušníků různých kmenů
Nágska – jedinečném festivalu Hornbill (válečné tance lovců lebek, tradiční písně, hry,
tetování i místní speciality k jídlu), místo posledních britsko-nágských bojů Khonoma,
kulturní centrum kmene Konyak Mon, vesnice původních lovců lebek Longwa nebo
Singha Chingnyu, tetované obličeje i těla
28. – 31. den centrum pěstování ásámského čaje Dibrugarh obklopené čajovníkovými
plantážemi s nejdelším silničním a železničním
mostem Indie přes Brahmaputru (4940 m),
přelet do nejdrsnějšího indického města Kalkaty (Viktoriin memoriál, chrám bohyně Kálí,
misie Matky Terezy, botanická zahrada, květinový trh, most Howrah), návrat do ČR

Cena zahrnuje: letenku do Dháky a zpět z Kalkaty včetně všech poplatků, přelet Asám–Kalkata,
místní dopravu, ubytování, třídenní výlet do delty
s plnou penzí včetně permitu do NP Sundarbans,
plavbu na parníku v kajutě 1. třídy, sloní safari
v NP Kaziranga včetně vstupního permitu, služby
průvodce a cestovní pojištění. Ubytování: 22×
turistický hotel (dvoulůžkové pokoje s příslušenstvím), 2× vícelůžkové, 3× kajuta na lodi (dvoulůžková se společným příslušenstvím), 2× noční
autobus. Doprava: pronajatý minibus, autobus,
vlak, loď, taxi, rikša. Stravování: 24× snídaně, 2×
plná penze při plavbě do NP Sundarbans, jinak individuální za pomoci průvodce.
Služby za příplatek: 22× jednolůžkový pokoj 9300Kč,
zpracování podkladů pro indické vízum 300 Kč,
pojištění STORNO 1 232 Kč, STORNO+ 1 632 Kč.
Cena nezahrnuje: bangladéšské vízum 51 USD,
poplatek ambasádě za indické vízum 2 350 Kč,
vstupné cca 110 USD.
Spolupořádáme s partnerskou CK Nomád.

Termín

Kód

Cena

13.11. – 13.12.2020

1bai20

83 590 Kč

Poznámka: zájezd je možné absolvovat ve zkrácených variantách – pouze Bangladéš na 15 dní, nebo
Severovýchodní Indie na 19 dní.
Více informací na www.alvarez.cz.

NP Sundarbans
Ke službám na zájezdu se vztahují Všeobecné informace uvedené na stranách 130 – 131.

Asie

45

počet dní

Čína, Nepál, Indie

28

Z Pekingu až do Dillí
• Více než 20 památek UNESCO

• Výjezd do základního tábora Mt. Everestu

• Města čínských císařů Peking, Luoyang a Xi’an

• Vysokohorskou Silnicí přátelství kolem Mt. Everestu až do Káthmándú

• Tajemné pevnosti a kláštery Tibetu

• Plavba po posvátné indické řece Ganze a hrobka Tádž Mahal

!

Peking

!

zážitky
památky
města

Xi’an
Lhasa
Káthmándú

Ágra

7-16

velikost
skupiny

náročnost

Váránasí

míra komfortu

Dillí

Chengdu

!

Program zájezdu
1. – 4. den letecký přesun do Pekingu
(Zakázané město , náměstí Nebeského klidu s mauzoleem Mao Ce-tunga, park Jingshan, Chrám nebes ), výlet k Velké čínské
zdi , Letní palác s mramorovou lodí císařovny Cixi, kupeckou uličkou a Pahorkem
dlouhověkosti, fakultativně olympijský areál s Ptačím hnízdem a Vodní kostkou nebo
pekingská kachna
5. – 6. den bývalé císařské sídlo Luoyang,
jeskyně Longmen s tisíci sochami Buddhů, kolébka čínského bojového umění klášter Shaolin, výstup (fakultativně lanovkou)
na Huashan (2160 m), výhledy na nádhernou
krajinu známou z děl dávných čínských malířů
7. – 10. den bývalá čínská metropole
Xi’an (Bubnová a Zvonová věž, muslimská
čtvrť s Velkou mešitou, projížďka na kole
po hradbách, Velká pagoda divokých husí),
vykopávky proslulé Terakotové armády
prvního čínského císaře, metropole provincie Sečuán, město Chengdu (institut pro
chov pandy velké, buddhistický klášter Wenshu), výlet k 71 m vysoké soše Buddhy v Leshanu
11. – 13. den letecký přesun do tibetského hlavního města Lhasy (starý chrám
Jokhang , poutní okruh Barkhor), dalajlámovo zimní sídlo Potala a letní sídlo Norbulingka , bývalý největší klášter na světě
Drepung, poutní okruh kolem kláštera Gandän, cvičení mnichů v klášteře Sera
14. – 15. den přejezd průsmyků Kampa
La (4794 m) a Karo La (5045 m) kolem jezera
Yamdroktso do Gyantse (pevnost Dzong,
klášter Palkhor Chöde s výjimečnou tibetskou stúpou Kumbum), prohlídka sídla pančenlámů – kláštera Tashilhumpo v Shigatse

(poutní okruh kolem kláštera, staré tibetské
město, nově rekonstruovaná pevnost)
16. den cesta vysokohorskou silnicí Friendship Highway přes průsmyk Gyatso La
(5220 m) s výhledy na nejvyšší vrcholy světa
Mt. Everest (8848 m), Cho Oju (8201 m)
ke klášteru Rongbuk, výlet do základního tábora Mt. Everestu
17. – 18. den pokračování v cestě k nepálské hranici kolem jezer Paiku a Langjang
s výhledy na Shishapangmu (8027 m) a sjezd
několika vegetačními pásy o 3000 metrů níže
do Nepálu
19. – 20. den prohlídka metropole Káthmándú (náměstí Durbar s Královským palácem, příbytek živé bohyně Kumárí, hinduistické stupňovité chrámy), nepálská buddhistická
svatyně Svajambhúnáth , spalovací gháty
na řece Bagmátí v Pašupatináthu , chrámy
v Pátanu a Bhaktapuru , možnost vyhlídkového letu k Mt. Everestu (8848 m)
21. – 23. den přesun do Indie, nejposvátnější město hinduistů Váránasí (pevnost
Ramnagar, večerní bohoslužba Ganga Aarti),
nezapomenutelná ranní plavba po řece Ganze kolem ghátů na spalování mrtvých, místo
prvního Buddhova kázání Sárnáth
24. – 25. den „mramorové město“ Ágra (velkolepá hrobka a symbol Indie Tádž Mahal ,
bohatě zdobená Červená pevnost ), bývalá
mughalská metropole Fatehpur Sikri
26. – 28. den hlavní město Indie Dillí
(staré město, Červená pevnost , Páteční
mešita, Indická brána, třída Rajpath, areál
Qutab Minar s nerezavějícím sloupem,
Lotosový chrám, Humajúnova hrobka ),
návrat do ČR

Cena zahrnuje: letenku do Pekingu a zpět z Dillí
včetně všech poplatků, přelet Chengdu–Lhasa,
místní dopravu, ubytování, vstupní poplatky
do Tibetu, služby průvodce a cestovní pojištění.
Ubytování: 24× turistický hotel (dvoulůžkové pokoje s příslušenstvím), 2× noční lehátkový vlak.
Doprava: vlak, pronajatý minibus, autobus, taxi,
rikša, loď. Stravování: individuální za pomoci
průvodce.
Služby za příplatek: 24× jednolůžkový pokoj
10 000 Kč, rezervace a vstup Potala 2 100 Kč,
čínské vízum 3 300 Kč, zpracování podkladů pro
indické vízum 300 Kč, pojištění STORNO 1 232Kč,
STORNO+ 1 632 Kč.
Cena nezahrnuje: nepálské vízum 30 USD, vyhlídkový let k Mt. Everestu cca 220 USD, poplatek
ambasádě za indické vízum 2 350 Kč, vstupné cca
370 USD.
Pořadatelem zájezdu je CK Alvarez.

Termín

Kód

Cena

11.04. – 08.05.2020

1pek20

81 990 Kč

05.09. – 02.10.2020

2pek20

81 990 Kč

10.04. – 07.05.2021

1pek21

81 990 Kč

Poznámka: Nabízíme i méně obsáhlou variantu tohoto zájezdu na 21 dní pod názvem Expres Peking–Dillí.
Více informací na www.alvarez.cz.

Náměstí Durbar, Káthmándú
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Ke službám na zájezdu se vztahují Všeobecné informace uvedené na stranách 130 – 131.

počet dní

Čína, Nepál

23

Sněžný klenot Kailás
• Cesta z Šanghaje do Lhasy nejvýše položenou železnicí na světě

• Výlet do základního tábora Mt. Everestu

• Dalajlámova sídla Potala a Norbulingka

• Působivé kláštery v úchvatné tibetské krajině

• Okruh kolem nejposvátnější hory buddhismu a dalších náboženství

• Nejvýznamnější památky Káthmándského údolí

!

zážitky
příroda

turistika
!

Šanghaj
Kailás

Lhasa

8-14

velikost
skupiny

míra komfortu

náročnost

Everest
Káthmandú Base Camp

Program zájezdu
1. – 3. den letecký přesun do moderní metropole Šanghaje – čtvrť Pudong, mrakodrap
Jin Mao (421 m), vyhlídka z druhé nejvyšší budovy světa Shanghai Tower (632 m), televizní
vysílač Perla Orientu (468 m), historické centrum města – nábřeží Bund (evropské koloniální budovy, Šanghajský klub, socha prvního
šanghajského starosty Chen Yia), chrám Yuyuan a bazar obklopený historickými mosty,
umělými kopci a říčkami s barevnými rybami,
chrám městského boha, večer odjezd vlakem
4. – 5. den 47hodinová jízda lehátkovým
vlakem po 4373 km dlouhé železniční trati
z Šanghaje přes Xi´an, Lanzhou, Xining
a Golmud až do tibetské metropole Lhasy
(v poslední čtvrtině cesty od města Golmud
vede železnice oblastmi permafrostu v průměrné výšce přes 4000 m a její nejvyšší bod
dosahuje 5072 m, čímž překonává dosavadní
rekord andské železnice v Peru)
6. – 7. den prohlídka tibetského hlavního
města Lhasy (starý chrám Jokhang , poutní
okruh Barkhor, dalajlámovo zimní sídlo Potala a letní sídlo Norbulingka ), bývalý největší klášter na světě Drepung, poutní okruh
kolem kláštera Gandän v horách, cvičení
mnichů v klášteře Sera
8. – 9. den přejezd průsmyků Kampa La
(4794 m) a Karo La (5045 m) kolem jezera Yamdroktso do Gyantse (pevnost Dzong, klášter Palkhor Chöde s výjimečnou tibetskou
stúpou Kumbum), prohlídka sídla pančenlámů kláštera Tashilhumpo v Shigatse, přejezd přes průsmyky Tso La (4600 m), Gyatso
La (5248 m) a Kyawu La (5180 m) s výhledy
na panorama Himálaje a dále po nové klikaté
horské silnici ke klášteru Rongbuk a do základního tábora Mt. Everestu (8848 m),
Mt. Everest při západu slunce
10. – 11. den východ slunce nad Mt. Everestem (dle počasí), přejezd až k úpatí hory

Kailás, cestou výhledy na 14. nejvyšší horu
světa Shishapangmu (8027 m), tyrkysově
modré jezero Peiku a úchvatné údolí Saga
mezi hřebeny Himálaje a pohořím Transhimálaj, kolem posvátného jezera Manasarovar,
nocleh v Darčenu
12. – 14. den třídenní pěší okružní cesta
kolem hory Kailás, podél řeky La Chu s výhledy na západní a severní úbočí Kailáse až
ke klášteru Drirapuk, přes nejvyšší bod cesty
– sedlo Drolma La (5640 m), výhledy na krásné jezero Kadoe, návštěva kláštera Zutrulpuk, návrat do Darčenu, odpoledne 14. dne
odpočinek, nebo fakultativně výlet ke klášteru Chiu Gompa a dle času koupel v horkých
pramenech
15. – 16. den cesta dále na západ po silnici
spojující Tibet se Sin-ťiangem, až do městečka
Zanda, prohlídka působivých pozůstatků tajemného království Guge, opevněné paláce
na vrcholu kopce tyčícího se 300 m nad údolím řeky Satladž, unikátní fresky vyprávějící
o historii a mýtech i o denním životě před
stovkami let
17. – 20. den třídenní přejezd po Tibetské
náhorní plošině a sjezd několika vegetačními
pásy o 3000 metrů níže na hranici Nepálu
a dále zelenými horami až do Káthmándú
21. – 23. den
prohlídka metropole
Káthmándú (Královský palác, náměstí Durbar , příbytek živé bohyně Kumárí, hinduistické stupňovité chrámy), nepálská buddhistická svatyně Svajambhúnáth , spalovací
gháty na řece Bagmátí v Pašupatináthu ,
chrámy v Pátanu a Bhaktapuru , možnost
vyhlídkového letu k Mt. Everestu (8848 m),
návrat do ČR

Cena zahrnuje: letenku do Šanghaje a zpět
z Káthmándú včetně všech poplatků, místní dopravu, ubytování, vstupní poplatky do Tibetu,
služby průvodce a cestovní pojištění. Ubytování:
18× turistický hotel (dvoulůžkové pokoje s příslušenstvím), 2× noční lehátkový vlak. Doprava: metro, vlak, pronajatý minibus, autobus, taxi. Stravování: individuální za pomoci průvodce.
Služby za příplatek: 18× jednolůžkový pokoj
9 000 Kč, rezervace a vstup Potala 2 100 Kč, čínské vízum 3 300 Kč, pojištění STORNO 1 232 Kč,
STORNO+ 1 632 Kč.
Cena nezahrnuje: nepálské vízum 30 USD, vyhlídkový let k Mt. Everestu cca 220 USD, vstupné cca
160 USD.
Poznámka: významná část zájezdu se odehrává v nadmořské výšce nad 4 000 m. Z tohoto důvodu je nutný
především dobrý zdravotní stav účastníků a aklimatizace. Samotný poutní okruh kolem hory Kailás není
příliš fyzicky náročný, celkové převýšení činí cca 1 200 m
za 3 dny. Za poplatek lze využít pomoci místních nosičů
s jaky a koňmi.
Pořadatelem zájezdu je CK Alvarez.

Termín

Kód

Cena

16.05. – 07.06.2020

1kls20

89 990 Kč

Kailás
Ke službám na zájezdu se vztahují Všeobecné informace uvedené na stranách 130 – 131.

Asie
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počet dní

Čína

18

To nejlepší z Říše středu
• Velká čínská zeď a Zakázané město

• Historická města Pingyao, Lijiang a Dali

• Terakotová armáda

• Soutěska tygřích skoků

• Bájná Shangri-la v předhůří Tibetu

památky
příroda
města
Peking
Pingyao
Xi'an
Chengdu
Shangri-la

8-14

velikost
skupiny

snídaně

Kunming

míra komfortu

náročnost

Dali

Program zájezdu
1. – 3. den letecký přesun do „města věčného jara“ Kunmingu (bambusový chrám Qiongzhusi, procházka centrem města, hudebníci
v parku Zeleného jezera), výlet do oblasti
zvané Kamenný les se spoustou špičatých
skalních útvarů
4. den městečko Dali na březích jezera Erhai (areál Tří pagod z 9. století a chrámem
Chongsheng), výjezd lanovkou na horu Cangshan s krásnými výhledy na město a jezero,
přesun do Lijiangu
5. den okouzlující staré město Lijiang
obývané národnostní menšinou Naxi (staré
město protkané vodními kanály, tržní náměstí, starý palác bývalé vládnoucí rodiny Mu,
Park jezera Černého draka se zrcadlící se
Sněžnou horou nefritového draka 5596 m)
6. – 7. den kaňon Dlouhé řeky, procházka
v 3 900 m hluobé soutěsce Tygřích skoků
s dechberoucími výhledy, přesun tibetským venkovem do města Zhongdian – bájné Shangri‑la
8. den staré tibetské město obklopené
horskými masivy, největší klášterní komplex
provincie Yunnan Songzanlin, přelet do metropole provincie Sečuán města Chengdu
9. – 10. den prohlídka Chengdu (institut pro
chov pandy velké, klášter Wenshu, svatyně
Wuhouci), socha Velkého Buddhy v Leshanu

Pingyao

48

11. – 13. den bývalá čínská metropole Xi’an
v provincii Shaanxi (městské hradby, Velká
a Malá pagoda divokých husí, muslimská
čtvrť s Velkou mešitou, Zvonová a Bubnová
věž, světoznámá Terakotová armáda prvního císaře Qin Shi Huanga, celodenní výlet
na horu Huashan (procházka krajinou známou z maleb dávných čínských umělců, možnost výjezdu lanovkou)
14. den středověké čínské městečko Pingyao (typická čínská obydlí, Městská věž
a hradby, první banka v Číně z 19. století, taoistický chrám Chenhuanmiao), odjezd nočním vlakem do Pekingu
15. – 16. den zahájení prohlídky Pekingu
(Chrám nebes , Letní palác s mramorovou lodí císařovny Cixi, kupeckou uličkou
a pahorkem Dlouhověkosti), olympijský areál (atletický stadion „Ptačí hnízdo“ a plavecká
„Vodní kostka“), celodenní výlet k Velké čínské zdi , k večeři možnost ochutnat tradiční
pekingskou kachnu
17. – 18. den náměstí Tian‑an‑men (největší veřejné náměstí na světě), mauzoleum
Mao Ce‑tunga, Brána nebeského klidu, Zakázané město , park Jingshan, odlet a návrat do ČR

Zakázané město, Peking

Katalog 2020

Cena zahrnuje: letenku do Kunmingu a zpět
z Pekingu včetně všech poplatků, přelet Deqin-Chengdu, místní dopravu, ubytování se snídaní,
služby průvodce a cestovní pojištění. Ubytování:
14× turistický hotel (dvoulůžkové pokoje s příslušenstvím), 1× noční přejezd lehátkovým vlakem.
Doprava: vlak, rychlovlak, autobus, taxi, loď, metro. Stravování: 12× snídaně, jinak individuální
za pomoci průvodce.
Služby za příplatek: 14× jednolůžkový pokoj
7 300 Kč, čínské vízum 3 300 Kč, pojištění STORNO
616/1 232 Kč, STORNO+ 841/1 632 Kč.
Cena nezahrnuje: lanovky na Cangshan cca
15 USD, lanovku na Huashan cca 20 USD, vstupné
cca 290 USD.
Pořadatelem zájezdu je CK Alvarez.

Termín

Kód

Cena

09.04. – 26.04.2020

1cik20

61 990 Kč

02.07. – 19.07.2020

2cik20

64 990 Kč

01.04. – 18.04.2021

1cik21

61 990 Kč

Velká čínská zeď
Ke službám na zájezdu se vztahují Všeobecné informace uvedené na stranách 130 – 131.

počet dní

Čína

16

Za dědictvím Číny
• Velká čínská zeď a císařova Terakotová armáda

• Velkolepé zahrady a tisícileté chrámy

• Supermoderní metropole Šanghaj a Hongkong

• Plavba čínskou krajinou vápencových homolí

• Terasová rýžová políčka Dračí hřbet

• Posvátná taoistická hora Huashan
!

Peking

památky
příroda

!

Xi'an
Huashan

města

Šanghaj

Guilin
Hongkong

7-14

velikost
skupiny

snídaně

míra komfortu

náročnost

Macao

Program zájezdu
1. den letecký přesun do Pekingu
2. den prohlídka Chrámu nebes , náměstí
Nebeského klidu s mauzoleem Mao Ce-tunga, Zakázané město , park Jingshan
3. den výlet k Velké čínské zdi do Badalingu, v podvečer olympijský areál s Ptačím
hnízdem a Vodní kostkou, nebo večeře s tradiční pekingskou kachnou
4. den dokončení prohlídky Pekingu (Letní
palác s mramorovou lodí císařovny Cixi, kupeckou uličkou a pahorkem Dlouhověkosti),
odjezd nočním vlakem do Xi‘anu
5. den vykopávky proslulé Terakotové armády prvního čínského císaře, bývalá čínská metropole Xi‘an (městské hradby s možností projížďky na kolech, muslimská čtvrť)
6. den dokončení prohlídky Xi‘anu (Velká
mešita, Bubnová a Zvonová věž, Velká pagoda Divokých husí), večer odjezd pod horu
Huashan
7. den možnost výjezdu lanovkou nebo pěšího výstupu na posvátnou taoistickou horu
Huashan (typická čínská krajina skalních útesů, pokřivených borovic a osamělých chrámů),
večer odjezd nočním vlakem do Šanghaje
8. den moderní metropole Šanghaj – čtvrť
Pudong, mrakodrap Jin Mao (421 m), vyhlídka
z budovy Shanghai World Financial Center
(492 m), televizní vysílač Perla Orientu (468 m),
historické centrum města – nábřeží Bund (evropské koloniální budovy, Šanghajský klub,
socha prvního šanghajského starosty Chen Yia)
9. den výlet do „Benátek Orientu“ Suzhou
(rozlehlá Zahrada skromného úředníka ,
muzeum hedvábí), plavba po vodním kanálu
k parku Tygří vrch (48 m vysoká tisíciletá šikmá pagoda bývalého chrámu Yunyan)
10. den dokončení prohlídky Šanghaje
(chrám Yuyuan a bazar obklopený historickými mosty, umělými kopci a říčkami s barevnými rybami, chrám městského boha), přelet
do Guilinu

11. den celodenní výlet do oblasti Dračí hřbet plné terasových rýžových políček
a vesnic etnických menšin
12. den jeskyně Rákosové flétny, plavba
po řece Li mezi vápencovými útvary a rybářskými vesničkami do městečka Yangshuo
(možnost výletu na kolech k Měsíčnímu kopci
a 1400 let starému banyánu)
13. den starobylý přístav Kanton (největší čínský trh Qingping, buddhistický chrám
Hualin, mešita Huaisheng, chrám Zářné synovské oddanosti nebo největší čajový trh
v jižní Číně), v podvečer přesun rychlovlakem
do Hongkongu
14. den plavba rychlolodí přes ústí Perlové
řeky do bývalé portugalské kolonie Macao
(průčelí bývalého kostela sv. Pavla, stará pevnost nad městem, chrám bohyně A Ma, ostrov
Taipa s koloniální promenádou Avenida da
Praia, vyhlášená kasina), návrat do Hongkongu
15. den bývalá britská kolonie Hongkong
(plavba koloniálním trajektem z Kowlonu na ostrov Hongkong, výjezd lanovkou
na Victoria Peak s výhledem na záliv, rušné
ulice moderního města, projížďka dvoupodlažní tramvají), odlet do Prahy
16. den návrat do ČR

Terakotová armáda, Xian
Ke službám na zájezdu se vztahují Všeobecné informace uvedené na stranách 130 – 131.

Cena zahrnuje: letenku do Pekingu a zpět z Hongkongu včetně všech poplatků, přelet Šanghaj
– Guilin, místní dopravu, ubytování, služby průvodce a cestovní pojištění. Ubytování: 11× turistický hotel (dvoulůžkové pokoje s příslušenstvím),
2× noční lehátkový vlak. Doprava: vlak, pronajatý minibus, autobus, taxi, metro, loď. Stravování:
11× snídaně, jinak individuální za pomoci průvodce.
Služby za příplatek: 11× jednolůžkový pokoj
5 500 Kč, čínské vízum 3 300 Kč, pojištění STORNO
1 232 Kč, STORNO+ 1 632 Kč.
Cena nezahrnuje: vstupné cca 200 USD.
Pořadatelem zájezdu je CK Alvarez.

Termín

Kód

Cena

21.03. – 05.04.2020

1zdc20

64 990 Kč

05.09. – 20.09.2020

2zdc20

64 990 Kč

20.03. – 04.04.2021

1zdc21

64 990 Kč

Řeka Li, Guilin

Asie
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počet dní

Čína

16

Tibetské šperky Sečuánu
• Ohromující ledovec Hailuogou na úbočí hory Gongga

• Turismem nedotčené tibetské kláštery

• Oblast Danba s unikátní tibetskou obrannou architekturou

• Pohádkové přírodní scenerie v údolí Jiuzhaigou

• Posvátné hory Emei Shan a Qingcheng

• Terasovitá jezírka v NP Huanglong

!
!

!

!

!
!

zážitky

!
!

!

příroda

Langmusi
Jiuzhaigou

turistika

NP Huanglong
Songpan

Danba
Chengdu
Kangding

10-16

!

!

!

velikost
skupiny

!

snídaně

!

Leshan
Emei Shan

míra komfortu

náročnost

Gongga

!

Program zájezdu
1. – 3. den letecký přesun do Chengdu, socha Velkého Buddhy v Leshanu , výjezd pod
posvátnou horu Emei Shan a dále lanovkou
na Zlatý vrcholek (3077 m), návštěva buddhistických chrámů na hoře a na jejím úpatí
4. – 5. den cesta do hor Východního Tibetu, horská vesnice Moxi, geologický park
Hailuogou s ohromujícím ledovcem na úbočí hory Gongga (7556 m), výlet k vysokohorskému jezeru Mugecuo (3700 m), procházka
k jezeru Sedmi barev, ráj fotografů v okolí
městečka Xinduqiao
6. – 7. den návštěva tibetského kláštera Tagong v malebném prostředí travnatých plání
se zasněženou horou Yala v pozadí, scénická
cesta do oblasti Danba s unikátní tibetskou
architekturou (desítky kamenných pozorovacích věží diaolou ve vesnici Suopo, barevné
usedlosti ve vesnicích Jiajiu a Zhonglu)
8. – 9. den prohlídka tradičního kamenného
paláce a domů ve vesnicích Zhuokeji a Xisuo,

řady tibetských čortenů s tisíci modlitebních
praporků u Waqie Talin, duchovní centrum
Langmusi s několika buddhistickými kláštery
10. – 12. den pohádková přírodní scenerie
v údolí Jiuzhaigou s vodopády a jezery obklopenými lesy a zasněženými vrcholky hor,
vstupní brána do Tibetu – historické město
Songpan obehnané hradbami, národní park
Huanglong s tisíci barevných travertinových jezírek a horkými prameny
13. – 16. den přejezd do města Dujiangyan se zavlažovacím systémem ze 3. století, areál hory Qingcheng označované
za rodiště taoismu, výjezd lanovkou na nejvyšší vrchol Laoxiao (1260 m), metropole
provincie Sečuán město Chengdu (institut
pro chov pandy velké, buddhistický klášter
Wenshu, svatyně Wuhouci, moderní centrum, historická ulička Jinli), návrat do ČR

Ledovec Hailougou

Věže diaolou, Danba
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Cena zahrnuje: zpáteční letenku do Chengdu
včetně všech poplatků, místní dopravu, lanovky
na hory Emei a Qingcheng, ubytování se snídaní, služby průvodce a cestovní pojištění. Ubytování: 13× turistický hotel (dvoulůžkové pokoje
s příslušenstvím). Doprava: pronajatý minibus,
vyhlídkové autobusy, lanovky. Stravování: 13×
snídaně, jinak individuální za pomoci průvodce.
Služby za příplatek: 13× jednolůžkový pokoj
10 000 Kč, čínské vízum 3 300 Kč, pojištění STORNO 1 232 Kč, STORNO+ 1 632 Kč.
Cena nezahrnuje: vstupné cca 220 USD.
Pořadatelem zájezdu je CK Alvarez.

Termín

Kód

Cena

11.04. – 26.04.2020

1sec20

64 990 Kč

10.10. – 25.10.2020

2sec20

66 990 Kč

17.04. – 02.05.2021

1sec21

64 990 Kč

Planina Tagong
Ke službám na zájezdu se vztahují Všeobecné informace uvedené na stranách 130 – 131.

novinka

počet dní

16

Čína

Za krásou čínských hor
• Lehká turistika v nejkrásnějších horách provincií Jün-nan a Sečuán

• Hluboký kaňon soutěsky Tygřích skoků

• Turisty opomíjená historická městečka Ša-si a Shuhe

• Tibetské kláštery s mnichy a poutníky

• Nejkrásnější památky měst Lijiang a Dali

• NP Yading s dechberoucími výhledy na tři posvátné hory

příroda
!

Yading

turistika

Zhongdian
Lugu
Lijiang

7-14

míra komfortu

náročnost

velikost
skupiny

Kunming

Šipaošan

Program zájezdu
1. – 2. den letecký přesun do Kunmingu
a přesun do městečka Dali na březích jezera
Erhai a na úpatí hory Cangshan
3. den celodenní lehká turistika na hoře
Cangshan, 18 km dlouhá Stezka nefritového
pásu s panoramatickými výhledy na město
a jezero a řadou chrámů podél cesty, fakultativně možnost výjezdu lanovkou k jezeru
Xima pod vrcholem hory (3920 m)
4. den dopoledne prohlídka Dali (areál
Tří pagod z 9. století a chrám Chongsheng,
historické centrum města), odpoledne cesta
úrodným údolím farmářských vesniček do
městačka Ša‑si (Shaxi)
5. den půvabné středověké městečko Ša‑si
na bývalé karavanní stezce, náměstí s historickým divadlem, návštěva jeskynních chrámů na
úpatí Šipaošan (Shibaoshan, Hora Kamenného
pokladu), možnost výstupu na Zlatý vrcholek
6. den okouzlující staré město Lijiang
obývané národnostní menšinou Naxi (staré
město protkané vodními kanály, tržní náměstí, starý palác bývalé vládnoucí rodiny Mu,
Park jezera Černého draka se zrcadlící se
Sněžnou horou nefritového draka (5596 m)
7. den ráno krátký přejezd do soutěsky
Tygřích skoků, celodenní turistika v 3900 m
hlubokém kaňonu řeky Zlatých písků, úchvatné výhledy, nocleh v soutěsce
8. den ráno sestup k řece, průjezd soutěskou a dále k Terasám bílé vody (Baishuitai),
kaskády jezírek zbarvených usazeným vápníkem, odpoledne přesun tibetským venkovem
do města Zhongdian – bájné Shangri‑la
9. den staré tibetské město obklopené
horskými masivy, největší klášterní komplex
provincie Yunnan Songzanlin, zrekonstruované centrum Dukezong s chrámy, pagodami
a modlitebními mlýnky, fakultativně výjezd
lanovkou na Sněžnou horu Shika (4000 m)
10. den průjezd horskou krajinou do jiho-

západního okraje provincie Sečuán, městečko Riwa při vstupu do jednoho z nejkrásnějších národních parků Číny
11. den celodenní turistika v národním
parku Yading – posvátný okruh mezi třemi
posvátnými horami Yangmaiyong (5958 m),
Xianuaduoji (5958 m) a Xiannairi (6032 m),
kolem Mléčného jezera (4600 m), jezera
Pěti barev (4700 m) a Perlového jezera
12. den klášter Chonggu na úpatí hor, odpoledne přejezd zpět do provincie Jün‑nan
k jezeru Lugu (2680 m) v oblasti obývané etnikem Mosu
13. den přejezd do Lijiangu, cestou návštěva historického centra kožedělné výroby,
městečka Shuhe (úzké uličky, kamenný most
Qinglong)
14. den celodenní výlet do oblasti Sněžné hory nefritového draka (4680 m, údolí
Modrého měsíce s Bílou řekou, možnost výjezdu lanovkou k ledovcům do výšky 4506 m
a dále pěšky na vrchol, nebo některou z dalších dvou lanovek v okolí)
15. – 16. den přejezd do Kunmingu, dle
času prohlídka města (bambusový chrám Qiongzhusi, procházka centrem města, hudebníci v parku Zeleného jezera), návrat do ČR

Soutěska Tygřího skoku
Ke službám na zájezdu se vztahují Všeobecné informace uvedené na stranách 130 – 131.

Cena zahrnuje: zpáteční letenku do Kunmingu
včetně všech poplatků, místní dopravu, ubytování, služby průvodce a cestovní pojištění. Ubytování: 13× turistický hotel. Doprava: vlaky, autobusy,
pronajatými vany či minibusy, taxi, vyhlídkovými
autobusy a lanovkami. Stravování: individuální
za pomoci průvodce.
Služby za příplatek: 13× jednolůžkový pokoj
7 000 Kč, čínské vízum 3 300 Kč, pojištění STORNO 616 Kč, STORNO+ 841 Kč.
Cena nezahrnuje: vstupné, vyhlídkové autobusy
a fakultativní lanovky celkem cca 250 USD.
Pořadatelem zájezdu je CK Alvarez.

Termín

Kód

Cena

10.10. – 25.10.2020

1yun20

54 990 Kč

17.04. – 02.05.2021

1yun21

54 990 Kč

Shangri-la

Asie
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novinka

Kazachstán, Čína

počet dní

16

Severní Hedvábnou stezkou
• Kazašské Almaty obklopené zasněženými horami

• Obrovské písečné duny v Dunhuangu

• Centrum Ujgurska Urumči

• Ikonický tibetský klášter Labrang

• Obchodní města Hedvábné stezky Turfan a Gaochang

• Bohatě zdobené buddhistické Mogaiské jeskyně

příroda
památky

Urumči
Almaty

Turfan
Dunhuang

Jiayuguan

Lanzhou

7-14

velikost
skupiny

míra komfortu

náročnost

Labrang

Program zájezdu
1. – 2. den letecký přesun do bývalého
hlavního města Kazachstánu Almaty (barevná dřevěná pravoslavná Zenkova katedrála,
park 28 Panfilovců, centrální mešita, hlavní
bazar, Muzeum hudebních nástrojů)
3. – 4. den výlety v okolí Almaty, nenáročná pěší turistika v NP Ile Alatau okolo
Velkého Almatinského jezera (2510 m)
pod čtyřtisícovými štíty Ťan‑šanu na hranici
s Kyrgyzstánem a pouštní národní park Čarynský kaňon (přezdívaný asijský Grand Canyon, barevné skalní věže a útesy)
5. – 6. den přesun Džungarskou branou
do Číny, centrum Ujgurska Urumči (Regionálmí muzeum Sin‑ťiangu s pozoruhodně
zachovalými tarimskými mumiemi starými
více než 3 000 let, Jižní mešita, Velký trh, nejlepší výhledy na město od pagody na Červené hoře)
7. den starobylé město Turfan (Eminův minaret, jeskynní chrámy Bezeklik s tisíci Buddhy,
pozůstatky zavlažovacích systémů, muzeum),
neobvyklý přírodní úkaz Plamenné hory, návštěva tradiční ujgurské vesnice Tuyoq
8. den ruiny pouštního města Jiaohe, přejezd do Dunhuangu
9. den důležitá křižovatka cest do střední
Asie město Dunhuang (pagoda Bílého koně,
jezero Měsíčního srpu mezi dunami, „zpívající“ písečné duny až 250 m vysoké, možnost
jízdy na velbloudech), světoznámé Mogaiské jeskyně ze 4. století s mnoha kresbami
a sochami Buddhy

10. den nejzápadnější hláska Velké čínské
zdi u Jiayuguanu , nově zrekonstruovaná
velká pevnost, zdobené hrobky z období dynastií Wei a Jin označované za největší podzemní galerii na světě
11. den přejezd do města Zhangye, výlet
ke chrámovému komplexu Mati sestávajícímu
z dvou desítek buddhistických svatyní vytesaných do skály, návrat do Zhangye, klášter Velkého Buddhy s 34,5 m dlouhou dřevěnou sochou
ležícího Buddhy, největší svého druhu v Číně
12. den procházky s výhledy v Duhových
horách (geologicky unikátní oblast hor a kopců
tvořených různobarevnými vrstvami pískovce),
návštěva Ledového údolí (krajina posetá přírodou vytvořenými sloupy, pískovcovými stěnami, útesy a kamennými stélami), večer přejezd
do Lanzhou, hlavního města provincie Gansu
13. den cesta do městečka Xiahe se starou
tibetskou čtvrtí a klášter Labrang (jedno z šesti
nejvýznamnějších center tibetského buddhismu)
14. den návrat do Lanzhou, odpolední prohlídka velkoměsta na Žluté řece (park Baita
Shan s výhledem na město a řeku, taoistický
chrám Baiyun Guan)
15. – 16. den dle časových možností dokončení prohlídky města, odlet a návrat do ČR

Velké Almatinské jezero, Kazachstán

Duhové hory, Danxia

52

Katalog 2020

Cena zahrnuje: letenku do Almaty a zpět z Lanzhou včetně všech poplatků, místní dopravu, ubytování, služby průvodce a cestovní pojištění. Ubytování: 12× turistický hotel (dvoulůžkové pokoje
s příslušenstvím), 1× noční autobus. Doprava:
vlaky, autobusy, pronajatými vany či minibusy,
taxi a vyhlídkovými autobusy. Stravování: individuální za pomoci průvodce.
Služby za příplatek: 12× jednolůžkový pokoj
8 000 Kč, čínské vízum 3 300 Kč, pojištění STORNO 1 232 Kč, STORNO+ 1 632 Kč.
Cena nezahrnuje: vstupné cca 170 USD.
Pořadatelem zájezdu je CK Alvarez.

Termín

Kód

Cena

04.07. – 19.07.2020

1shs20

64 990 Kč

Poznámka: zájezd je možno spojit se zájezdem Do
země Mandžuů v termínu 4. 7.–1. 8. za celkovou cenu
98 990 Kč pod názvem Velká cesta severní Čínou.
Více informací na www.alvarez.cz.

Jeskyně tisíce Buddhů, Bezeklik
Ke službám na zájezdu se vztahují Všeobecné informace uvedené na stranách 130 – 131.

novinka

počet dní

15

Čína

Do země Mandžuů
• Císařské paláce a hrobky v Čcheng-te, Šen-jangu a okolí

• Nejvýchodnější úsek Velké čínské zdi na pobřeží Žlutého moře

• Nádherná krajina hory Čchang-baj šan na hranici s KLDR

• Unikátní odlehlé přírodní oblasti u ruských a mongolských hranic

• Sibiřští tygři v Charbinu a v Čchin-chuang-tao

• Vzácní jeřábi mandžuští v rezervaci Ča-lung

příroda
památky
Cicikar
Charbin
Čchang-čchun
Čcheng-te

Šen-jang

Peking

7-14

!

velikost
skupiny

míra komfortu

náročnost

Čchin-chuang-tao

Program zájezdu
1. – 2. den odlet z ČR, přílet do Pekingu
a přejezd do letního sídla císařů dynastie
Čching města Čcheng‑te (Chengde)
3. den nejrozsáhlejší císařské zahrady a směs
čínské, mandžuské a tibetské architektury
v Horském letním letovisku , palác Putuo
Zongchengzhi označovaný jako Malá Potala,
večer přejezd do města Šen‑jang (Shenyang)
4. den výlet do okresu Fušun – kolébka dynastie Čching, historické město Hetuala (královské paláce z dob říše Pozdní Ťin, císařská
hrobka Jung‑ling )
5. den hlavní město provincie Liao‑ning a bývalé hlavní město dynastie Čching Šen‑jang (sídlo císařů Mukdenský palác , císařské hrobky
Čao‑ling a Fu‑ling , Severní pagoda), večer
odjezd lehátkovým nočním vlakem
6. den divoká a krásná krajina přírodní rezervace Čchang‑baj šan (Věčně bílá hora, 2744 m)
na hranici s KLDR, údajně nejhlubší čínské jezero Tianchi (Nebeské jezero) v kráteru sopky,
ohromující 68 m vysoký vodopád Čchang‑baj,
možnost koupele v horkých pramenech
7. den chrámový komplex na hoře Liu‑ding
v Korejské autonomní prefektuře Yanbian s dominantní 48 m vysokou bronzovou sochou sedícího Buddhy, přesun do Čchang‑čchunu
8. den hlavní město bývalého loutkového státu Mandžukuo a dnes hlavní město
provincie Ti‑lin Čchang‑čchun (Muzeum
císařského paláce Mandžukua, Státní rada,
Konfuciův chrám), večer odjezd nočním lehátkovým vlakem
9. den geologicky výjimečná sopečná oblast geoparku Wudalianchi (14 mladých
i starých sopek, panoramatické výhledy ze
sopky Laohei, chrám Zhongling na vrcholu
vulkánu Yaoquan, podzemní ledová jeskyně,
možnost koupele ve studených minerálních
pramenech)

10. den přejezd do hlavního města provincie Chej‑lung‑ťiang (Heilongjiang) Charbinu
(Harbin) a dále do města Cicikar (Qiqihar)
v oblasti rozsáhlých mokřadů u hranic s Vnitřním Mongolskem
11. den návštěva chráněné oblasti Ča‑lung
(Zhalong) s výskytem tří stovek druhů ptáků
včetně několika druhů jeřábů, pozorování
vzácných jeřábů mandžuských, odpoledne
návrat do Charbinu
12. den návštěva Parku sibiřských tygrů největší chovné stanice tygrů ussurijských na
světě, prohlídka Charbinu, hlavního města
provincie Heilongjiang (památník regulace
povodní, nádherná katedrála sv. Sofie – největší pravoslavný kostel na Dálném Východě,
budova Opery), odjezd nočním vlakem
13. den město Čchin‑chuang‑tao (Qinhuangdao) na pobřeží Žlutého moře, nejvýchodnější úsek Velké čínské zdi Lao‑lung
‑tchou (Hlava starého draka), první pevnost
Shanhaiguan, safari ve vyhlášeném Qinhuangdao Wildlife Park (sibiřští i bílí tygři, lvi,
medvědi a další)
14. – 15. den přesun do Pekingu (lamaistický chrám Yonghe se zástupy věřících, Konfuciův chrám, Pekingská císařská akademie),
odlet a návrat do ČR

Jeřábi mandžuští
Ke službám na zájezdu se vztahují Všeobecné informace uvedené na stranách 130 – 131.

Cena zahrnuje: zpáteční letenku do Pekingu včetně všech poplatků, místní dopravu, ubytování,
služby průvodce a cestovní pojištění. Ubytování: 9× turistický hotel (dvoulůžkové pokoje s příslušenstvím), 3× noční lehátkový vlak. Doprava:
vlaky, autobusy, pronajatými vany či minibusy,
taxi a vyhlídkovými autobusy. Stravování: individuální za pomoci průvodce.
Služby za příplatek: čínské vízum 3 300 Kč,
9× jednolůžkový pokoj 4 500 Kč, nejvyšší kategorie nočních vlaků 1 300 Kč, pojištění STORNO
616 Kč, STORNO+ 841 Kč.
Cena nezahrnuje: vstupné cca 190 USD.
Pořadatelem zájezdu je CK Alvarez.

Termín

Kód

Cena

18.07. – 01.08.2020

1man20

49 990 Kč

Poznámka: zájezd je možno spojit se zájezdem Severní Hedvábnou stezkou v termínu 4.7.–1.8. za celkovou
cenu 98 990 Kč pod názvem Velká cesta severní Čínou.
Více informací na www.alvarez.cz.

Nejvýchodnější cíp Velké čínské zdi, Laolongtou

Asie
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počet dní

Rusko

20

Transsibiřská magistrála
!

• Nejdelší železniční tratí na světě napříč Ruskem

• Jízda přes veletoky Volha, Irtyš, Ob, Jenisej a Amur

• Ruská metropole Moskva s Kremlem a Rudým náměstím

• Přírodní skvost Sibiře skalní město Stolby

• Nejstarší sibiřská města Ťumeň a Tobolsk

• Nejhlubší jezero na světě Bajkal

!
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Chabarovsk

Jezero
Bajkal
Irkutsk

Vladivostok
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skupiny
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náročnost

Ulan Ude

!

Program zájezdu
1. – 3. den letecký přesun do ruské metropole Moskvy (Rudé náměstí , Leninovo
mauzoleum, sídlo vlády Kreml se zbrojnicí,
kontroverzní replika chrámu Krista Spasitele
na místě bývalého největšího plaveckého bazénu světa, Velké divadlo, Novoděviči klášter
a přilehlý hřbitov s řadou významných osobností ruské politiky, kultury a vědy, sportovní
stadion Lužniki, Lomonosovova univerzita,
výstavní metro)
4. den Nižný Novgorod (Čkalovské schodiště, Kreml ze 16. století s chrámem Archanděla
Michaela a nádherným výhledem na soutok
řeky Oky s mohutnou Volhou, pěší třída Bolšaja Pokrovskaja s řadou výstavných kupeckých
domů, chrám sv. Alexandra Něvského), odjezd
lehátkovým vlakem do Kazaně
5. – 6. den metropole Tatarské republiky
Kazaň (Kreml s mešitou Kul Šerif, Baumanova ulice, katedrála sv. Petra a Pavla, bizarní
Chrám všech náboženství), město na hranici
Evropy a Asie Jekatěrinburg (chrám Všech
svatých na Krvi vystavěný na místě vraždy
carské rodiny, vyhlídka na město z mrakodrapu Vysockého business centra, výlet na hranici mezi Evropou a Asií)
7. – 8. den nejstarší ruské město na Sibiři
Ťumeň (klášter svaté Trojice, Most zamilovaných, promenáda na nábřeží řeky Ťumeňky),
celodenní výlet vlakem do bývalého centra
kolonizace Sibiře města Tobolsk na soutoku
řek Tobol a Irtyš (bílý kamenný Kreml tyčící
se na kremelském vrchu nad okolní krajinou,
chrám sv. Žofie se zvonicí, provinční muzeum)
9. den celodenní přejezd Sibiří přes města
Omsk, Ob a Novosibirsk a řeky Irtyš, Ob a Tom
10. – 11. den Krasnojarsk (vyhlídka na Krasnojarsk z vrchu Karaulnaja, říční promenáda
s parníkem-muzeem sv. Mikuláš, který převážel po Jeniseji careviče i Lenina), lehká turistika ve skalním městě Stolby, hráz Krasnojarské přehrady s druhou největší ruskou vodní
elektrárnou v Divnogorsku, odjezd lehátkovým vlakem do Irkutsku

12. – 13. den jízda vlakem po Krugobajkalce s mnoha odvážnými mosty a tunely až
do přístavu Port Bajkal, přejezd trajektem
do turistického centra Listvjanka na břehu
Bajkalského jezera , historické centrum Irkutska (Znamenský klášter, kozácké dřevěné
domy)
14. – 15. den hlavní město autonomní republiky Burjatsko Ulan-Ude s největší hlavou
Lenina na světě na náměstí Sovětů, centrum
ruského buddhismu Ivolginskij dacan uprostřed burjatské stepní kotliny, výlet do delty
řeky Selengy ústící do Bajkalu, první zabajkalský pravoslavný klášter v Posolském a odlehlé rybářské osady
16. – 18. den jízda vlakem sibiřskou tajgou
v blízkosti čínské hranice, příjezd do Chabarovska, města na soutoku řek Amur a Ussuri
(procházka po nábřeží Amuru, široké bulváry,
muzeum Chabarovského kraje, fakultativně
plavba po Amuru)
19. – 20. den konečná Transsibiřské magistrály Vladivostok (nádraží s milníkem 9288 km
od Moskvy, centrum s nejstaršími ulicemi
a rodným domem Yula Brynnera, vyhlídka
na město a most nad zálivem, Mořský hřbitov
s hroby československých legionářů, muzeum
ponorky S-56 „Stalinec“), návrat do ČR

Tobolsk
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Cena zahrnuje: letenku do Moskvy a zpět z Vladivostoku včetně všech poplatků, vlakové jízdenky
a kompletní místní dopravu, ubytování, služby
průvodce a cestovní pojištění. Ubytování: 11× turistický hotel (dvoulůžkové pokoje s příslušenstvím), 8× noční lůžkový vlak (čtyřlůžková kupé).
Doprava: vlak, minibus, metro, taxi. Stravování:
individuální za pomoci průvodce, během jízdy
vlakem je možno se stravovat v jídelním voze či
na nádražích během zastávek.
Služby za příplatek: 11× jednolůžkový pokoj
5 500 Kč, ruské vízum 2 900 Kč, pojištění STORNO
616 Kč, STORNO+ 841 Kč.
Cena nezahrnuje: vstupné cca 100 USD.
Poznámka: vzhledem k nutnosti zajistit jízdenky v předstihu je uzávěrka přihlášek na tento zájezd 60 dní před
odjezdem.
Pořadatelem zájezdu je CK Alvarez.

Termín

Kód

Cena

01.07. – 20.07.2020

1rus20

60 990 Kč

22.07. – 10.08.2020

2rus20

60 990 Kč

Chrám Kazaň
Ke službám na zájezdu se vztahují Všeobecné informace uvedené na stranách 130 – 131.

počet dní

Ukrajina, Rusko, Mongolsko, Čína

23

Vlakem z Čech až do Pekingu
• Transsibiřskou magistrálou napříč Ruskem

• Nejvýznamnější pamětihodnosti Kyjeva, Moskvy a Pekingu

• Celodenní výlet do Černobylu

• Národní park Tereldž s přespáním v jurtě a jízdou na velbloudu

• Krugobajkalkou po pobřeží Bajkalu

• Jeskynní chrámy u Datongu

zážitky
příroda

Bajkal
!

památky

Ulánbátar

Kyjev

Peking

6-16

velikost
skupiny

!

míra komfortu

!

náročnost

Praha

Irkutsk

Moskva

Program zájezdu
1. – 2. den odjezd z pražského hlavního
nádraží vlakem na Ukrajinu přes Slovensko
3. – 4. den prohlídka bývalého hlavního
města Kyjevské Rusi Kyjeva (podzemní pravoslavný klášterní komplex Kyjevsko-pečerská lávra , chrám sv. Sofie ), celodenní výlet
do Černobylu, přesun do Ruska
5. – 7. den ruská metropole Moskva (Rudé
náměstí , Leninovo mauzoleum, sídlo vlády Kreml se zbrojnicí, kontroverzní replika
chrámu Krista Spasitele na místě bývalého
největšího plaveckého bazénu světa, Novoděviči klášter a přilehlý hřbitov s řadou významných osobností ruské politiky, kultury
a vědy, sportovní stadion Lužniki, Lomonosovova univerzita, výstavní metro)
8. – 10. den přejezd vlakem Transsibiřskou magistrálou, 5185 km napříč středním
Povolžím, přes euro-asijskou hranici na Urale a nekonečné lesostepi západní Sibiře
městy Jekatěrinburg, Omsk, Novosibirsk
a Krasnojarsk až do Irkutska blízko Bajkalu
11. – 12. den historické centrum Irkutska,
jízda vlakem po Krugobajkalce s mnoha odvážnými mosty a tunely až do přístavu Port
Bajkal, přejezd trajektem do turistického
centra Listvjanka na břehu Bajkalského
jezera , přesun do hlavního města autonomní republiky Burjatsko Ulan-Ude
13. – 14. den centrum ruského buddhismu
Ivolginskij dacan uprostřed burjatské stepní kotliny, výlet do delty řeky Selengy ústící
do Bajkalu, první zabajkalský pravoslavný
klášter v Posolském a odlehlé rybářské osady, největší hlava Lenina na světě na náměstí
Sovětů v Ulan Ude, přejezd hranice do mongolského Ulánbátaru
15. – 17. den národní park Bogd Khan
s chrámem Manzušír, prohlídka hlavního
města Ulánbátaru (Suchbátarovo náměs-

tí a Velký Churál, Zimní palác Bogdchána,
největší mongolský chrám Gandan), výlet
do národního parku Tereldž s přespáním
v jurtě a možností jízdy na koni a lehká pěší
turistika v žulové oblasti, 40 m vysoká socha
Čingischána, odjezd nočním vlakem napříč
pustou pouští Gobi Transmongolskou dráhou do Číny
18. – 19. den návštěva města Datong (jeskynní chrámy Yungang z 5. století vytesané
do skalního převisu, centrální městský chrám
Huayansi, Bubnová věž, trhy)
20. – 22. den čínská metropole Peking
(Zakázané město , náměstí Nebeského klidu, mauzoleum Mao Ce-tunga, park Jingshan, Chrám nebes , olympijský areál s Ptačím hnízdem a Vodní kostkou, „jídelní ulička“
a noční trh s jídlem v ulici Wangfujing), výlet
k Velké čínské zdi do Badalingu, Letní
palác s mramorovou lodí císařovny Cixi,
kupeckou uličkou a pahorkem Dlouhověkosti
23. den návrat do ČR

Pravoslavná katedrála Ježíše Spasitele, Moskva
Ke službám na zájezdu se vztahují Všeobecné informace uvedené na stranách 130 – 131.

Cena zahrnuje: letenku z Pekingu, vlakové jízdenky a kompletní místní dopravu, jízdu na koni v NP
Tereldž, ubytování, služby průvodce a cestovní pojištění. Ubytování: 13–14× turistický hotel (většinou dvoulůžkové pokoje s příslušenstvím), 7–8×
noční lůžkový vlak (tří- nebo čtyřlůžková kupé),
1× vícelůžková jurta. Doprava: vlak, autobus,
minibus, trajekt, metro. Stravování: individuální
za pomoci průvodce, během jízdy vlakem je možno se stravovat v jídelním voze či na nádražích
během zastávek.
Služby za příplatek: 13–14x jednolůžkový pokoj
5 000 Kč, ruské vízum 2 900 Kč, mongolské vízum
2 000 Kč, čínské vízum 3 300 Kč, pojištění STORNO
1 232 Kč, STORNO+ 1 632 Kč.
Cena nezahrnuje: vstupné cca 140 USD.
Pořadatelem zájezdu je CK Alvarez.

Termín

Kód

Cena

21.08. – 12.09.2020

1pkg20

69 990 Kč

Poznámka: v zimě lze absolvovat tento zájezd prodloužený o návštěvu Mezinárodního festivalu sněhu
a ledu v Charbinu. Více informací na www.alvarez.cz.

Maův památník, Peking

Asie

55

počet dní

Rusko

17

Velká sibiřská cesta
• Turistika v přírodní rezervaci Krasnojarskije stolby – skalním
městě vypínajícím se nad Jenisejem

• Plavby po jezeře Bajkal

• Jízda po nejslavnější železnici světa – Transsibiřské magistrále

• Kosmopolitní tichomořský přístav Vladivostok

Krasnojarsk

Petropavlovsk
Kamčatskij

• Aktivní vulkány čarokrásné Kamčatky

příroda
zážitky

Irkutsk
Bajkal

6-12

velikost
skupiny

snídaně

míra komfortu

náročnost

Vladivostok

Program zájezdu
1. – 4. den letecký přesun do Krasnojarsku (vyhlídka na město z vrchu Karaulnaja,
říční promenáda s parníkem–muzeem sv.
Mikuláš), lyžařské středisko Bobrový Log,
výjezd lanovkou na vyhlídku na skalisko
Takmak, turistika ve skalním městě Stolby,
jednom z přírodních skvostů Sibiře, vyhlídka
Car ryba na údolí Jeniseje, hráz Krasnojarské přehrady s ruskou vodní elektrárnou
v Divnogorsku, přejezd vlakem centrální Sibiří z Krasnojarsku do Irkutsku
5. – 8. den „Paříž Sibiře“ město Irkutsk
na řece Angaře (starobylé kláštery a kostely,
kozácké dřevěné domy i usedlosti carských vyhnanců, dům a ulice J. Haška, trhy s produkty
sibiřské přírody), přejezd k Bajkalskému jezeru , výlet lodí po jezeře do zlatokopecké osady Boľšije Koty s procházkou v rododendronové tajze, návštěva tradiční ruské bani (sauny)
i koupel v Bajkalu, tradiční sibiřský oběd (nebo
večeře) na lodi, turistické centrum Listvjanka
(Něrpinárium s představením tuleňů bajkalských, rybí trhy, vynikající pečení i uzení omulové), volný den u Bajkalu s možností půldenních či celodenních fakultativních výletů,
výjezd lanovkou na Čerskogo kámen s vyhlídkou na Angaru vytékající z Bajkalu i na bájemi
opředený Šamanský kámen, skanzen Talcy
s architekturou ruských osadníků i původních
Burjatů či Evenků
9. den přelet do nejvýchodnější oblasti Ruska na poloostrov Kamčatka, hlavní centrum
Petropavlovsk-Kamčatskij, výhledy na jedinečné panorama vulkánů s dominantní sopkou Korjacká (3456 m)
10. – 11. den přejezd terénním autem, výstup na vulkán Gorelyj (1828 m, fantastické
výhledy do aktivního kráteru, subalpinská
flóra), výstup do aktivního kráteru sopky
Mutnovskij (2322 m, solfatary, fumaroly,
vroucí bahno, vařící potoky – barevná učebnice geologie), výhledy na sopky Viljučinská (2173 m), Gorelaja (1828 m) a Opala
(1776 m), vodopády Mutnoj a Viljučinskij,
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odpočinek a koupání v termálech ve Sněžné
dolině či v Paratunce
12. den prohlídka Petropavlovska (Leninovo náměstí, volný program), fakultativně
půldenní či celodenní plavba motorovou
jachtou Avačinským zálivem s výhledem
na pobřeží a vulkány (u celodenní verze i Ruský záliv s pozorováním kosatek, ptačí kolonie
na útesech, papuchalkové, mořští orli, lachtani, lov ryb a krabů – úprava a konzumace
přímo na jachtě)
13. – 14. den celodenní výlety s horskou
turistikou – výstup do kráteru vyhaslé sopky Vačkažec (tajgou a tundrou s jezery, vodopády a četnými syslíky), možnost výstupu
na sopku Avačinskaja (2741 m) s fantastickými výhledy (za příznivého počasí) na dýmající
vulkán Korjackij (3456 m) a celou dlouhou
vulkanickou řadu až ke vzdálené sopce Ključevskaja (4750 m, nejvyšší hora Kamčatky),
nebo možnosti fakultativních celodenních
výletů helikoptérou – národní park Kronockij (termály Nalyčevo, kaldera sopky Uzon
a světoznámá Dolina Gejzírů – jedno
z největších gejzírových a geotermálních polí
na světě s teplými prameny, vodopády, horkou řekou a přibližně 200 gejzíry) – Kurilské
jezero (jedinečné místo, kde se shromažďuje
okolo 200 medvědů na lov lososů, neopakovatelné chvíle při jejich pozorování v krásné
krajině pod vulkánem Iljinskij)
15. – 17. den přelet do kosmopolitního
přístavu Vladivostok (Orlí hnízdo – vyhlídka
na město a most nad zálivem Zlatý roh, nádraží s milníkem 9288 km od Moskvy – konečná
Transsibiřské magistrály, centrum s nejstaršími ulicemi a rodným domem Yula Brynnera,

Cena zahrnuje: letenku do Krasnojarsku a zpět
z Vladivostoku včetně všech poplatků, přelety Irkutsk–Petropavlovsk–Vladivostok, místní dopravu,
plavbu lodí po Bajkalu, 2× lanovka, ubytování, snídaně, vstupní vízum do Ruska včetně jeho vyřízení, vstupy do NP na Kamčatce, vstup do oceanária
na Ruském ostrově včetně show s delfíny, mroži
a běluhami, služby průvodce a cestovní pojištění.
Ubytování: 12× hotel (dvoulůžkové pokoje s příslušenstvím), 1× čtyřlůžková chata na Kamčatce,
1× lůžkový vlak. Doprava: vlak, pronajatý minibus, terenní auta, loď. Stravování: 13× snídaně,
1× oběd nebo večeře při plavbě po Bajkalu.
Služby za příplatek: 12× jednolůžkový pokoj
16 600 Kč, pojištění STORNO 1 232 Kč, STORNO+
1 632 Kč.
Cena nezahrnuje: půldenní/celodenní výlet
na Bajkalu, půldenní/celodenní plavbu lodí Tichým oceánem včetně ochutnávek, let vrtulníkem
do národního parku Kronockij a ke Kurilskému
jezeru. Výlety je nutné závazně objednat předem.
Ceny závisí na aktuálním kurzu rublu a počtu
účastníků – bližší informace v CK. Ostatní vstupy
a výlety cca 150 EUR.
Spolupořádáme s partnerskou CK Nomád.

Termín

Kód

Cena

08.08. – 24.08.2020

1sib20

110 790 Kč

Poznámka: podklady pro vyřízení víz je třeba dodat
do CK nejpozději 8 týdnů před odjezdem.

muzeum ponorky S-56 „Stalinec“), nejjižnější mys
Egersheld s majákem na „konci země“, cesta přes
nejdelší zavěšený a druhý nejvyšší most světa (pylon
321 m) na dřívě zapovězený Ruský ostrov (obranné
pevnosti, pláže, impozantní mořské akvarium i kampus univerzity Dálného východu), návrat do ČR

Ke službám na zájezdu se vztahují Všeobecné informace uvedené na stranách 130 – 131.

počet dní

Mongolsko

17

Mongolsko – země pastevců
• Celá trasa terénními vozy

• Projížďky na koních a velbloudech, chytání ryb, nocování v jurtách

• Obrovské písečné duny pouště Gobi

• Panenská vulkanická krajina v NP Chorgo

• Buddhistické kláštery v zelené krajině

• Údolí Orchon s největším mongolským vodopádem

zážitky
příroda
jezero
Terchíncagán
Ulánbátar

Karakorum

8-16

velikost
skupiny

polopenze

míra komfortu

náročnost

NP Gurvansajchan

Program zájezdu
1. – 2. den letecký přesun do mongolské
metropole Ulánbátaru (Suchbátarovo náměstí s nově vystavěným Churálem, Národní muzeum historie, Muzeum mongolských
dinosaurů, chrám Čojdžina lámy s výstavou
masek pro rituální tanec cam, podle možností Zanabazarovo muzeum umění a jelení
kameny), nejposvátnější mongolský klášter
Gandan s 26 metrů vysokou sochou Buddhy,
večerní prohlídka města
3. – 4. den odjezd terénními auty do oblasti Střední Gobi – poustevnické obydlí Bagagadzryn čulú a nenáročný výstup na legendární horu Bagagadzryn úl (1768 m), pod
níž pásl podle legendy své koně samotný
Čingischán, pouštní chrámové ruiny Ongín
chíd ze 17. století na obou březích vyschlé
řeky Ongín gol
5. – 6. den návštěva světoznámého pohřebiště dinosaurů Bayanzag v červeně
zbarvené poušti Gobi (množství zkamenělin,
dinosauří vejce), několikakilometrová ledová
rokle Jolyn Am (pozorování orlů, supů, svišťů
a v případě velkého štěstí sněžných levhartů)
7. – 9. den národní park Gurvansajchan,
možnost vyjížďky na velbloudech pod 300 m
vysokými písečnými přesypy Chongoryn Els,
pozorování západu slunce z vrcholu, někdejší
vzorné město mongolského socialismu Arvajchér (klášter Gandanmuncaglan se sbírkou
tibetských thangk), cesta horskou silnicí s velkým množstvím dravců do údolí řeky Orchon

Vyhaslá sopka Chorgo

10. – 13. den vulkanické údolí Orchonu
se stejnojmenným největším mongolským
vodopádem na přítoku nejdelší mongolské
řeky (možnost projížďky na koních), průjezd
centrálním pohořím Changaj, relaxace
v horkých minerálních pramenech Cencher
a záhadný skalní masiv Tajchar čulú s prastarými tibetskými a ujgurskými nápisy, romantická krajina kolem vulkanických jezer Terchíncagán a Ögii v národním parku Chorgo
(výstup na stejnojmenný vyhaslý kráter, pěší
turistika po okolních vrcholcích, koupání,
možnost rybaření)
14. – 17. den zaniklá sláva bývalého hlavního města Čingischánovy říše Karakorumu , návštěva kláštera Erdenedzú (Drahokamový Buddha, 108 buddhistických
stúp, želvy ohraničující bývalé vnější zdi
velkoměsta, falický kámen chránící mnichy
před pokušením), písečné „duny všech Mongolů“, návštěva národního parku Hustai
(koně Převalského, svišti), návrat do Ulánbátaru a dokončení prohlídky města (Zimní
chrám Bogdchána, vyhlídka z budovatelského památníku Zajsan, možnost nákupu suvenýrů, tradiční mongolské trhy Narantúl),
návrat do ČR

Jurty

Ke službám na zájezdu se vztahují Všeobecné informace uvedené na stranách 130 – 131.

Cena zahrnuje: letenku do Ulánbátaru a zpět
včetně všech poplatků, místní dopravu, projížďku
na koních a velbloudech, ubytování, 12× polopenzi, služby průvodce a cestovní pojištění. Ubytování: 11× jurta (vícelůžková), 4× hotel (dvoulůžkové pokoje, obvykle s příslušenstvím). Doprava:
pronajaté terénní mikrobusy UAZ, velbloud, kůň,
taxi. Stravování: 12× polopenze v průběhu cesty, obědy a stravování v Ulánbátaru individuální
za pomoci průvodce.
Služby za příplatek: mongolské vízum 2 000 Kč,
pojištění STORNO 616 Kč, STORNO+ 841 Kč.
Cena nezahrnuje: vstupné cca 30 USD.
Poznámka: je třeba vzít v úvahu fakt, že v Mongolsku
téměř neexistují zpevněné komunikace. Jízda je proto
fyzicky náročnější, ovšem dopravní prostředky jsou plně
uzpůsobené místním podmínkám. Mongolsko je jednou
z nejřidčeji osídlených zemí světa a tomu odpovídá i hustota dostupných služeb. Hygienické možnosti jsou omezené,
stravování základní.
Pořadatelem zájezdu je CK Alvarez.

Termín

Kód

Cena

13.06. – 29.06.2020

1mon20

59 990 Kč

Jaci

Asie

57

počet dní

Jižní Korea, Tchaj-wan, Japonsko

16

Nepoznané ostrovy Dálného Východu
• Moderní velkoměsta Soul, Tchaj-pej a Osaka

• Památky dávného království Rjúkjú

• Vulkanický ostrov Čedžu

• Soutěska Taroko se skalami z růžového mramoru

• Korejské, tchajwanské a japonské chrámy

• Královské paláce v Soulu a na Okinawě

příroda
města
!

Soul
Busan
Himeji

Čedžu

Kjóto
Ósaka

!

!!
!

!

!

Naha

!

Tchaj-pej

!

!

!

náročnost

!

!

!

8-14

!
!

!

velikost
skupiny

!
!

míra komfortu

Kao-siung
!

Program zájezdu
1. – 2. den letecký přesun do Jižní Koreje, hlavní město Soul (procházka moderním
centrem města, vyhlídka na město z 236 m
vysoké věže N Soul Tower v parku Namsan
nad městem)
3. den královské paláce Kjongbokkung
a Čchandeokkung s Tajnou zahradou (plnou lotosových jezírek a altánků), ústřední
svatyně korejského buddhismu chrám Čogjesa se vzácnou 500 let starou bílou borovicí, večer přelet na ostrov Čedžu
4. den lehká turistika v národním parku
Hallasan, nenáročné procházky mezi porosty bambusu a jedlí s nádhernými výhledy, fakultativně možnost výstupu na nejvyšší horu
Jižní Koreje Hallasan (1950 m), přejezd na jih
ostrova do města Seogwipo
5. den vodopády Čondžion a přímo
do moře padající Džeongbang, lávová jeskyně Mandžanggul, výstup na okraj kráteru Seongsan Ilčulbong na pobřeží, přelet
do Busanu, noční vyhlídka z Busan Tower
na druhé největší korejské město
6. den návštěva největšího korejského
rybího trhu Jagalchi, přelet na Tchaj-wan, metropole Tchaj-pej (budova kanceláře prezidenta, Čankajškův památník,
509 metrů vysoký mrakodrap Taipei 101,
noční trh)
7. den dokončení prohlídky Tchaj-peje
(Konfuciův chrám, precizně zrestaurovaný
a pestře zdobený chrám Bao‘an, výjezd lanovkou na vrch Maokong s výhledy na město, procházka čajovými plantážemi), přesun
do Hualienu, dle času vystoupení domorodců kmene Amis

8. den strmé útesy Qingshui na pobřeží
vysoké stovky metrů, soutěska v národním
parku Taroko se skalami z růžového mramoru (Vlaštovčí jeskyně, působivý dvojitý vodopád Baiyang), přejezd přes průsmyk Wuling
(3275 m), sjezd k jezeru Slunce a Měsíce
9. den plavba po jezeře obklopeném horami, chrám Wenwu, přejezd do Kao-siungu
(Lotusové jezero s barevnými pagodami Tygra a Draka)
10. den 378 m vysoký mrakodrap 85 Sky
Tower, přelet do Japonska na Okinawské
ostrovy, město Naha (bývalé sídlo panovníků království Rjúkjú hrad Šuri, noční život
na rušném bulváru Kokusai)
11. den hrady Katsuren , Naka gusuku
a Nakidžin z období království Rjúkjú, bývalé podzemní velitelství japonského námořnictva, park s Mírovým památníkem, dvoukilometrová krápníková jeskyně Gjokusendo
s jezírky
12. den koupání v moři a odpočinek na pláži, nebo fakultativně druhé největší a jedno
z nejkrásnějších akvárií na světě Čuraumi (až
8 m dlouzí žraloci, rejnoci, různé druhy ryb),
ostrov Ie – výstup na vrchol Gusuku (170 m)
a jeskyně Nyatiya
13. den přelet do moderní metropole Ósaky (jeden z nejstarších japonských buddhistických chrámů Šitenodži, vyhlídka na rozlehlou aglomeraci z Umeda Sky Building),
údajně nejkrásnější japonský hrad Himeji
14. – 15. den bývalé centrum japonského
císařství Kjóto (Zlatý a Stříbrný pavilon, kamenná zenová zahrada, hrad Nidžó, svatyně
Fušimi Inari)
16. den návrat do ČR

Cena zahrnuje: letenku do Soulu a zpět z Ósaky včetně všech poplatků, přelety Soul–Čedžu –
Busan–Tchaj-pej, Kao-siung–Naha–Ósaka, místní
dopravu, ubytování, služby průvodce a cestovní
pojištění. Ubytování: 13× hotel (dvoulůžkové pokoje s příslušenstvím). Doprava: metro, taxi, vlak,
autobus, lanovka, člun. Stravování: individuální
za pomoci průvodce.
Služby za příplatek: 13× jednolůžkový pokoj
7 800 Kč, fakultativní výlet 12. den 1 500 Kč
(od 4 osob), pojištění STORNO 1 232 Kč, STORNO+
1 632 Kč.
Cena nezahrnuje: vstupné cca 100 USD.
Pořadatelem zájezdu je CK Alvarez.

Termín

Kód

Cena

12.09. – 27.09.2020

1ktj20

64 990 Kč

Ostrov Čedžu, Jižní Korea

58

Katalog 2020

Ke službám na zájezdu se vztahují Všeobecné informace uvedené na stranách 130 – 131.

počet dní

Japonsko

18

Podzim v Japonsku
• Starobylá císařská sídla Kjóto a Nara

• Památník obětem atomové bomby v Hirošimě

• Cestování expresem šinkanzen

• Koupání v termálech

• Moderní čtvrti Tokia

• Vrchol japonského podzimu – rudě zbarvené javory

památky
města

Kanazawa
Hirošima

Nikkó
Tokio

Ósaka

Nagasaki
Nikkó

Kanazawa
Hirošima

Tokio
Ósaka

7-14

velikost
skupiny

snídaně

míra komfortu

náročnost

Nagasaki

Program zájezdu
1. – 2. den letecký přesun do Tokia, prohlídka
buddhistického chrámu Sensódži s pětistup
ňovou pagodou v tradiční čtvrti Asakusa
3. – 4. den celodenní výlet do oblasti NP Hakone s výhledy na horu Fudži , cesta horskou
železnicí a lanovkou k jezeru Aši (vyhlídková
plavba lodí), vulkanická oblast Ówakudani,
koupání ve vyhlášených termálních lázních
Kusatsu onsen a výlet ke kráteru sopky Širane (možnost lehčí turistiky kolem kráteru)
5. – 6. den šinkanzenem do města Kanazawa na pobřeží Japonského moře (jako jedno z mála nebylo poničeno bombardováním
za 2. sv. války, Nagamači a Higaši-čaja – autentické čtvrti samurajů, řemeslníků a gejš),
jedna ze tří nejslavnějších japonských zahrad
Kenroku-en, přesun do moderní metropole
Ósaky (večerní prohlídka města)
7. – 10. den bývalé centrum japonského
císařství Kjóto (tradiční čtvrť Gion, kamenná zenová zahrada, Zlatý a Stříbrný pavilon
a další kjótské chrámy), procházka čtvrtí
Arašijama (rozlehlý bambusový háj, dřevěný most Togetsukyo přes řeku Katsura), celodenní výlet do starobylé Nary (obří socha
Buddhy v chrámu Tódaidži), pětistupňová
dřevěná pagoda v Kófukudži, odpočinek
v parku Nara kóen s krotkými jeleny, svatyně
ve Fušimi Inari (tisíce oranžových bran torii),
návštěva hradu Himedží (jeden ze „Tří slavných hradů“ a vůbec nejzachovalejší)

Zlatý chrám Kinkaku-ji, Kjóto

11. – 12. den prohlídka Hirošimy (Mírový park, Muzeum a Památník obětem
atomového výbuchu, kostra budovy Genbaku Dómu v epicentru výbuchu ), výlet
do blízké Okajamy (druhá ze slavné trojice
japonských zahrad) a poklidného historického městečka Kurašiki, plavba lodí na ostrov
Mijadžima se symbolem Japonska „plovoucí bránou“ svatyně Itsukušima , výjezd lanovkou na horu Misen s výhledy na ostrůvky ve Vnitřním moři
13. – 14. den přejezd na ostrov Kjúšú, „evropské“ přístavní město Nagasaki (domky
holandské kolonie, památky na křesťanskou
minulost), návrat šinkanzenem do Tokia
15. – 16. den návštěva Kamakury (hlavní
město Japonska ve 14. stol., zenové chrámy,
Daibutsu – socha Velkého Buddhy), krátká zastávka v Jokohamě, celodenní výlet
do horského letoviska Nikkó (svatyně Tóšógú
a komplex neuvěřitelně zdobených staveb ze
17. stol. – vrchol řezbářského umění)
17. – 18. den Tokio (největší rybí trh, vyhlídka z mrakodrapu na moderní Šindžuku,
Ginza, park Jojogi se svatyní Meidži džingú,
čtvrť Akihabara – ráj pro fanoušky elektroniky a počítačových her a další různorodé čtvrti
hlavního města), návrat do ČR

Velký Buddha, Kamakura

Ke službám na zájezdu se vztahují Všeobecné informace uvedené na stranách 130 – 131.

Cena zahrnuje: zpáteční letenku do Tokia včetně všech poplatků, místní dopravu, ubytování
se snídaní, služby průvodce a cestovní pojištění.
Ubytování: 14× hotel (dvoulůžkové pokoje s příslušenstvím), 1× rjokan – tradiční japonské ubytování. Doprava: vlak, šinkanzen, autobus, lanovka,
člun. Stravování: 15× snídaně, jinak individuální
za pomoci průvodce.
Služby za příplatek: 14× jednolůžkový pokoj
17 500 Kč, pojištění STORNO 1 232 Kč, STORNO+
1 632 Kč.
Cena nezahrnuje: vstupné cca 200 USD.
Pořadatelem zájezdu je CK Alvarez.

Termín

Kód

Cena

30.10. – 16.11.2020

2jap20

79 990 Kč

Chrám Daigoji

Asie

59

počet dní

Jižní Korea, Tchaj-wan

17

Perly Jižní Koreje a Tchaj-wanu
• Královské paláce v Soulu

• Úchvatný kaňon Taroko se skalami z růžového mramoru

• Lehká turistika v NP Seoraksan

• Moderní metropole Tchaj-pej a historické městoTchaj-nan

• Historické město Kjongdžu s chrámy, paláci a hrobkami

• Jezero Slunce a Měsíce obklopené horami

příroda
Soul

NP Seoraksan

klášter
Haeinsa

památky

Kjongdžu
Pusan

města

Tchaj-pej

7-14

velikost
skupiny

míra komfortu

náročnost

Kao-siung

Program zájezdu
1. – 3. den letecký přesun do Soulu (královský palác Čchandeokkung s Tajnou
zahradou, národní památník války), vyhlídka
na město z věže N Soul Tower (236 m) v parku Namsan, pevnost Hwaseong v Suwonu
4. – 5. den lehká turistika v národním parku
Seoraksan (možnost jízdy lanovkou na místo
bývalé pevnosti Gwongeumseong, ohromující výhledy na půvabnou krajinu), přesun
do Daegu, chrám Haeinsa s unikátním
archivem dřevěných tiskařských desek Tripitaka Koreana z 13. stol.
6. – 7. den středověké hlavní město Kjongdžu (hrobky králů z období království Silla, stará observatoř, jezero Anapči s pavilony), chrám
Bulguksa , jeskyně Seokguram se slavnou
sochou Buddhy, lidová vesnička Yangdong
8. – 9. den nejstarší buddhistický komplex
Tongdosa s Buddhovými ostatky, přesun
do Pusanu (klášter Haedong Jonggungsa
přímo na skalnatém pobřeží, chrám Beomeosa, možnost návštěvy termálních lázní, proslulý rybí trh Čagalčchi se spoustou restaurací, výhled na aglomeraci z Pusanské věže)
10. – 11. den přelet na Tchaj-wan do Kao-siungu (378 m vysoký mrakodrap 85 Sky

Chrám Bulguksa

60

Tower, Lotusové jezero s pagodami Tygra
a Draka), historické město Tchaj-nan (pevnost Zeelandia, pevnost Provintia, Konfuciův
chrám, kupecký dům prorostlý rozložitým
banyánem, chrám bohyně Ma-cu, plavba
mangrovovými mokřinami v národním parku
Taijiang)
12. – 13. den výjezd mezi čajovými plantážemi do přírodní rezervace Alishan na vrcholcích hor (okrasné zahrady, mohutné tisícileté cypřiše, krásné výhledy, východ slunce
na posvátné hoře Zhushan, průjezd horami
k jezeru Slunce a Měsíce (plavba po jezeře, posvátný ostrůvek původních obyvatel,
chrám Wenwu)
14. – 15. den přejezd přes průsmyk Wuling
(3275 m), národní park Taroko s kaňony a jeskyněmi vyhloubenými v růžovém mramoru,
cesta po východním pobřeží na sever, strmé
útesy Qingshui, geopark Yehliu s bizarními
skalními útvary na pobřeží, příjezd do Tchaj-pej, noční trh
16. – 17. den prohlídka hlavního města
(nádherně restaurovaný chrám Baoan, budova kanceláře prezidenta, Čankajškův památník, 509 m vysoký mrakodrap Taipei 101),
návrat do ČR

Palác Gyeongbokgung, Soul

Katalog 2020

Cena zahrnuje: letenku do Soulu a zpět z Tchaj-peje včetně všech poplatků, přelet Pusan–Kao-siung, místní dopravu, ubytování, služby průvodce
a cestovní pojištění. Ubytování: 14× hotel (dvoulůžkové pokoje s příslušenstvím). Doprava: vlak,
autobus, minibus, metro. Stravování: individuální za pomoci průvodce.
Služby za příplatek: 14× jednolůžkový pokoj
10 500 Kč, pojištění STORNO 1 232 Kč, STORNO+
1 632 Kč.
Cena nezahrnuje: vstupné cca 100 USD.
Pořadatelem zájezdu je CK Alvarez.

Termín

Kód

Cena

01.05. – 17.05.2020

1kot20

67 990 Kč

Tchaj-pej
Ke službám na zájezdu se vztahují Všeobecné informace uvedené na stranách 130 – 131.

počet dní

Tchaj-wan

14

Formosa – krásný ostrov Tchaj-wan
• Moderní metropole Tchaj-pej

• Historická města Tchaj-nan a Lugang

• Kaňon Taroko z růžového mramoru

• Jezero Slunce a Měsíce uprostřed hor

• Koupání v horkých pramenech

• Představení čínské opery i tance původních obyvatel

příroda
Tchaj-pei

NP Taroko

památky
města

Hualien

Jezero Slunce
a Měsíce
Chiayi
Tchaj-nan

7-14

velikost
skupiny

míra komfortu

náročnost

Kao-siung

Program zájezdu
1. – 2. den letecký přesun do Tchaj-pej
(budova kanceláře prezidenta, Čankajškův
památník, 509 metrů vysoký mrakodrap Taipei 101, představení čínské opery)
3. den dokončení prohlídky Tchaj-peje (Národní palácové muzeum, Konfuciův chrám,
precizně zrestaurovaný chrám Bao‘an, výjezd
lanovkou na vrch Maokong s výhledy na město, procházka čajovými plantážemi, večer
chrám Longšan plný věřících, noční trh)
4. den geopark Yeliou s bizarními skalními
útvary na pobřeží, přesun do Jiaoshi na východním pobřeží, odpočinek ve vyhlášených
horkých pramenech
5. den strmé útesy Qingshui na pobřeží vysoké stovky metrů, soutěska v národním parku Taroko se skalami z růžového mramoru
(Vlaštovčí jeskyně, působivý dvojitý vodopád
Baiyang), nocleh v Hualienu, dle času vystoupení domorodců kmene Amis
6. den přesun vlakem po východním pobřeží a přes hory do města Kao-siung (378 m
vysoký mrakodrap 85 Sky Tower, Lotusové
jezero s pagodami Tygra a Draka, ostrov Cijin
s množstvím restaurací nabízejících rozmanité druhy ryb a mořských plodů)
7. den největší buddhistický klášterní komplex Foguangšan, přesun do Tchaj-nanu,
večer návštěva největšího nočního trhu

NP Taroko

8. den historické město Tchaj-nan (pevnost
Zeelandia, pevnost Provintia, Konfuciův chrám,
kupecký dům prorostlý rozložitým banyánem,
chrám bohyně Ma-cu, plavba mangrovovými
mokřinami v národním parku Taijiang)
9. den přesun do oblasti Chiayi, nenáročná
turistika, chrám Longyin u řeky Bazhang, návštěva čajových plantáží
10. den výjezd mezi čajovými plantážemi
do přírodní rezervace Alishan na vrcholcích
hor (okrasné zahrady, mohutné tisícileté
cypřiše, krásné výhledy)
11. den jízda vysokohorskou železnicí, východ slunce na posvátné hoře Zhushan, průjezd horami s nádhernými výhledy k jezeru
Slunce a Měsíce (plavba po jezeře, chrámy)
12. den návštěva historického městečka
Lugang (starý chrám Longšan, úzké uličky
starého města, tržiště) a města Changhua
(22 m vysoká socha Velkého Buddhy na vrcholu Baguašan), nocleh v Tchaj-čungu
13. den městečko Wufeng (rezidence rodiny Lin z 19. století, dle času muzeum zemětřesení na místě školy zřícené během otřesů
v roce 1999)
14. den návrat do ČR

Národní koncertní síň, Taipei

Ke službám na zájezdu se vztahují Všeobecné informace uvedené na stranách 130 – 131.

Cena zahrnuje: letenku do Tchaj-pej a zpět včetně
všech poplatků, místní dopravu, ubytování, služby průvodce a cestovní pojištění. Ubytování: 11×
turistický hotel (dvoulůžkové pokoje s příslušenstvím). Doprava: vlak, autobus, minibus, metro.
Stravování: individuální za pomoci průvodce.
Služby za příplatek: 11× jednolůžkový pokoj
8 900 Kč, pojištění STORNO 616 Kč, STORNO+ 841 Kč.
Cena nezahrnuje: vstupné cca 70 USD.
Pořadatelem zájezdu je CK Alvarez.

Termín

Kód

Cena

07.03. – 20.03.2020

1twn20

49 990 Kč

06.03. – 19.03.2021

1twn21

49 990 Kč

Centrální pohoří, Tchaj-wan

Asie

61

Myanmar

počet dní

počet dní

15

18

To nejlepší z Barmy
!

!

• Královská města Mandalay a Amarapura

• Plavba po jezeře Inle a řece Iravádí

• Poutní místo Kyaiktiyo s pozlaceným balvanem „viklanem”

• Zlatá pagoda v Rangúnu

• Tisíce chrámů a pagod v Baganu

• Odpočinek na plážích v Ngapali
!

příroda
památky

Mandalay
Bagan
Mt.
Popa

jezero
Inle

moře
Mandalay
Bagan

Kyaiktiyo
Rangún

Bago

Mt.
Popa

jezero
Inle
Kyaiktiyo

8-14

velikost
skupiny

snídaně

míra komfortu

náročnost

Rangún Bago

Program zájezdu
1. – 3. den letecký přesun do Rangúnu,
prohlídka města (2000 let stará pagoda Sule,
koloniální centrum, stometrová zlatá pagoda Shwedagon, 65 m dlouhá socha ležícího buddhy v Chauktatgyi, palác Karaweik
na jezeře Kandawgyi)
4. – 5. den poutní místo Kyaiktiyo s pozlaceným viklanem na skále Golden Rock, nejvyšší
zlatá pagoda Schwemawdaw ve městě Bago
(55 m dlouhý ležící Buddha v areálu pagody
Hinthagon, monument čtyř sedících Buddhů)
6. – 7. den jezero Inle (celodenní plavba
po jezeře s návštěvou řemeslnických vesnic
a plovoucích zahrad (rybáři pádlující nohou, rybí trhy, tkalcovské manufaktury, domy
na kůlech, dlouhokrké ženy s mosaznými
ozdobami), přejezd do bývalého hlavního
města Mandalay
8. – 10. den Mandalay (královský palác
obklopený vodními příkopy, chrámy, pagoda
Kuthodaw s největší knihou na světě vytesanou do kamenných stél a pagoda Mahamuni
se zázračnými sochami ukořistěnými v Angkor Watu, ulička kameníků, stovky mnichů
vybírajících ráno milodary), večerní vyhlídka
na město z Mandalay Hill, bývalé královské
město Amarapura (přechod jezera po nejdelším mostu z týkového dřeva k nádherné
Kyauktawgyi Paya s freskami), plavba po řece
Iravádí do Mingunu podél kopců posetých
mnoha desítkami pagod (velkolepé výhledy

Nikkó

Kanazawa
Hirošima

Nagasaki
na okolní krajinu z vrcholu nedostavěné
obří
pagody, největší nepoškozený zvon na světě), opuštěné královské město Sagaing
11. – 13. den celodenní plavba po řece
Iravádí do Baganu (nejúchvatnější místo
v Barmě s tisíci chrámy a pagodami z 11.–
13. století na planině nad řekou Iravádí, ranní
trh, možnost výletu na kole nebo letu horkovzdušným balónem, pagoda Shwezigon,
chrámy Gubyaukgyi, Htilominlo a Ananda,
nádherná krajina kolem mystického vrcholu
Mt. Popa (1518 m), výstup po stovkách schodů ke klášteru vysoko na skále za doprovodu
opic makaků
14. – 15. den přelet z Baganu do Rangúnu
a návrat do ČR

Ngapali
(možnost prodloužení zájezdu)
14. – 16. den přelet do Thandwe a krátký
přejezd do Ngapali, koupání v moři a odpočinek na krásných písečných plážích v Ngapali,
možnost zapůjčení kola k výletům po okolí
17. – 18. den přelet z Thandwe do Rangúnu, dokončení prohlídky Rangúnu, možnost posledních nákupů, návrat do ČR

Tokio
Ósaka

Cena zahrnuje: zpáteční letenku do Rangúnu
včetně všech poplatků, přelety Rangún–Heho
(Inle), Bagan–Rangún, nebo Bagan–Thandwe–
Rangún v prodloužení, místní dopravu, 3× plavba lodí, ubytování, snídaně, služby průvodce
a cestovní pojištění. Ubytování: 12× turistický
hotel (dvoulůžkové pokoje s příslušenstvím) + 3×
v prodloužení. Doprava: pronajatý minibus, loď,
taxi. Stravování: 12× snídaně + 3× v prodloužení,
jinak individuální za pomoci průvodce.
Služby za příplatek: 12×/15× jednolůžkový pokoj
6 000/8 000 Kč, barmské vízum 1 500 Kč, pojištění
STORNO 616/1 232 Kč, STORNO+ 841/1 632 Kč.
Cena nezahrnuje: let balonem cca 330 USD,
vstupné cca 90 USD.
Pořadatelem zájezdu je CK Alvarez.

Termín

Kód

Cena

22.02. – 07.03.2020

1mya20

61 990 Kč

22.02. – 10.03.2020*

1mym20

66 990 Kč

28.11. – 12.12.2020

2mya20

61 990 Kč

28.11. – 15.12.2020*

2mym20

66 990 Kč

19.12.2020 – 2.1.2021

3mya20

66 990 Kč

19.12.2020 – 5.1.2021* 3mym20

71 990 Kč

20.02. – 06.03.2021

1mya21

61 990 Kč

20.02. – 09.03.2021*

1mym21

66 990 Kč

*Prodloužená varianta

Horkovzdušné balony nad Baganem
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Mount Popa

Pagoda Karaweik, jezero Kandawgyi
Ke službám na zájezdu se vztahují Všeobecné informace uvedené na stranách 130 – 131.

počet dní

počet dní

18

27

Thajsko, Kambodža

Hory a moře Thajska
• Velký okruh se všemi podstatnými památkami

• Koupání na ostrovech v Andamanském moři

• Královská města Ayutthaya, Sukhothai a Chiang Mai

• To nejlepší z Kambodži

• Jeskyně, chrámy a kmeny horské oblasti severního Thajska
Mae Sai
Mae Sai

příroda

Chiang Rai

Chiang Rai
Chiang Mai

moře

Chiang Mai

Sukhothai

Sukhothai

Bangkok

Bangkok
Angkor Wat

Angkor Wat
Phnom Penh

Phnom Penh
Sihanoukville

Sihanoukville

8-14

Krabi

velikost
skupiny

míra komfortu

náročnost

Krabi

Program zájezdu
1. – 3. den letecký přesun do Bangkoku, výstup na Golden Mount, prohlídka Bangkoku
(královský palác se sochou Smaragdového
Buddhy, chrámy Wat Pho, Wat Arun, Wat Traimit se sochou Zlatého Buddhy, čínská čtvrť,
noční život v zábavní čtvrti Pat Pong)
4. den přejezd do bývalé metropole Ayutthaya (chrámy Wat Phra Ram, Wat Phra Si
Sanphet, Wat Mahathat, Viharn Mongkol Bopit), odjezd vlakem do města Pak Chong
5. den národní park Khao Yai s divokými
slony, medvědy, sambary, gibony, makaky či
zoborožci (4 km trek pralesem okolo vodopádu Pha Kluai Mai k nádhernému vodopádu
Haew Suwat, vyhlídková věž)
6. den „opičí město“ Lopburi (chrám Wat
Mahathat, San Phra Karn, khmérský chrám Phra
Prang Sam Yod, hindská svatyně Prang Khaek, palác krále Naraie), přejezd do Phitsanuloku (nábřeží řeky Nan, restaurace nad řekou, noční trh)
7. den královské město Sukhothai s mnoha chrámy, přejezd do Chiang Mai
8. den půvabné severothajské město Chiang Mai, vyjížďka do hor ke klášteru Wat Doi
Suthep s nádhernými výhledy do okolí
9. den výlet do údolí Mae Sa (sloní škola,
motýlí farma a orchidárium), vesnice tradičních řemesel San Kamphaeng, vesnice Karenů, jízda na slonech, fakultativně plavba
na bambusových vorech
10. den buddhistické jeskyně Tham Chiang
Dao, cesta pralesem k nádherně položenému
klášteru, přejezd do městečka Thaton, klášter, obrovské sochy Buddhů, výstup ke stúpě
s krásnými výhledy na okolní krajinu
11. den Mae Salong na barmské hranici,
tržnice se zbožím z Číny, prodavačky v krojích
etnik Hmong, Akha, čajové plantáže, dle zájmu
návštěva vesnice Padaungů – „dlouhokrkých
žen“ nosících těžké mosazné spirály okolo krku,

Nikkó
Tokio

plavba člunem po řece Mae Kok do Chiang Rai
(chrám Wat Phra Kaew, noční bazar)
12. den centrum oblasti Zlatého trojúhelníku na hranicích Thajska, Laosu a Barmy,
chrám Wat Rong Khun (Bílý palác), staré sídelní
město Chiang Saen se zbytky hradeb, chrámy,
plavba po Mekongu do Laosu – ochutnávka
tradiční lao lao pálenky a místních piv, hraniční
město Mae Sai – klášter Doi Wao s vyhlídkou
do Barmy, návrat do Chiang Rai
13. – 16. den přelet do Krabi na jihu Thajska,
koupání a šnorchlování v letovisku Ao Nang
v oblasti vápencových útvarů s možností výletů na korálové útesy, možnost plavby na ostrov
Phi Phi s lagunami, nebo výlet do NP Phang
Nga, nebo ve vnitrození Smaragdové jezero
a Tygří jeskyně, přelet do Bangkoku
17. – 18. den plovoucí trh v Damnoen Saduak, Kanchanaburi s proslulým mostem
přes řeku Kwai (válečný hřbitov, muzeum),
odlet a návrat do ČR
Kambodža
(možnost prodloužení zájezdu)
18. – 19. den přejezd do Siem Reapu,
bývalé hlavní město khmerských králů Angkor po staletí ztracené v džungli (stovky
paláců a chrámů z 9. – 14. století na ploše
téměř 200 km2, nejslavnější chrám Angkor
Wat, kamenné reliéfy tváří v chrámu Bayon,
fotogenický chrám Baphuon, vodní nádrže)
20. – 22. den plavba rychlým člunem po jezeře a řece Tonlé Sap do hlavního města
Phnom Penh (Královský palác se Stříbrnou
pagodou, chrám Wat Ounalom, muzeum genocidy Tuol Sleng, tržiště, Killing Fields), přejezd do Sihanoukville

Ke službám na zájezdu se vztahují Všeobecné informace uvedené na stranách 130 – 131.

Cena zahrnuje: zpáteční letenku do Bangkoku
včetně všech poplatků, přelety Chiang Rai – Krabi a Krabi–Bangkok, místní dopravu, ubytování,
plavbu lodí po řece Mae Kok, plavbu po jezeře
Tonlé Sap v prodloužení, projížďku na slonu,
služby průvodce a cestovní pojištění. Ubytování: 15× turistický hotel (dvoulůžkové pokoje
s příslušenstvím, většinou s klimatizací) + 9×
v prodloužení. Doprava: vlak, minibus, autobus,
taxi, loď. Stravování: individuální za pomoci
průvodce.
Služby za příplatek: 15×/24× jednolůžkový pokoj 4 500/6 500 Kč, pojištění STORNO
616/1 232 Kč, STORNO+ 841/1 632 Kč.
Cena nezahrnuje: vstupné cca 80/120 USD, kambodžské vízum 35 USD v prodloužení.
Spolupořádáme s partnerskou CK Karavela.

Termín

Kód

Cena

06.02. – 23.02.2020

1tha20

50 990 Kč

06.02. – 03.03.2020*

1thk20

63 990 Kč

05.01. – 22.11.2020

2tha20

50 990 Kč

05.11. – 01.12.2020*

2thk20

63 990 Kč

26.12. – 12.01.2021

3tha20

55 990 Kč

26.12. – 21.01.2021*

3thk20

68 990 Kč

04.02. – 21.02.2021

1tha21

50 990 Kč

04.02. – 02.03.2021*

1thk21

63 990 Kč

*Prodloužená varianta

23. – 24. den plážové letovisko Sihanoukville
na březích Thajského zálivu, odpočinek na plážích
(koupání, možnost plavby na blízký ostrov)
25. – 27. den přesun přes Koh Kong a Trat
do Bangkoku (dokončení prohlídky, muzea, nákupy
suvenýrů), návrat do ČR

Asie
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novinka

Čína, Laos, Vietnam

počet dní

19

Za etniky jihovýchodní Asie
• Horské oblasti, ve kterých se zastavil čas

• Nejméně rozvinuté oblasti navštívených zemí

• Setkání s původními etniky Laosu, Číny i Vietnamu

• Působivé rýžové terasy na prudkých svazích

• Pestrobarevná tržiště a nekonečné úsměvy místních obyvatel

• Vodopády a nesčetné jeskyně krasových oblastí

příroda
zážitky

Jianshui
Dong Van

Ban Gia

Yuanyang
Xishuangbanna

Sapa

Ba Be

Hanoj

Luang
Namtha

7-14

velikost
skupiny

míra komfortu

náročnost

Luang
Prabang

Program zájezdu
1. – 3. den letecký přesun do Luang Prabangu – překrásné chrámové komplexy,
koloniální francouzská architektura, královský palác, výstup na posvátný kopec Phou si,
výlet k vodopádům Kuang Si
4. den přejezd horskou krajinou do etnicky nejrozmanitější laoské provincie Luang
Namtha u hranic s Čínou
5. – 6. den vesnička Ban Nam Leu horského kmene Lane Tane, vesnice menšiny Taj Da,
proslulé tkaním hedvábí, výlet do městečka
Muang Sing a jeho okolí, návštěva vesniček
etnik Aka, Hmong a Jao, vesnice Xiengkok
u hranic s Barmou
7. den přejezd do Číny, cesta krajinou jižního
Yunanu, z tropické nížiny oblasti Xishuangbanna, domova menšiny Dai, až do Honghe, horské autonomní oblasti národností Hani a Yi
8. den bývalé centrum vzdělanosti Jianshui
(dům a zahrady bohaté rodiny Zhu z období
Ming, Severní městská brána, druhý největší
čínský Konfuciánský chrám), starobylá vesnice Tuanshan a 17tiobloukový most Dvojitého draka na soutoku řek Lujiang a Tachong
9. den oblast Yuanyang , výlet do kraje
národnostní menšiny Hani, vesnice obklopené více než 1000 let starými rýžovými
terasami vybudovanými na svazích okolních
kopců a hor, dechberoucí scenérie, procházka po terasách
10. den východ slunce nad rýžovými terasami, návštěva místního tržiště s etniky v tradičních krojích, přesun údolím Rudé řeky
k vietnamské hranici
11. den horské městečko Sapa na úpatí
nejvyšší hory Vietnamu Fan Si Pan (3143 m)
nedaleko čínských hranic (možnost výjezdu
lanovkou na vrchol), výlet do vesnic obývaných horskými kmeny Hmongů a Jao

12. – 13. den provincie Ha Giang, průjezd
tzv. Nebeskou bránou ve výšce 1 500 m s výhledy do údolí plného rýžových teras, geopark Krasové náhorní plošiny Dong Van,
oblast obývaná Bílími Hmongy a příslušníky etnika Meo, vesnice Xa Phin s palácem
hmongského krále Vuong
14. – 15. den přejezd přes průsmyk Ma Pi
Leng s úchvatnými výhledy a několika dalšími sedly do provincie Cao Bang, oblastí černých vápencových hor, největší vietnamský
vodopád Ban Gioc u hranice s Čínou, 2 km
dlouhá jeskyně Nguon Ngao s nádhernými
stalagmity a stalaktity
16. den přesun do oblasti obývané menšinou Taj, národní park Ba Be se stejnojmenným jezerem v provincii Bac Kan, nocleh
v domech na kůlech
17. den plavba po jezeře Ba Be s průzračnou vodou a obklopeném vrcholy sahajícími
do výšky 1900 m, jeskyně Hua Ma označovaná za nejkrásnější v regionu, odpoledne přesun do Hanoje
18. – 19. den dle času prohlídka města
(Muzeum etnických menšin), návrat do ČR

Kmenová vesnička, Čína
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Cena zahrnuje: letenku do Luang Prabangu a zpět
z Hanoje včetně všech poplatků, místní dopravu,
ubytování, služby průvodce a cestovní pojištění.
Ubytování: 10× turistický hotel (dvoulůžkové pokoje
s příslušenstvím), 6× rodinný penzion (dvoulůžkové
pokoje). Doprava: pronajatými vany či minibusy, tuk
tuky. Stravování: individuální za pomoci průvodce.
Služby za příplatek: 16× jednolůžkový pokoj 8000 Kč,
čínské vízum 3 300 Kč, vietnamské vízum 800 Kč,
pojištění STORNO 1 232 Kč, STORNO+ 1 632 Kč.
Cena nezahrnuje: vstupné cca 50 USD, laoské vízum 30 USD.
Pořadatelem zájezdu je CK Alvarez.

Termín

Kód

Cena

05.02. – 23.02.2020

1etn20

64 990 Kč

03.02. – 21.02.2021

1etn21

64 990 Kč

Budhistický chrám, Luang Prabang, Laos
Ke službám na zájezdu se vztahují Všeobecné informace uvedené na stranách 130 – 131.

počet dní

Thajsko, Laos, Vietnam, Kambodža

28

Francouzskou Indočínou
• Prohlídka kosmopolitní thajské metropole Bangkoku

• Paláce a hrobky císařského města Hué

• Královské město Luang Prabang na řece Mekong

• Khmerské chrámy Angkoru ukryté v džungli

• Konzervativní Hanoj a životem pulzující Saigon

• Dvoudenní plavba po Mekongu v Laosu

památky
!

Luang
Prabang

Hanoj

města

Chiang Mai

příroda
!

Vientiane

Hué

Bangkok
Phnom
Penh

7-16

velikost
skupiny

míra komfortu

náročnost

Saigon

Program zájezdu
1. – 3. den letecký přesun do Bangkoku,
(královský palác se sochou Smaragdového
Buddhy, chrám Wat Pho se 45 m dlouhou
sochou ležícího Buddhy, chrám Wat Arun,
čínská čtvrť, noční život v zábavní čtvrti Pat
Pong, plavba po řece Chao Phraya)
4. – 6. den půvabné severothajské město
Chiang Mai (kulturní a náboženské centrum, staré město s četnými chrámy a zbytky
hradeb, lidové výrobky, noční trhy), výlet
na horu Doi Suthep (1676 m) s chrámem Wat
Phra That, oblast tropických horských pralesů
Zlatého trojúhelníku na thajsko-barmském
pomezí, možnost jízdy na slonech a raftingu
na bambusových vorech po řece Mae Sa, sloní škola, orchidárium
7. – 9. den „Království milionu slonů“ Laos,
plavba po Mekongu do světově proslulé lokality Luang Prabang (jeden z největších
chrámových komplexů v Asii, koloniální architektura, královský palác), výlet k vodopádům Kuang Si
10. – 11. den průjezd hornatou krajinou
s malebnými vesničkami a oblastí krasových
skalních útvarů Vang Vieng, královské město
Vientiane (starobylý chrám Wat Si Saket s tisíci sošek Buddhy, Velká stúpa, Vítězný monument, Národní muzeum), přelet do vietnamské metropole Hanoje
12. – 14. den Hanoj (staré město, jezero Navráceného meče, pagoda Ngoc Son
s mostem Jitřních paprsků, Chrám písemnictví, areál Ho Či Minova mauzolea s jeho
domem, muzeem a pagodou Jednoho
sloupu, vodní loutkové divadlo), plavba
do Dračí zátoky s více než třemi tisíci bizarních vápencových ostrůvků ve tvaru homole (návštěva jeskyní, pozorování západu

slunce), nocleh na ostrově Cat Ba, návrat
do Hanoje
15. – 17. den bývalé sídelní město dynastie
Nguyen Hué (císařský palác se Zakázaným
městem, hrobky císaře Minh Manga a dalších panovníků), pagoda Thien Mu na břehu
Voňavé řeky, kosmopolitní přístav Hoi An
(holandská, portugalská a čínská koloniální
architektura), pozůstatky chrámového komplexu My Son ze 4. století
18. – 19. den odpočinek na plážích Jihočínského moře v letovisku Nha Trang (katedrála, pagoda Long Son s obřím Buddhou,
čamské věže Po Nagar), možnost plavby
po okolních ostrovech s koupáním
20. – 21. den prohlídka Ho Či Minova Města,
dříve Saigon (Palác znovusjednocení, radnice,
katedrála, pagoda Nefritového císaře, vyhlídka
z mrakodrapu Bitexco), plavba lodí bludištěm
říčních ramen v deltě Mekongu, rybářské vesničky s domy na kůlech a plovoucími trhy, nekonečná rýžová pole a plantáže kaučukovníků
22. – 23. den odjezd do Kambodži, metropole Phnom Penh (královský palác, Stříbrná
pagoda, chrám Wat Ounalom, muzeum genocidy Tuol Sleng, tržiště)
24. – 26. den plavba rychlým člunem
po řece a dále po jezeře Tonlé Sap až do Siem
Reapu, bývalé hlavní město khmerských
králů Angkor po staletí ztracené v džungli
(130 velmi zachovalých paláců a chrámů z 9.–
14. stol. na ploše téměř 200 km2, nejslavnější
chrám Angkor Wat, kamenné reliéfy tváří
v chrámu Bayon, fotogenický chrám Ta Prohm prorostlý džunglí, vodní nádrže)
27. – 28. den odjezd do thajského Bangkoku, návrat do ČR

Cena zahrnuje: zpáteční letenku do Bangkoku
včetně všech poplatků, přelet Vientiane–Hanoj, místní dopravu, ubytování, dvoudenní výlet
do Dračí zátoky s plnou penzí, služby průvodce
a cestovní pojištění. Ubytování: 21× turistický hotel (dvoulůžkové pokoje s příslušenstvím),
3× lehátkový vlak, 1× lehátkový autobus. Doprava: vlak, minibus, autobus, taxi, tuk-tuk, loď.
Stravování: 1× plná penze na výletě do Dračí zátoky, jinak individuální za pomoci průvodce.
Služby za příplatek: 21× jednolůžkový pokoj
6 400 Kč, vietnamské vízum 900 Kč, pojištění
STORNO 616 Kč, STORNO+ 841 Kč.
Cena nezahrnuje: laoské vízum 30 USD, kambodžské vízum 35 USD, vstupné cca 160 USD.
Pořadatelem zájezdu je CK Alvarez.

Termín

Kód

Cena

10.10. – 06.11.2020

1inc20

59 990 Kč

Wat Lok Molee, Chiang Mai
Ke službám na zájezdu se vztahují Všeobecné informace uvedené na stranách 130 – 131.

Asie
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počet dní

Laos, Kambodža

21

Království milionu slonů
• Královské město Luang Prabang na řece Mekong

• Khmerské chrámy Angkor ukryté v džungli

• Pozorování říčních delfínů

• Koupání na plážích ostrova Koh Rong

!

příroda
památky

Luang Prabang
Phonsavan
!

Vientiane

Pakse
Siem Reap
Phnom Penh

7-12

velikost
skupiny

míra komfortu

náročnost

Sihanoukville

Program zájezdu
1. – 3. den letecký přesun do „Království
milionu slonů“ Laosu, bývalé královské město
Luang Prabang (překrásné chrámové komplexy, koloniální francouzská architektura, královský palác), výlet k vodopádům Kuang Si
4. – 6. den odjezd autobusem do Phonsavanu v krajině nejvíce bombardované za Vietnamské války, návštěva tajemné Planiny
džbánů s obrovskými 2000 let starými kamennými nádobami, tradiční vesnice etnické
skupiny Hmongů, přejezd horami do krasové
oblasti Vang Vieng
7. – 9. den Vang Vieng – fotogenická krajina kopců a vápencových homolí s možností
pěších či cyklovýletů, návštěvy jeskyní, nenáročné plavby po řece Nam Song na kajaku či
koupání v Modré laguně, hlavní město Vientiane (starobylý chrám Wat Si Saket s tisíci sošek Buddhy, Velká stúpa, Vítězný monument,
prezidentský palác, možnost návštěvy Buddha parku)
10. – 12. den noční přejezd do Pakse, výlet
na náhorní plošinu Bolaven (pěstování proslulé laoské kávy, vesnice místních kmenů, vodopád Tat Fan a Tad Yuang), pozoruhodná oblast Si Phan Don (4000 ostrovů) na jihu země,
plavba na ostrov Don Det, odpočinek, procházka po ostrově, možnost rybaření či výletu
k vodopádům Khone Phapeng, výlet po náspu

bývalé francouzské železnice, mohutné katarakty Mekongu a pozorování říčních delfínů
13. – 15. den celodenní přejezd do Siem
Reapu, bývalé hlavní město khmerských
králů Angkor , po staletí ztracené v džungli
(130 velmi zachovalých paláců a chrámů z 9.–
14. století na ploše téměř 200 km2, nejslavnější chrám Angkor Wat, kamenné reliéfy
tváří v chrámu Bayon, fotogenický chrám
Ta Prohm prorostlý džunglí, vodní nádrže,
„velký okruh“ po vzdálenějších chrámech,
možnost půjčení kol a výletu na místa bez
turistů, nebo nákupy a individuální program
v Siam Reapu), odjezd nočním lehátkovým
autobusem do Sihanoukville
16. – 18. den lodí na ostrov Koh Rong,
odpočinek na překrásných plážích, skvělé
jídlo, koupání, relaxace, možnost plavby
k blízkým ostrovům či celodenního lodního
výletu se šnorchlováním
19. – 21. den kambodžská metropole
Phnom Penh (královský palác, Stříbrná pagoda, chrámy Wat Ounalom, Wat Phnom,
Národní muzeum, muzeum genocidy Tuol
Sleng, exotické tržiště, možnost nákupů),
návrat do ČR

Spící Buddha, Vientiane

Interiér chrámu, Luang Prabang
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Cena zahrnuje: letenku do Luang Prabang a zpět
z Phnom Penhu včetně všech poplatků, místní dopravu, ubytování, služby průvodce a cestovní pojištění. Ubytování: 13× turistický hotel, 3× chatky nebo bungalovy na pláži (dvoulůžkové pokoje
s příslušenstvím), 2× lehátkový autobus. Doprava: autobus, minibus, loď, taxi, tuk-tuk. Stravování: individuální za pomoci průvodce.
Služby za příplatek: 16 × jednolůžkový pokoj
4 800 Kč, pojištění STORNO 616 Kč, STORNO+
841 Kč.
Cena nezahrnuje: laoské vízum 30 USD, kambodžské vízum 35 USD, vstupné cca 150 USD.
Pořadatelem zájezdu je CK Alvarez.

Termín

Kód

Cena

22.02. – 13.03.2020

1lao20

59 990 Kč

05.07. – 25.07.2020

2lao20

62 990 Kč

21.02. – 13.03.2021

1lao21

59 990 Kč

Vodopády Kuang Si, Luang Prabang
Ke službám na zájezdu se vztahují Všeobecné informace uvedené na stranách 130 – 131.

počet dní

Kambodža

16

Pohodová Kambodža
• Jízda drezínou po „bambusové železnici”

• Jezera a vodopády skryté v džungli provincie Ratanakiri

• Proslulé chrámy Angkoru – nejúžasnější památka
jihovýchodní Asie

• Odpočinek na tropických plážích ostrova Koh Rong
• Královský palác se Stříbrnou pagodou v Phnom Penhu

příroda

Battambang

památky

Banlung

Siem
Reap
Tonlé
Sap

Kratie

Phnom Penh

7-15

velikost
skupiny

snídaně

míra komfortu

náročnost

Sihanoukville

Program zájezdu
1. den letecký přesun do Phnom Penhu
2. den seznámení s kambodžskou metropolí, podvečerní procházka po promenádě
Sisowath na nábřeží Mekongu
3. den přesun do koloniálního města Battambang, možnost návštěvy cirkusu Phare
Ponleu Selpak, kde děti z ulice předvádějí
své akrobatické umění
4. den celodenní výlet po okolí města –
možnost svezení na drezínách po „bambusové železnici”, chrám Wat Banan, ochutnávka místního vína, pozorování milionů
netopýrů vylétajících večer z jeskyně u Wat
Phnom Sampeau
5. den cesta do Siem Reapu, v případě dostatečného stavu vody možnost fakultativně
absolvovat celodenní plavbu po řece Stung
Sangker a dále po jezeře Tonlé Sap kolem
plovoucích vesnic, v případě cesty po silnici
odpoledne možnost projížďky lodí po plovoucí vesnici na jezeře Tonlé Sap
6. den bývalé hlavní město khmerských králů Angkor po staletí ztracené v džungli (130
velmi zachovalých paláců a chrámů z 9. – 14.
století na ploše téměř 200 km2, nejslavnější
chrám Angkor Wat, kamenné reliéfy tváří
v chrámu Bayon, fotogenický chrám Ta Prohm prorostlý džunglí, kamenné vodní nádrže)
7. den dokončení prohlídky Angkoru,
„velký okruh“ po vzdálenějších chrámech,
možnost půjčení kol a výletu k opuštěným
chrámům bez turistů, nebo nákupy a individuální program v Siam Reapu
8. den celodenní přesun severními provinciemi Preah Vihear a Stung Treng do Banlugu
v provincii Ratanakiri proslulé nádhernými
místy a krajinou jen velmi málo zasaženou
civilizací
9. den přírodní krásy v okolí Banlungu (magicky působící jezero Yeak Loam v kráteru

vyhaslé sopky obrostlé bambusem, vodopády
Chha Ong a Ka Chhang ukryté v džungli), rušné tržiště s výrobky místních řemeslníků
10. den přejezd do půvabného města Kratie v oblasti nejzachovalejších porostů více
než stoletých stromů teky obrovské (týk),
šance na pozorování orcel tuponosých –
sladkovodních delfínů žijících v Mekongu
11. den jízda typickou kambodžskou krajinou mezi nekonečnými rýžovými políčky
a plantážemi cukrových palem až do města
Sihanoukville obklopeného překrásnými
plážemi
12. – 13. den lodí na ostrov Koh Rong, odpočinek a koupání v moři, skvělé jídlo
14. den památník genocidy s masovými
hroby na tzv. Killing Fields v Choeung Ek,
návrat do Phnom Penhu, chrám Wat Phnom
15. den královský palác a Stříbrná pagoda, Národní muzeum, muzeum genocidy
Tuol Sleng, chrám Wat Ounalom, možnost
nákupů, odlet do Prahy
16. den návrat do ČR

Jezero Tonlé Sap
Ke službám na zájezdu se vztahují Všeobecné informace uvedené na stranách 130 – 131.

Cena zahrnuje: zpáteční letenku do Phnom
Penhu včetně všech poplatků, místní dopravu,
ubytování, snídaně, služby průvodce a cestovní pojištění. Ubytování: 11× turistický hotel,
2× chatky (bungalovy) na pláži (vše dvoulůžkové pokoje s příslušenstvím). Doprava: pronajatý
minibus, loď. Stravování: 13× snídaně, jinak individuální za pomoci průvodce.
Služby za příplatek: 13× jednolůžkový pokoj
5 600 Kč, pojištění STORNO 616 Kč, STORNO+ 841 Kč.
Cena nezahrnuje: kambodžské vízum 35 USD,
odletovou taxu z Phnom Penhu 25 USD, vstupné
a fakultativní akce cca 110 USD.
Pořadatelem zájezdu je CK Alvarez.

Termín

Kód

Cena

11.01. – 26.01.2020

1kbd20

50 990 Kč

28.11. – 13.12.2020

2kbd20

50 990 Kč

20.02. – 07.03.2021

1kbd21

50 990 Kč

Thajský záliv

Asie
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počet dní

Vietnam

22

Napříč Vietnamem
•P
 lavba mezi třemi tisíci vápencových homolí Dračí zátoky

•O
 dpočinek a koupání v Mui Ne na břehu Jihočínského moře

•S
 etkání s příslušníky etnik severního Vietnamu

•P
 aláce a hrobky císařského města Hué

• Konzervativní Hanoj a životem pulzující Saigon

• L etní sídlo císaře v Dalatu

příroda
!

Sapa
Dien Bien Phu

Halong

památky

Hanoj
Son La
Mai Chau Ninh Binh

NP
Ke Bang

Hué
Da Nang
Hoi An

Dalat

8-12

velikost
skupiny

míra komfortu

náročnost

Mui Ne
Saigon

Program zájezdu
1. – 2. den letecký přesun do Hanoje (staré
město, jezero Navráceného meče s pagodou
Ngoc Son a mostem Jitřních paprsků, vodní
loutkové divadlo)
3. – 4. den plavba do Dračí zátoky s více
než třemi tisíci bizarních vápencových ostrůvků ve tvaru homole (návštěva jeskyně,
pozorování západu slunce, přenocování
na lodi), návrat do Hanoje
5. den areál Ho Či Minova mauzolea
s jeho domem, muzeem a pagodou Jednoho sloupu, císařská pevnost Thang Long ,
Chrám písemnictví, odjezd lehátkovým vlakem do hor na vietnamsko-čínské hranici
6. – 7. den horské městečko Sapa při úpatí
nejvyšší hory Vietnamu Fan Si Pan (3143 m)
nedaleko čínských hranic (možnost výjezdu
lanovkou na vrchol), výlety po vesničkách obývaných horskými kmeny původem z okolních
zemí (Hmongové, Jaové), vodopád Cat Cat
8. – 10. den cesta přes hory za národnostními menšinami, Stříbrný vodopád, přejezd
sedla Tram Ton (1900 m), čajové plantáže, bitevní pole Dien Bien Phu, kde Francouzi ztratili
Indočínu, město Son La se starou francouzskou
věznicí, noc v dřevěném domě na kůlech v Mai
Chau u kmene bílých Thajců (ochutnávka rýžového vína, tradiční folklórní představení)
11. – 12. den plavba mezi vápencovými homolemi vyrůstajícími z rýžových políček v provincii Ninh Binh, výhledy na fascinující krajinu
z vyhlídky nad jeskyní Mua, plavba a procházka v krasových jeskyních Phong Nha a Tien
Duong plných barevně nasvícených krápníků
v národním parku Ke Bang, odjezd do Hué
13. – 15. den bývalé sídelní město dynastie
Nguyen Hué (císařský palác se Zakázaným
městem, hrobky císaře Minh Manga a dalších panovníků), pagoda Thien Mu na břehu

Voňavé řeky, malebné přístavní město Hoi
An (čínské chrámy, japonský krytý most,
kongregační sály, krásně zdobené kupecké
domy, tržiště), pozůstatky bývalé metropole
Čamské říše My Son (hinduistické chrámy
ze 4. – 13. stol. ukryté v džungli)
16. – 18. den „město věčného jara“ Dalat
na středovietnamské vysočině (unikátní architektonické dílo Bláznivý dům, letní sídlo
posledního vietnamského císaře), průjezd
krajinou zelených kopců, sedmistupňový vodopád Pongour, odpočinek a koupání v Mui
Ne na březích Jihočínského moře, fakultativně výlet k dunám z červeného a bílého
písku, v podvečer přejezd do Ho Či Minova
Města
19. – 20. den návštěva tunelů Vietkongu
Cu Chi, odjezd do vstupní brány delty Mekongu města My Tho, plavba lodí po kanálech delty, ukázka místní tradiční hudby, rybářské vesničky s domy na kůlech, plovoucí
trhy ve městě Can Tho, nekonečná rýžoviště
a tropická příroda
21. – 22. den prohlídka Ho Či Minova
Města, dříve Saigon (Palác znovusjednocení,
radnice, katedrála, pagoda Nefritového císaře, výhled na město z mrakodrapu Bitexco Financial Tower, možnost nákupů na tržnici Ben
Thanh), návrat do ČR

Vodopád Cat Cat
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Cena zahrnuje: letenku do Hanoje a zpět z Ho Či
Minova města včetně všech poplatků, přelet Danang–Dalat, místní dopravu, ubytování, dvoudenní výlet do Dračí zátoky s plnou penzí, služby
průvodce a cestovní pojištění. Ubytování: 15×
turistický hotel (dvoulůžkové pokoje s příslušenstvím), 1× domorodý dům, 2× noční přejezd lehátkovým vlakem, 1× loď (dvoulůžkové kajuty).
Doprava: pronajatý minibus, vlak, autobus, loď,
taxi. Stravování: 1× plná penze na výletě do Dračí zátoky, jinak individuální za pomoci průvodce.
Služby za příplatek: 15× jednolůžkový pokoj
7 500 Kč, vietnamské vízum 800 Kč, pojištění
STORNO 616 Kč, STORNO+ 841 Kč.
Cena nezahrnuje: lanovku na Fan Si Pan 25 USD,
vstupné cca 80 USD.
Pořadatelem zájezdu je CK Alvarez.

Termín

Kód

Cena

29.02. – 21.03.2020

1vtn20

59 990 Kč

17.10. – 07.11.2020

2vtn20

59 990 Kč

07.03. – 28.03.2021

1vtn21

59 990 Kč

Ninh Binh
Ke službám na zájezdu se vztahují Všeobecné informace uvedené na stranách 130 – 131.

počet dní

počet dní

18

20

Vietnam, Kambodža, Čína

To nejlepší z Vietnamu a Kambodži
•P
 lavba mezi třemi tisíci vápencových homolí Dračí zátoky

• Khmerské chrámy Angkoru ukryté v džungli

• Paláce a hrobky císařského města Hué

• Návštěva Hongkongu a Macaa

• Odpočinek na písečných plážích Nha Trang
!

památky

Hanoj

města

Dračí
zátoka

Hué

Angkor Wat

Phnom Penh

7-16

velikost
skupiny

míra komfortu

náročnost

Saigon

Program zájezdu
1. – 2. den letecký přesun do Hanoje (staré město, jezero Navráceného meče, pagoda
Ngoc Son s mostem Jitřních paprsků, Chrám
písemnictví, areál Ho Či Minova mauzolea
s jeho domem, muzeem a pagodou Jednoho
sloupu, vodní loutkové divadlo)
3. – 4. den plavba mezi třemi tisíci vápencových homolí Dračí zátoky , návštěva ostrova Luong s krápníkovou jeskyní, přenocování na lodi, návrat do Hanoje
5. – 7. den bývalé sídelní město dynastie
Nguyen Hué (císařský palác se Zakázaným
městem, hrobky císaře Minh Manga a dalších panovníků), pagoda Thien Mu na břehu
Voňavé řeky, malebné přístavní město Hoi
An (čínské chrámy, japonský krytý most,
kongregační sály, krásně zdobené kupecké
domy, tržiště), pozůstatky bývalé metropole
Čamské říše My Son (hinduistické chrámy
ze 4.–13. stol. ukryté v džungli)
8. – 9. den odpočinek na plážích Jihočínského moře v letovisku Nha Trang (katedrála, pagoda Long Son s obřím Buddhou,
možnost plavby po okolních ostrovech s koupáním), čamské věže Po Nagar na hoře Cu
Lao s krásným výhledem do okolí
10. – 12. den návštěva tunelů Vietkongu Cu
Chi, odjezd do vstupní brány delty Mekongu
města My Tho, plavba lodí po kanálech delty,
ukázka místní tradiční hudby, rybářské vesničky s domy na kůlech, plovoucí trhy ve městě
Can Tho, nekonečná rýžoviště a tropická příroda, prohlídka Ho Či Minova Města, dříve
Saigon (Palác znovusjednocení, radnice, katedrála, pagoda Nefritového císaře)
13. – 14. den odjezd do Kambodži, metropole Phnom Penh (královský palác, Stříbrná
pagoda, chrám Wat Ounalom, muzeum genocidy Tuol Sleng, tržiště)
15. – 18. den plavba rychlým člunem (v případě vyhovujícího stavu vody) po řece a dále

po jezeře Tonlé Sap až do Siem Reapu, bývalé hlavní město khmerských králů Angkor
po staletí ztracené v džungli (130 velmi zachovalých paláců a chrámů z 9.–14. století
na ploše téměř 200 km2, nejslavnější chrám
Angkor Wat, kamenné reliéfy tváří v chrámu
Bayon, fotogenický chrám Ta Prohm prorostlý džunglí, vodní nádrže), návrat do ČR
Hongkong a Macao
(možnost prodloužení zájezdu)
18. – 20. den plavba rychlolodí přes ústí
Perlové řeky do bývalé portugalské kolonie
Macao (průčelí bývalého kostela sv. Pavla,
stará pevnost nad městem, chrám bohyně
A Ma, ostrov Taipa s koloniální promenádou
Avenida da Praia, vyhlášená kasina), bývalá
britská kolonie Hongkong (plavba koloniálním trajektem z Kowlonu na ostrov Hongkong, výjezd lanovkou na Victoria Peak s výhledem na záliv obklopený mrakodrapy, rušné
ulice moderního města, projížďka dvoupodlažní tramvají), návrat do ČR
Poznámka: zájezd realizujeme i s ubytováním a dopravou vyššího standardu pod názvem To nejlepší
z Vietnamu a Kambodži – komfortněji. Podrobnosti
a termíny naleznete na www.alvarez.cz.

Cena zahrnuje: letenku do Hanoje a zpět ze Siem
Reapu (se zastávkou v Hongkongu v prodloužení)
včetně všech poplatků, místní dopravu, ubytování, dvoudenní výlet do Dračí zátoky s plnou penzí,
rychloloď do Macaa a zpět v prodloužení, služby
průvodce a cestovní pojištění. Ubytování: 11× turistický hotel (dvoulůžkové pokoje s příslušenstvím)
+ 2× v prodloužení, 3× noční přejezd lehátkovými
vlaky nebo autobusy, 1× loď (dvoulůžkové kajuty).
Doprava: vlak, autobus, minibus, loď, taxi, metro.
Stravování: 1× plná penze na výletě do Dračí zátoky,
jinak individuální za pomoci průvodce.
Služby za příplatek: 11×/13× jednolůžkový pokoj
5 300/6 800 Kč, vietnamské vízum 800 Kč, pojištění STORNO 616/1 232 Kč, STORNO+ 841/1 632 Kč.
Cena nezahrnuje: kambodžské vízum 35 USD,
vstupné cca 130 USD.
Pořadatelem zájezdu je CK Alvarez.

Termín

Kód

Cena

30.01. – 16.02.2020

1vkt20

54 990 Kč

30.01. – 18.02.2020*

1vkh20

59 990 Kč

06.04. – 23.04.2020

2vkt20

54 990 Kč

06.04. – 25.04.2020*

2vkh20

59 990 Kč

25.07. – 11.08.2020

3vkt20

58 990 Kč

25.07. – 13.08.2020*

3vkh20

63 990 Kč

07.11. – 24.11.2020

4vkt20

54 990 Kč

07.11. – 26.11.2020*

4vkh20

59 990 Kč

17.12. – 03.01.2021

5vkt20

58 990 Kč

17.12. – 05.01.2021*

5vkh20

63 990 Kč

28.01. – 14.02.2021

1vkt21

54 990 Kč

28.01. – 16.02.2021*

1vkh21

59 990 Kč

01.04. – 18.04.2021

2vkt21

54 990 Kč

01.04. – 20.04.2021*

2vkh21

59 990 Kč

*Prodloužená varianta
Chrám, Nha Trang

Ke službám na zájezdu se vztahují Všeobecné informace uvedené na stranách 130 – 131.
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počet dní

Thajsko, Laos, Malajsie, Singapur

29

Za exotikou jihovýchodní Asie
• Treking horskými pralesy Zlatého trojúhelníku

• Odpočinek na plážích Andamanského pobřeží

• Plavba po řece Mekong

• Čínské a hinduistické chrámy na ostrově Penang

• Starobylé chrámy ve městě Luang Prabang

• Moderní a nablýskaný Singapur

!

příroda

Luang Prabang
Vientiane

Chiang Mai

Udon Thani

!

Phuket

turistika

!

Bangkok

Krabi

Penang
Kuala Lumpur
Singapur

7-15

míra komfortu

náročnost

!

velikost
skupiny

!

Program zájezdu
1. – 3. den letecký přesun do Bangkoku
(královský palác se sochou Smaragdového
Buddhy, chrám Wat Pho se 45 m dlouhou
sochou ležícího Buddhy, chrám Wat Arun,
čínská čtvrť, noční život v zábavní čtvrti Pat
Pong), plavba po řece Chao Phraya, odjezd
do Chiang Mai
4. – 7. den prohlídka severothajského
opevněného města Chiang Mai (buddhistické chrámy Phra Sing a Chedi Luang, noční bazar), vyjížďka do hor ke klášteru Doi Suthep
s nádhernými výhledy do okolí, třídenní trek
tropickým horským pralesem v oblasti Zlatého trojúhelníku, návštěva vesnic kmene Karen, dobrodružná jízda na slonech a rafting
na bambusových vorech
8. – 10. den plavba lodí z Tha Ton do Chiang Rai po řece Mae Kok, cesta horami
do „čínského“ města Mae Salong, možnost
výletu do Barmy z pohraničního města Mae
Sai, střed Zlatého trojúhelníku a muzeum
opia v Sop Ruak, staré sídelní město Chiang
Saen s chrámem Čedi Luang
11. – 13. den „Království milionu slonů“
Laos, plavba po Mekongu do starobylého
města Luang Prabang (překrásné chrámy,
koloniální francouzská architektura, královský palác), výlet k vodopádům Kuang Si
a koupání v kaskádách
14. – 15. den průjezd hornatou krajinou
s malebnými vesničkami a oblastí krasových
skalních útvarů Vang Vieng, královské město
Vientiane (starobylý chrám Wat Si Saket s tisíci sošek Buddhy, Velká stúpa, Vítězný monument, Národní muzeum)
16. – 19. den návrat do Thajska, přelet
z Udon Thani na ostrov Phuket, plavba lodí
přes ostrovy Phi Phi do města Krabi, písečné pláže a korálové útesy v okolí letoviska
Ao Nang (relaxace, koupání a šnorchlování),

možnost plavby lodí podél mořských útesů
a vápencových masivů Phra Nang či potápění
20. – 21. den přejezd do Malajsie na ostrov Penang, prohlídka města Georgetown
neztrácejícího svůj koloniální šarm a čínský
duch (čínské a hinduistické chrámy, pevnost
Cornwallis, čínský klanový dům Khoo Kongsi,
buddhistický klášter Kek Lok Si), podvečerní
výjezd lanovkou na Penang Hill
22. – 23. den metropole Kuala Lumpur
(moderní centrum, vyhlídková věž Menara,
452 m vysoký mrakodrap Petronas Towers,
mešita Masjid Negara, noční trh v čínské čtvrti), výlet k hinduistickým jeskyním Batu
24. – 26. den návštěva jednoho z nejstarších pralesů světa v národním parku Taman
Negara (plavba lodí, výprava do noční džungle, procházka po lávkách zavěšených vysoko
v korunách stromů), odjezd do perly Malajsie,
přístavu Melaka (Červené „holandské“ náměstí, vyhlídka a kostel Sv. Pavla, čínská čtvrť,
ruiny portugalských pevností)
27. – 29. den „Lví město“ Singapur (koloniální památky, vyhlídková plošina Sands Skypark,
hinduistické a čínské chrámy, moderní čtvrti,
vyhlídkové kolo Singapore Flyer, možnost nočního safari v ZOO, nákupy), návrat do ČR

Singapur
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Cena zahrnuje: letenku do Bangkoku a zpět ze
Singapuru včetně všech poplatků, přelet Udon
Thani – Phuket, místní dopravu, ubytování, treking
s plnou penzí včetně jízdy na slonech a raftingu
na vorech, 4× plavbu lodí, služby průvodce a cestovní pojištění. Ubytování: 23× turistický hotel
(dvoulůžkové pokoje s příslušenstvím), 1× lehátkový vlak, 2× domorodý dům během treku. Doprava: vlak, loď, minibus, autobus, taxi, tuk-tuk,
slon. Stravování: 2× plná penze, jinak individuální za pomoci průvodce.
Služby za příplatek: 23× jednolůžkový pokoj
6 900 Kč, pojištění STORNO 1 232 Kč, STORNO+
1 632 Kč.
Cena nezahrnuje: laosské vízum 30 USD, barmské
vízum 30 USD, vstupné cca 100 USD.
Pořadatelem zájezdu je CK Alvarez.

Termín

Kód

Cena

07.11. – 05.12.2020

1mal20

64 990 Kč

The Marble Temple, Bangkok
Ke službám na zájezdu se vztahují Všeobecné informace uvedené na stranách 130 – 131.

počet dní

počet dní

16

26

Malajsie, Singapur, Brunej

Po stopách Sandokana
• Plavba do nitra Bornea po řece Batang Rajang

• Koupání a odpočinek na ostrovech Pulau Perhentian

• Národní parky na ostrově Borneo

• Zlatá mešita v Bandar Seri Begawanu

• Moderní metropole Kuala Lumpur a Singapur

• Brunejské vodní vesničky v Kampung Ayer

příroda

Penang

Kuala
Lumpur

Bandar
Seri
Begawan

Kuala Besut

města
Manila

moře

Caramoan
Naga

NP
Taman Negara

Mayon
Legazpi

Sibu
Kuching

Kapit

El Nido

Singapur

Cebu

Puerto
Princesa

7-15

Penang

velikost
skupiny

míra komfortu

náročnost

Palawan

Program zájezdu
1. – 3. den letecký přesun do Kuala Lumpur (moderní centrum, vyhlídková věž,
452 m vysoký mrakodrap Petronas Towers,
mešita Masjid Negara, noční trh v čínské
čtvrti), výlet k psychedelickým hinduistickým jeskyním Batu
4. – 5. den přejezd na ostrov Penang, prohlídka města Georgetown neztrácejícího
svůj koloniální šarm a čínského ducha (čínské
a hinduistické chrámy, pevnost Cornwallis,
buddhistický klášter Kek Lok Si), podvečerní
výjezd lanovkou na Penang Hill
6. – 9. den cesta na východní pobřeží
do přístavu Kuala Besut, plavba na nejkrásnější malajské ostrovy Pulau Perhentian
(odpočinek, koupání, šnorchlování, možnost
potápění nebo lodních výletů na vzdálenější
korálové útesy)
10. – 13. den návštěva jednoho z nejstarších pralesů světa v národním parku Taman
Negara (výprava do noční džungle, procházka po lávkách zavěšených vysoko v korunách
stromů, plavba lodí), odjezd do perly Malajsie, přístavu Melaka (Červené „holandské“
náměstí, vyhlídka a kostel sv. Pavla, čínská
čtvrť, ruiny portugalské pevnosti)
14. – 16. den „Lví město“ Singapur (koloniální památky, vyhlídková plošina Sands Skypark, hinduistické a čínské chrámy, moderní
čtvrti, vyhlídkové kolo Singapore Flyer, mož-

Zlatá mešita, Bandar Seri Begawan

Kuala
Lumpur

Tagbilaran Bohol

Kuala Besut
Bandar Seri Begawan
NP
Taman Negara

Sibu
Kuching

Kapit

Singapur

nost návštěvy světoznámé ZOO, botanické
zahrady, zahrad Gardens by the Bay), návrat
do ČR
Borneo a Brunej
(možnost prodloužení zájezdu)
16. – 19. den letecký přesun na Borneo
do města Kuching ve státě Sarawak, které
založil „bílý rádža“ James Brooke (pevnost
Margherita, muzea), návštěva centra pro návrat orangutanů do volné přírody Semenggoh, výlet do národního parku Bako (nosaté
opice kahua, masožravé láčkovky, procházka
mangrovovým lesem) a do národního parku
Gunung Gading (v případě, že pokvete největší květina světa rafflesie)
20. – 23. den přejezd do města Sibu, plavba do nitra Bornea po řece Batang Rejang
za dajáckými kmeny žijícími v dlouhých
společných domech v okolí městečka Kapit,
návrat do Sibu (čínský chrám Tua Pek Kong,
rušný říční přístav), ohromující jeskyně Niah
ve stejnojmeném NP
24. – 26. den přesun do sultanátu Brunej, prohlídka hlavního města Bandar Seri
Begawan (zlatá mešita Omar Ali Saifuddien,
osvětlený sultánův palác), 28 vodních vesnic
v Kampung Ayer, návrat do ČR

Pulau Perhentian

Ke službám na zájezdu se vztahují Všeobecné informace uvedené na stranách 130 – 131.

Cena zahrnuje: letenku do Kuala Lumpur a zpět
ze Singapuru (Bruneje v prodloužení) včetně
všech poplatků, přelet do Kuchingu v prodloužení,
místní dopravu, ubytování, služby průvodce a cestovní pojištění. Ubytování: 11× turistický hotel
(většinou dvoulůžkové pokoje s příslušenstvím)
+ 10× v prodloužení, 3× jednoduché bungalovy
na ostrovech. Doprava: loď, minibus, autobus,
metro, taxi. Stravování: individuální za pomoci
průvodce.
Služby za příplatek: 14×/24× jednolůžkový pokoj
5 800/9 800 Kč, pojištění STORNO 616/1 232 Kč,
STORNO + 841/1 632 Kč.
Cena nezahrnuje: vstupné cca 100/170 USD.
Pořadatelem zájezdu je CK Alvarez.

Termín

Kód

Cena

04.07. – 19.07.2020

1mss20

54 990 Kč

04.07. – 29.07.2020*

1msb20

68 990 Kč

19.12. – 03.01.2021

1msv20

62 990 Kč

*Prodloužená varianta
Poznámka: návštěva Pulau Perhentian je z klimatických
důvodů ve vánočním termínu nahrazena návštěvou ostrova Langkawi. Více informací na www.alvarez.cz.

Kuala Lumpur

Asie
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novinka

Filipíny

počet dní

17

Pohodový Luzon
• Dva tisíce let staré terasy s rýžovými políčky

• Perla koloniální španělské architektury město Vigan

• Domorodé vesnice kmenů Ifugao

• Koupání a odpočinek na Calamianských ostrovech

• Jezero v kráteru sopky Taal

• Unikátní kostely ve stylu „zemětřesného baroka”

příroda

Paoay

památky

Vigan
Sagada
Baguio
Lucap

Banaue

Angeles
Manila
Pagsanjan falls

7-14

velikost
skupiny

!

míra komfortu

náročnost

Taal

Program zájezdu
1. den letecký přesun na Filipíny
2. den prohlídka Manily (pevnost Santiago,
staré opevněné město Intramuros, katedrála
Quiapo, kostel a klášter sv. Augustina )
3. den celodenní výlet k Pagsanjan falls – vyjížďka na lodích peřejemi nádherného kaňonu
lemovaného džunglí k vodopádu Magdapio
4. den odjezd do horského města Baguio,
procházka městem (výstup ke katedrále
v centru města, výhledy na město rozprostřené v kopcích z Dominican Hill, pohledy
na okolní krajinu z Mines View Park)
5. den přejezd Centrálních Kordiller
po horské silnici Zig Zag Road s mnoha
serpentinami a nádhernými výhledy do horského centra Banaue (krásné výhledy, četné
vodopády, muzeum)
6. den celodenní pěší výlet po okolí vesničky Batad, putování po 2000 let starých terasách rýžových polí v horské oblasti Ifugao,
domorodé vesnice místních kmenů
7. den cesta přes městečko Bontoc (návštěva Muzea kmenů) do krasové oblasti
u městečka Sagada, procházka mezi rýžovými políčky a přes domorodé vesnice k vodopádům Bomod-ok
8. den výlety v okolí Sagady (pohřebiště
v jeskyni Lumiang s desítkami starých rakví,
jeskyně Sumaging s podzemní řekou), procházka k vodopádu a do Údolí ozvěn – posvátného pohřebiště se zavěšenými rakvemi
9. den přejezd přes hory na pobřeží a dále
na sever do perly koloniální španělské architektury města Vigan (staré město, španělská
a čínská koloniální sídla, katedrála sv. Pavla)
10. den impozantní kostel v Paoay (nejlepší ukázka stylu „zemětřesného baroka“), katedrála ve městě Laoag se zvonicí propadající
se do země, mauzoleum Ferdinanda Marcose
v Batacu, dokončení prohlídky Viganu (Syquia
Mansion, dílny hrnčířů s 50 m dlouhou pecí)

11. den přesun do městečka Lucap, cestou
zastávky u kostela nad městem Santa Maria ,
španělského koloniálního kostela v Luna a u taoistického chrámu Ma Cho v San Fernando
12. den lodní výlet do národního parku
Hundred Islands v Lingayenském zálivu
(stovka maličkých vápencových ostrůvků nedaleko pobřeží, koupání)
13. den přesun do města hříchů Angeles
(noční život, go-go bary) u bývalé americké
letecké základny, ale také základny pro výlety
na okolní sopky, odpoledne městečko Bacolor zalité lávou po sopečné erupci
14. den fakultativně kaňony a lávová pole
vulkánu Pinatubo (1486 m) - výstup do kráteru sopky (možno pouze pro klienty do 60 let),
nebo výlet s možností výstupu k sopce Arayat
(1026 m), odpoledne návrat do Manily
15. den dokončení prohlídky města (Rizal
park se zdobnými zahradami a památníky
filipínských hrdinů, bizarní čínský hřbitov
s hrobkami plnými moderních vymožeností,
čínská čtvrť, Zlatá mešita)
16. den výlet k sopce Taal (plavba lodí
po kalderovém jezeře, výstup na okraj kráteru činné sopky na ostrově uprostřed jezera,
panoramatické výhledy z městečka Tagaytay)
17. den návrat do ČR

Baguio
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Cena zahrnuje: zpáteční letenku do Manily včetně všech poplatků, místní dopravu, plavby lodí
peřejemi Pagsanjanu, na jezeře Taal, 2× v souostroví Calamian, služby průvodce a cestovní
pojištění. Ubytování: 14× turistický hotel (dvoulůžkové pokoje s příslušenstvím). Doprava: pronajatý minibus, jeepney, loď, taxi. Stravování:
individuální za pomoci průvodce.
Služby za příplatek: 14× jednolůžkový pokoj
6 000 Kč, pojištění STORNO 616 Kč, STORNO+
841 Kč.
Cena nezahrnuje: fakultativní výlet Pinatubo cca
70 USD, vstupné cca 80 USD.
Pořadatelem zájezdu je CK Alvarez.

Termín

Kód

Cena

19.11. – 05.12.2020

1luz20

58 990 Kč

Rýžové terasy u vesnice Banaue
Ke službám na zájezdu se vztahují Všeobecné informace uvedené na stranách 130 – 131.

počet dní

počet dní

15

21

Filipíny

Pozor, jede Butanding!
• Dokonale kónická sopka Mayon

• Pozorování nejmenších opiček na světě, nártounů filipínských

• Vápencové souostroví Bacuit

• Šnorchlování s mírumilovnými žraloky obrovskými

• Proslulé kopečky Chocolate Hills

• Bílé pláže a koupání v oblasti Caramoan

příroda
zážitky
Manila

moře

Caramoan
Naga

Mayon
Legazpi

El Nido
Cebu

7-15

velikost
skupiny

Tagbilaran Bohol

snídaně

!

náročnost

Palawan

míra komfortu

Puerto
Princesa

Program zájezdu
1. – 3. den letecký přesun do Manily, procházka starým opevněným městem Intramuros (pevnost Santiago, katedrála Quiapo,
kostel a klášter sv. Augustina , Rizal park,
nábřeží Roxas a vyhlášený noční život metropole), celodenní výlet k Pagsanjan falls – vyjížďka na lodích peřejemi nádherného kaňonu
lemovaného džunglí k vodopádu Magdapio
4. – 6. den přelet do Nagy, neobjevený filipínský ráj na poloostrově Caramoan – celodenní výlet lodí po okolních ostrovech (nádherné bílé pláže mezi vápencovými útesy,
průzračně čistá voda, koupání, šnorchlování)
7. – 9. den přesun do přímořského letoviska Donsol (lodní výlet a v případě štěstí
šnorchlování s úchvatnými mírumilovnými
Butandingy – žraloky obrovskými, fakultativně potápění v Manta Bowl či lodní výlet
se šnorchlováním), odjezd do Legazpi pod
dýmající sopkou Mt. Mayon (2463 m), františkánská katedrála postavená z lávy v městečku Daraga, ruiny španělského kostela
zničeného erupcí v Cagsawa, krasová jeskyně Hyop – Hoyopan, nebo fakultativně výlet
na čtyřkolkách k lávovým proudům
10. – 11. den ranní nezastřené výhledy na sopku Mayon z Ligñon Hill, přelet
na ostrov Cebu, procházka centrem Cebu
City (Magalhaesův kříž, katedrála St. Nino),
výlet do vesničky Tam Awan (šnorchlování
s Butandingy – žraloky obrovskými během
krmení nebo jejich pozorování – příležitost je
spatřit téměř zaručená!), plavba rychlou lodí
do Tagbilaranu na ostrově Bohol
12. – 15. den odpočinek na pláži Alona,
fakultativně potápění či výlet lodí za delfíny,

celodenní poznávání ostrova Bohol (katedrála z korálového kamene poškozená zemětřesením, plavba s obědem krásnou přírodou
po řece Loboc, pozorování nejmenších opiček na světě – nártounů filipínských, dokonale tvarované kopečky Chocolate Hills),
plavba lodí zpět do Cebu a návrat do ČR
Palawan (možnost prodloužení zájezdu)
14. – 15. den přelet na ostrov Palawan
do města Puerto Princesa, cesta do nedalekého Sabangu s krásnou pláží, plavba po nejdelší podzemní řece světa (celková délka
8 km) do nitra krasové jeskyně
16. – 18. den cesta do letoviska El Nido,
2 celé dny na výlety po okolním souostroví
Bacuit (vápencové věže a útesy, laguny, průzračně čisté moře, nádherné plážičky, skvělé
šnorchlování a výborné jídlo)
19. – 21. den přejezd tropickou přírodou
do Puerto Princesa (katedrála, muzeum
Palawanu, krokodýlí farma, nákupy), přelet
do Manily, návrat do ČR

Cena zahrnuje: zpáteční letenku do Manily včetně
všech poplatků, přelety Manila–Naga, Legazpi–
Cebu, Cebu–Manila nebo Cebu – Puerto Princesa
– Manila v prodloužení, místní dopravu, výlet lodí
Pagsanjan, Caramoan, 2× Butandingové, Loboc
a 2× El Nido v prodloužení, ubytování, snídaně, 2×
oběd, služby průvodce a cestovní pojištění. Ubytování: 12× turistický hotel (dvoulůžkové pokoje
s příslušenstvím) + 6× v prodloužení. Doprava:
minibus, autobus, jeepney, trajekt, loď, taxi. Stravování: 12× snídaně + 6× v prodloužení, 2× oběd,
jinak individuální za pomoci průvodce.
Služby za příplatek: 12×/18× jednolůžkový pokoj
5 900/9 700 Kč, pojištění STORNO 616/1 232 Kč,
STORNO+ 841/1 632 Kč.
Cena nezahrnuje: vstupné, výlety a fakultativní
akce cca 100/120 USD.
Pořadatelem zájezdu je CK Alvarez.

Termín

Kód

Cena

22.02. – 07.03.2020

1ffi20

56 990 Kč

22.02. – 13.03.2020*

1ffp20

69 990 Kč

21.11. – 05.12.2020

2ffi20

56 990 Kč

21.11. – 11.12.2020*

2ffp20

69 990 Kč

20.02. – 06.03.2021

1ffi21

56 990 Kč

20.02. – 12.03.2021*

1ffp21

69 990 Kč

*Prodloužená varianta

Sopka Mayon
Ke službám na zájezdu se vztahují Všeobecné informace uvedené na stranách 130 – 131.

Loď na poloostrov Caramoan

Asie
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novinka

Indonésie

počet dní

29

Ostrovní Indonésií
• Pozorování orangutanů v Bukit Lawang

• Výstup na činné sopky Bromo a Kawah Ijen

• Největší kráterové jezero Toba a lidojedi na ostrově Samosir

• Malebný ostrov Bali plný chrámů, božstev a rituálů

• Největší buddhistický monument Borobudur

• Třídenní plavba po NP Komodo, varani, koupání a šnorchlování

památky
příroda

Medan
Jezero Toba

moře

Bukittinggi
Padang

Jakarta
Labujanbajo
Maumere

8-12

velikost
skupiny

Bajawa

snídaně

míra komfortu

Yogyakarta
Mt. Bromo
Denpasar

náročnost

NP
Gunung
Leuser

Program zájezdu
1. – 4. den letecký přesun na Sumatru do
města Medan (sultánský palác, starý kupecký dům Tjong A Fie), oblast horských pralesů
v NP Gunung Leuser , celodenní túra s pozorováním orangutanů a dalších primátů
v okolí záchranné stanice Bukit Lawang
5. – 7. den největší sopečné kráterové jezero na světě – Danau Toba (1130 km2), zastávka u vodopádu Sipisopiso, centrum batacké
kultury lovců lebek na ostrově Samosir, návštěva tradičních vesnic Tomok, Ambarita
a Simanindo, noční přejezd do Bukittinggi
8. – 10. den město Bukittinggi v srdci etnika Minangkabau, magické jezero Maninjau,
vesnice stříbrotepců Gadong, údolí Harau
přezdívané Indonéské Yosemite (strmé stěny
a nekonečná rýžová pole), palác Istano Basa
Pagaruyuang (tradiční minangkabauská architektura), přejezd do rybářské vesnice Bungus, plavba na panenské ostrůvky, odjezd
do Padangu a přelet na střední Jávu
11. – 12. den kulturní metropole Yogyakarta (sultánský palác Keraton a vodní palác
Taman Sari, nákupní třída Malioboro), hinduistický chrámový komplex Prambanan
pod sopkou Merapi, největší buddhistický
chrámový komplex na světě Borobudur ,
svatyně Mendut a Pawon, možnost návštěvy
představení Ramayana a stínového divadla
Wayangu
13. – 14. den sultánské město Surakarta
(palác Mangkunegaran), čajové plantáže na
úbočí hory Lawu a chrám Candi Sukuh s erotickými motivy, přejezd na východní Jávu
15. – 16. den východ slunce z vrcholu Penanjakan (2770 m), panorama úchvatné kaldery Tenggeru připomínající měsíční krajinu
a na nejvyšší vrchol Jávy Gunung Semeru
(3676 m), krátký výstup na dýmající sopku
Bromo (2329 m), výstup na okraj kráteru Ka-

wah Ijen (pozorování tradiční manuální těžby síry), plavba trajektem na ostrov bohů Bali
17. – 19. den národní park Bali Barat,
šnorchlování u ostrova Menjangan, magické
jezero Bratan s chrámem Ulun Danu, kulturní
centrum ostrova Ubud, královský chrám Taman Ayun , směrový Batukaru a přímořský
chrám Tanah Lot, kaldera činné sopky Mt. Batur (1717 m), pralesní chrámy Gunung Kawi
s královskými hrobkami, vodní chrám Tirta
Empul , procházka v Opičím lese, možnost
návštěvy představení balijských tanců
20. – 21. den přelet do Maumere na ostrově Flores, odpočinek na pláži Koka, nenáročný výstup na vulkán Kelimutu (1690 m) se
třemi kráterovými jezírky, odjezd do Bajawy,
zastávka na „modré pláži“ Nanga Panda
22. – 24. den dvoudenní nenáročný
treking pod sopkou Inerie v oblasti původního domorodého kmene Ngada vyznávajícího animistické náboženství (tradiční domy
s tkalcovskými dílnami, megalitické kameny
a totemické stavby, koupání v termálech),
ochutnávka araku ve vesnici Aimere, tržnice
ve městě Ruteng, vesnice kmene Manggarai, pavoučí rýžová pole, přístav Labuan Bajo
25. – 27. den třídenní plavba po NP
Komodo , divoký ostrov Rinca (jedinečný
ekosystém plný varanů, buvolů, koní, jelenů
a makaků), výstup na vrcholek ostrova Padar,
nezapomenutelný podmořský svět na Růžové pláži, šnorchlování s mantami, návrat do
Labuan Baja
28. – 29. den přelet zpět na Bali (v případě dostatku času návštěva chrámu Uluwatu
na stometrovém útesu nad Indickým oceánem), návrat do ČR

Cena zahrnuje: letenku do Medanu a zpět z Denpasaru včetně všech poplatků, přelety Padang-Yogyakarta, Denpasar-Maumere a Labuan Bajo
- Denpasar, místní dopravu, ubytování se snídaní,
třídenní plavbu lodí do NP Komodo včetně plné
penze, služby průvodce a cestovní pojištění. Ubytování: 22× turistický hotel (dvoulůžkové pokoje
s příslušenstvím), 1× noční autobus, 1× domorodý dům, 2× paluba lodi. Doprava: pronajatý minibus, autobus, loď. Stravování: 22× lehká snídaně,
2× plná penze na lodi, jinak individuální za pomoci průvodce.
Služby za příplatek: 22× jednolůžkový pokoj
8 500 Kč, pojištění STORNO 1 232 Kč, STORNO+
1 632 Kč.
Cena nezahrnuje: výstup na sopku Batur (východ
slunce) cca 35 USD, vstupné cca 160 USD.
Poznámka: Trasa plavby a vstup do NP Komodo se mohou změnit na základě rozhodnutí správy NP, kapitanátu,
nebo kapitána lodi.
Pořadatelem zájezdu je CK Alvarez.

Termín

Kód

Cena

02.07. – 30.07.2020

1idn20

79 990 Kč

19.09. – 17.10.2020

2idn20

79 990 Kč

Údolí Harau
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Ke službám na zájezdu se vztahují Všeobecné informace uvedené na stranách 130 – 131.

počet dní

Indonésie

15

Ostrov bohů Bali
• Kulturní centrum ostrova městečko Ubud

• Koupání a odpočinek na nejznámějších plážích

• Možnost pohodových pěších výletů bujnou tropickou vegetací

• Chrámy Ulun Danu, Tanah Lot, Uluwatu a Besakih

• Plavba na ostrov Nusa Lembongan

• Rituální koupele ve vodním chrámu Tirta Empul

památky

Lovina

moře

Mt. Batur
Jezero
Batur

Ubud Goa Lawah
Tanah Lot

8-20

velikost
skupiny

snídaně

Sanur

míra komfortu

náročnost

Uluwatu

Nusa Lembongan

Program zájezdu
1. – 3. den letecký přesun na Bali, celodenní odpočinek v letovisku Kuta-Legian (koupání, nákupy, možnost surfování)
4. den výprava na sever ostrova, návštěva jezerního chrámu Ulun Danu ze 17. stol.
na břehu Bratanského jezera, přesun okolo
Buaynského jezera a jezera Tamblingan
do vesničky Munduk (všudypřítomné opičky,
rýžová pole, plantáže kávy a hřebíčku), prohlídka kláštera Brahma Arama Vihara u termálních pramenů Banjar, město Lovina (pláže
s černým sopečným pískem), vodopád Gitgit,
cesta do kulturního centra ostrova Ubud
5. den výlet do kaldery k činné sopce Mt.
Batur (1717 m) – fakultativně možnost brzkého ranního výstupu na vrchol s pozorováním
východu slunce, návštěva pralesních chrámů
Gunung Kawi s královskými hrobkami, výlet kolem rýžových teras k vodnímu chrámu
Tirta Empul , návrat do Ubudu, pěší výlet
do Opičího lesa, večer možnost návštěvy
představení balijských tanců
6. den celodenní výlet po nejznámějších balijských chrámech, královský Taman
Ayun , směrový Batukaru a přímořský
chrám Tanah Lot na skalnatém ostrohu
v moři, po cestě rýžová pole Jatiluwih, plantáže kakaa, durianu, avokáda a dalších exotických plodin, odjezd k moři do Sanuru

Stará hinduistická architektura

7. den plážové středisko Sanur (koupání
a odpočinek nebo možnost potápění, šnorchlování, parasailingu či návštěvy Želvích
ostrovů), pro zájemce návštěva chrámu Belangjog s nejstarší kamennou stélou na Bali
8. – 9. den výlet po východní oblasti Bali,
královský komplex Klunkung s plovoucími
pavilony, netopýří jeskynní chrám Goa Lawah, kaňon Sukawati, návrat do Sanuru,
volný den na koupání a odpočinek u moře
10. – 12. den plavba na ostrov Nusa Lembongan (romantické pláže, mangrovníkové
porosty, koupání a šnorchlování), možnost
pěších výletů, potápění nebo zapůjčení motorky, přesun zpět na Bali do Sanuru
13. den výlet na nejjižnější poloostrov
Bukit, koupání na soukromé „pláži snů“ s bílým pískem a bělostnými útesy, podvečerní
návštěva chrámu Uluwatu z 11. století na stometrovém útesu nad Indickým oceánem
14. – 15. den možnost návštěvy hlavního
města Denpasar (trhy, muzea, památky), poslední nákupy, závěrečná společná večeře,
návrat do ČR

Pomec královský

Ke službám na zájezdu se vztahují Všeobecné informace uvedené na stranách 130 – 131.

Cena zahrnuje: zpáteční letenku na Bali včetně
všech poplatků, místní dopravu, ubytování se snídaní, společnou večeři, služby průvodce a cestovní pojištění. Ubytování: 12× hotel (dvoulůžkové
pokoje s příslušenstvím). Doprava: pronajatý minibus, taxi, loď. Stravování: 12× lehká snídaně,
1× večeře, jinak individuální za pomoci průvodce.
Služby za příplatek: 12× jednolůžkový pokoj
5 800 Kč, pojištění STORNO 616 Kč, STORNO+
841 Kč.
Cena nezahrnuje: výstup na sopku Batur (východ
slunce) cca 35 USD, vstupné cca 50 USD.
Poznámka: vzhledem k tomu, že Bali je silně náboženským ostrovem, CK si vyhrazuje právo na změnu programu v rámci uzavření některého z chrámů z důvodu přípravy či konání náboženského svátku.
Spolupořádáme s partnerskou CK Poznání.

Termín

Kód

Cena

04.04. – 18.04.2020

1bal20

47 990 Kč

03.11. – 17.11.2020

2bal20

47 990 Kč

Rýžová políčka, Bali

Asie

75

počet dní

Indonésie

15

Z Bali až na Komodo
• Okouzlující krajina a chrámy balijského venkova

• Totemy a megality v oblasti kmene Ngada

• Třídenní plavba po NP Komodo, pozorování
prastarých ještěrů, koupání a šnorchlování

• Barevná kráterová jezera sopky Kelimutu
• Pavoučí rýžová pole

příroda
moře

Bali

Sumbawa

Bajawa

Flores

8-12

míra komfortu

náročnost

NP
Komodo

Maumere

velikost
skupiny

Denpasar
Lombok

snídaně

Labuan Bajo

Program zájezdu
1. – 3. den letecký přesun na Bali, odpočinek v letovisku Kuta – Legian (koupání,
nákupy, možnost surfování), prohlídka královského dvorce Taman Ayun , chrámu Tanah Lot na skalnatém ostrohu v moři a směrového chrámu Batukaru ukrytého v pralese
na úpatí stejnojmenné hory, cesta přes rýžové terasy Jatiluwih do kulturního centra
ostrova – Ubudu
4. den výlet k jezeru Bratan s chrámem
Ulun Danu, zastávka u vodopádu Gitgit,
přesun okolo Buyanského jezera a jezera
Tamblingan do vesničky Munduk (všudypřítomné opičky, rýžová pole, plantáže kávy
a hřebíčku), prohlídka buddhistického kláštera Brahma Arama Vihara a odpočinek v termálních pramenech Banjar
5. den výhled na jezero Batur v kaldeře stejnojmenné činné sopky, chrámový komplex
Gunung Kawi uprostřed tropické džungle
s královskými hrobkami z 11. stol., procházka
okolo rýžových teras k vodním chrámům Tirta Empul , tajemná sloní jeskyně Goa Gajah, návrat do Ubudu (návštěva tradičního
uměleckého představení a řemeslných dílen),
procházka Opičím lesem
6. – 7. den přelet do Maumere na ostrově
Flores, přesun do vesnice Moni, nenáročný
ranní výstup na vulkán Kelimutu (1690 m) se
třemi kráterovými jezírky s proměnlivou barvou – duchovní a kulturní místo kmene Ende,
cesta do nitra ostrova do města Bajawa, zastávky v malebných údolích plných rýžových
polí a na „modré pláži“ Nanga Panda
8. – 9. den celodenní výlet v oblasti původního domorodého kmene Ngada vyznávajícího animistické náboženství (tradiční
domy s tkalcovskými dílnami, staré megalitické kameny a totemické stavby, koupá-

ní v termálech uprostřed divoké přírody),
pokračování cesty na západ, ochutnávka
domácí palmové pálenky arak ve vesnici Aimere, pavoučí rýžová pole a návštěva vesnice kmene Manggarai pod majestátním vrcholem Gunung Ranaka (2382 m), přístavní
město Labuan Bajo
10. – 12. den třídenní plavba po národním
parku Komodo , koupání a šnorchlování,
návštěva divokého ostrova Rinca (jedinečný
ekosystém plný světoznámých ještěrů varanů
komodských, buvolů, koní, jelenů a makaků), výstup na vrcholek ostrova Padar s panoramatickými výhledy, nezapomenutelné
pozorování podmořského světa na Růžové
pláži (pestrobarevné korály, hejna malých
i velkých ryb), šnorchlování s mantami, procházka s nádhernými výhledy na celé komodské souostroví, zastávka na ostrově Sebayur
nebo Kanawa, návrat do Labuan Baja
13. – 15. den přelet zpět na ostrov Bali,
návštěva chrámu Uluwatu z 11. století
na stometrovém útesu nad Indickým oceánem, odpočinek na pláži, poslední nákupy,
návrat do ČR

Pura Taman Ayun, Bali
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Cena zahrnuje: zpáteční letenku do Denpasaru
včetně všech poplatků, přelet Denpasar–Maumere
a Labuan Bajo – Denpasar, místní dopravu, ubytování se snídaní, třídenní plavbu lodí do NP Komodo včetně plné penze, služby průvodce a cestovní
pojištění. Ubytování: 10× turistický hotel (dvoulůžkové pokoje s příslušenstvím), 2× paluba lodi.
Doprava: loď, pronajatý minibus. Stravování:
10× lehká snídaně, 2× plná penze na lodi, jinak
individuální za pomoci průvodce.
Služby za příplatek: 10× jednolůžkový pokoj
4 000 Kč, pojištění STORNO 616/1 232 Kč, STORNO+ 841/1 632 Kč.
Cena nezahrnuje: vstupné cca 85 USD.
Poznámka: Trasa plavby a vstup do NP Komodo se mohou změnit na základě rozhodnutí zprávy NP, kapitanátu,
nebo kapitána lodi.
Pořadatelem zájezdu je CK Alvarez.

Termín

Kód

Cena

05.04. – 19.04.2020

1ids20

56 990 Kč

02.08. – 16.08.2020

2ids20

59 990 Kč

18.10. – 01.11.2020

3ids20

56 990 Kč

20.12. – 03. 01.2021

4ids20

64 990 Kč

28.03. – 11.04.2021

1ids21

56 990 Kč

Varan komodský
Ke službám na zájezdu se vztahují Všeobecné informace uvedené na stranách 130 – 131.

počet dní

Indonésie

15

Korálový ráj Raja Ampat
• Tropický ráj na konci světa

• Dech beroucí scenerie a unikátní fauna na dosah ruky

• Nejbohatší podmořský život na světě

• Lenošení na bělostných plážích bez davů turistů

• Vápencové skály v nejznámější laguně Wayag

• Pozorování zásnubních tanců „ptáků ráje” rajek

Wayag

moře
zážitky

Selpele

Waisai

Kri

Rufas

8-12

velikost
skupiny

plná penze

míra komfortu

náročnost

Sorong

Program zájezdu
1. – 3. den letecký přesun přes Jakartu
na západní cíp ostrova Papua do města Sorong (setkání s průvodcem), plavba rychlolodí na ostrov Waiego do města Waisai (hlavní
město celého souostroví Raja Ampat) a dále
na ostrov Kri, romantická bílá pláž obklopená
panenským deštným pralesem, místní obyvatelé – pestrobarevní papoušci lori, eklektus, bílí kakaduové, mořští orli i zoborožci,
ubytování ve stylových palmových chatkách
na kůlech nad mořem s plnou penzí
4. den odpočinkový den na ostrově Kri,
individuální volno na lenošení a procházky
po pláži, šnorchlovaní od dveří chatky, nebo
jen prosté nicnedělání uprostřed ráje
5. den za rozbřesku plavba na protější ostrov Gam do vesnice Sawinggrai, procházka probouzející se džunglí za pozorováním
zásnubních tanců „ptáků ráje“ rajek (živě zbarvený endemický druh ptáka přezdívaný „žijící
klenot“), krátká plavba na známou lokalitu
Manta Sandy a nezapomenutelné šnorchlování s mantami, návštěva domorodé vesnice
na ostrůvku Arborek, návrat na ubytování,
odpoledne fakultativně návrat na pobřeží ostrova Gam, kaloňové ukrytí v jeskyních nad
mořem, hejna medúz a barakud v malebných
lagunách a zátokách, opuštěné pláže
6. den přechod písečných dun v mělkých
vodách na sousední ostrovy Ransiwor a
Mansuar, šnorchlování u vesnice Yenbuba
mezi hejny ryb a možná i žraloků
7. den výstup pralesem na dech beroucí
vyhlídku při východu slunce, odpočinkový
den na Kri, individuální aktivity (lodní výlety
za šnorchlováním na nedaleké lokality a do
okolních vesnic)
8. den celodenní výlet rychlolodí do Famského souostroví, vyhlášená šnorchlovací

lokalita Melissa’s Garden (podmořský útes)
nebo Fam Wall (korálová stěna) u ostrova Keruo, šnorchlování s mláďaty žraloků v laguně
Rufas, magicky azurová laguna ostrova Piaynemo s výhledy na vápencové mogoty v zátoce Telaga Bintang a Dore Karui, panenská
růžová pláž Sasu Karues sevřená útesy
9. den přejezd rychlolodí na severozápadní
cíp ostrova Waigeo do Sepele, prehistorické
skalní malby u ostrova Pef, šnorchlování u ostůvků Tanjung Putus a romantického Manggakau, ubytování v chatkách s plnou penzí
na soukromé pláži, procházka do tajuplného
mangrovového lesa
10. den celodenní výlet do nejznámější
laguny Wayag, výstup po vápencové skále
na vyhlídku (azurové moře a desítky vápencových homolí porostlých bujnou vegetací),
panenské pláže a šnorchlování se žraloky
11. den lodní výlet k pravěkým malbám
na útesu nad mořem, návštěva australské perlové farmy, další porce pláží jak z Robinsona
Crusoe a skvělých lokalit na šnorchlování
12. den plavba průlivem Kabui s dramatickými mořskými proudy, vyhlídka z útesu
Puncak Manyafun na desítky ostrůvků,
skvělé šnorchlování u ostrůvků Urai, Friwen
a Mios Kun, večerní připlutí do Waisai, ubytování v hotelu se snídaní, volný program
13. den individuální program ve městě,
procházka po promenádě, návštěva tržnice
a nákup suvenýrů, fakultativně výlet k vodopádům Sorindo a Warengkris a do vesnice
Warsambin, odpoledne návrat lodí na Papuu
do Sorongu, ubytování u letiště
14. – 15. den odlet do Jakarty (již bez průvodce) a návrat do ČR

Cena zahrnuje: zpáteční letenku do Jakarty
včetně všech poplatků, zpáteční přelet Jakarta–
Sorong, místní dopravu, lodní výlety, stravu dle
programu, vstupy (kromě NP), ubytování, služby průvodce 3. – 13. den a cestovní pojištění.
Ubytování: 9× chatka (dvoulůžková), 2× hotel
a 1× letištní hotel (dvoulůžkové pokoje s příslušenstvím). Doprava: rychloloď, člun, mikrobus,
taxi. Stravování: 8× plná penze, 3× snídaně, jinak individuální za pomoci průvodce.
Služby za příplatek: 12× jednolůžkový pokoj
4 200 Kč, pojištění STORNO 1 232 Kč, STORNO+
1 632 Kč.
Cena nezahrnuje: vstupné do NP a na rajky
cca 120 EUR, ponor s přístrojem včetně výstroje
od 45 EUR, zkušební ponor s českým instruktorem
pro „nepotápěče” od 75 EUR.
Poznámka: U tohoto zájezdu nelze uplatnit časovou slevu.
Spolupořádáme s partnerskou CK Aqua Travel.

Termín

Kód

Cena

08.02. – 22.02.2020

1raa20

64 900 Kč

19.02. – 04.03.2020

3raa20

64 900 Kč

01.03. – 15.03.2020

2raa20

64 900 Kč

13.11. – 27.11.2020

4raa20

64 900 Kč

24.11. – 08.12.2020

5raa20

64 900 Kč

Modrá laguna, ostrov Gam
Ke službám na zájezdu se vztahují Všeobecné informace uvedené na stranách 130 – 131.

Asie
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Aljaška (82), Americké Panenské ostrovy (94), Argentina (80, 110, 112, 113), Barbados (95), Belize (98), Bolívie
(107, 108, 109, 113), Brazílie (80, 102, 110, 111, 113), Dominikánská republika (91), Ekvádor (104, 105), Francouzská
Guyana (102), Grenada (95), Guatemala (97, 98, 99), Guyana (102), Havaj (84), Honduras (97, 98, 99), Chile (80, 107,
108, 112), Jamajka (93), Kanada (80, 81, 83, 86), Kolumbie (101, 102, 103, 105), Kostarika (99, 101), Kuba (92), Mexiko
(80, 96, 97), Nikaragua (99, 100), Panama (80, 99, 101), Paraguay (80, 110, 113), Peru (80, 106, 107, 108, 113), Portoriko
(94), Salvador (100), Surinam (102), Svatý Vincenc a Grenadiny (95), Uruguay (80, 110, 112), USA (80, 82 – 89, 90, 94)

AMERIKA

počet dní

Kanada, USA, Mexiko, Panama, Peru, Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay, Brazílie

19

novinka

Objevte Ameriku
•1
 0 států, 10 přeletů, 16200 km po americkém nebi

•F
 ascinující noční panoramata amerických megapolí

• I konické stavby, památky a přírodní krásy Nového světa

•P
 ozůstatky dávných civilizací i nejmodernější inženýrské stavby

•M
 ohutné vodopády Niagara a Iguazú

•V
 yprahlé pouště, sněhové čepice vrcholků And, bezbřehá síla tropů

města
Toronto

památky

Las Vegas

Mexico
City

Panama City

Cuzco
Iguazú

8-16

snídaně

Buenos Aires

míra komfortu

náročnost

Santiago
de Chile

Rio
de Janeiro

velikost
skupiny

Lima

Program zájezdu
1. den letecký přesun do Toronta, nádherný výhled na město a obrovské jezero Ontario z 553 metrů vysoké věže CN Tower
2. den Niagarské vodopády, možnost plavby lodí až pod hlavní vodopád Podkova, procházky za vodopád a panoramatické výhledy
z rozhledny Skylon Tower, přelet do Las Vegas
3. – 4. den cesta po slavné Route 66 do NP
Grand Caynon (labyrint skalních útesů, teras,
propastí a strží vyhloubených řekou Colorado),
večerní Las Vegas (svatební kaple, miliony neonů a desetitisíce hazardních hráčů, bulvár Strip),
dopolední volno na nákupy, odlet do Mexika
5. – 6. den Mexico City (náměstí Zócalo,
Národní palác, katedrála, Templo Mayor, Basilika Guadalupe, Torre Latino, náměstí Tří kultur),
„město bohů“ Teotihuacán (Sluneční a Měsíční pyramida, Cesta mrtvých, Quetzalcóatlův
chrám), letecký přesun do Panama City
7. den návštěva Panamského průplavu a zdymadel Miraflores, historická čtvrť
Casco Viejo (katedrála, presidentský palác),
odlet do hlavního města Peru Limy
8. – 9. den přelet do Cuzca (náměstí Plaza
de Armas, katedrála, klášter Santo Domingo, muzea, tržnice), památky v údolí řeky Urubamba,
incké město Písac, poslední útočiště Inky v Ollantaytambu, cesta vlakem do Aguas Calientes
10. – 11. den Machu Picchu (ruiny nejslavnějšího inckého města skrytého hluboko
v Andách), možnost výstupu ke Sluneční bráně
Inti Punku), návrat do Cuzca, přelet do Limy
(historické centrum známé jako Ciudad de los
Reyes , Plaza de San Martin, klášter San Francisco, Pizarrova hrobka, katedrála, prezidentský
palác), odlet do Santiaga de Chile

12. den přístav Valparaiso při skalnatém
pobřeží Tichého oceánu (náměstí Sotomayor,
výjezd starými dřevěnými dopravními výtahy
„ascensory“ na proslulou vyhlídku Paseo 21
de Mayo), Santiago (náměstí Plaza de Armas
s katedrálou, prezidentský palác La Moneda,
pahorek Santa Lucía), odlet do Argentiny
13. – 14. den Buenos Aires (prezidentský
palác Casa Rosada, nejširší ulice světa Avenida 9
de Julio s obeliskem, hřbitov Recoleta s hrobem
Evity Perónové, barevná čtvrť La Boca), možnost shlédnout večerní show tanga a ochutnat
vynikající grilovaná masa a vína, fakultativně
plavba při ústí řeky Río de la Plata do Uruguaye, koloniálního městečka Colonia del Sacramento (zbytky portugalského opevnění,
bazilika, maják, malebná ulička Calle de los Suspiros, starý přístav), přelet na trojmezí Argentiny, Paraguaye a Brazílie do Iguazú
15. – 16. den celodenní návštěva světoznámých vodopádů Iguazú z argentinské strany
(285 vodopádů, šířka 4 km, výška 90 m, možnost
plavby ke kataraktu Ďáblův chřtán a na ostrov
San Martin), přejezd do Brazílie, druhé největší
přehrada na světě Itaupú, krátké překročení hranic do Paraguayského města Ciudad del Este
(barvitá tržnice), návštěva vodopádů Iguaçu
z brazilské strany, přelet do Ria de Janeira
17. – 19. den výlet na pahorek Corcovado (slavná socha Krista a nezapomenutelné
výhledy na město), výjezd lanovkou na známou skálu ve tvaru „cukrové homole“ Pão
de Açúcar, koupání na proslulých plážích
Copacabana či Ipanema, možnost návštěvy
bohémské čtvrti Santa Teresa, fotbalového
stánku Maracaná, nebo výletu do místní
chudinské čtvrti – favely, návrat do ČR

Cena zahrnuje: letenku do Toronta a zpět z Ria
de Janeira, přelety Toronto‑Las Vegas‑Mexico
City‑Panama City‑Lima‑Cuzco‑Lima‑Santiago de
Chile‑Buenos Aires‑Iguazú‑Rio de Janeiro, místní
dopravu, zpáteční vlak na Machu Picchu, ubytování obvykle se snídaní, služby průvodce a cestovní
pojištění. Ubytování: 17× hotel (dvoulůžkové pokoje s příslušenstvím). Doprava: pronajaté minivany, mikrobus, taxi, vlak, trajekt. Stravování: na
většině ubytování lehké snídaně, jinak individuální za pomoci průvodce.
Služby za příplatek: 17× jednolůžkový pokoj
12 000 Kč, registrace ESTA 450 Kč, registrace
eTA 400 Kč, vstupné na Machu Picchu 1 300 Kč,
zpáteční trajekt do Uruguaye 1 500 Kč, pojištění
STORNO 1 232 Kč, STORNO+ 1 632 Kč.
Cena nezahrnuje: vstupné cca 250 USD.
Pořadatelem zájezdu je CK Alvarez.

Termín

Kód

Cena

21.04. – 09.05.2020

1ame20

119 990 Kč

13.10. – 31.10.2020

2ame20

119 990 Kč

Kongres, Buenos Aires, Argentina
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Ke službám na zájezdu se vztahují Všeobecné informace uvedené na stranách 130 – 131.

novinka

počet dní

17

Kanada

To nejlepší ze západní Kanady
!

• Lehká turistika v divoké přírodě kanadských Skalistých hor

• Okouzlující příroda v NP Jasper s ledovcem Athabasca

• Odrazy štítů velehor na tyrkysově zbarvených hladinách jezer

• Inside Passage – nejkrásnější vodní cesta světa fjordy s pozorováním
kosatek

!

• Olympijské město Calgary a světové muzeum dinosaurů

• Kosmopolitní metropole Vancouver se směsicí kultur z celého světa

příroda
Prince
Rupert

turistika
Prince
George
Jasper

Port Hardy
Banff Drumheller
Vancouver

Calgary

Kelowna
Victoria

5-11

velikost
skupiny

snídaně

míra komfortu

!

náročnost

!

!

Program zájezdu
1. – 2. den letecký přesun do Vancouveru,
lehká turistika stezkou Othelo Tunels nad
kaňonem řeky Coquihalla (pozůstatky železniční trati Canadian Pacific Railway s mnoha
tunely a mosty), vyhlídka z Manning Park na
štíty hor NP Severní kaskády, vinařská oblast Okanagan a městečko Kelowna
3. den NP Mount Revelstoke (nekonečné
kvetoucí louky podél stezky Meadows in the
Sky, jezero Balsam, krátká hřebenová túra
k jezeru Heather, vzácní kolibříci calliope,
stovky let starý cedrový háj), rozlehlá území
ledovců v NP Glacier, průjezd průsmykem
Rogers pass (1330 m)
4. den turistika v NP Yoho k vodopádům
Takakkaw a jezeru Emerald, zastávka u Burgess Shales Fossill Beds (přes 500 mil. let
staré kambrické fosilie), vyhlídky na Spiral
Tunels (unikátní železniční tunely) přes průsmyk Kickinghorse Pass
5. den Calgary (náměstí Olympic Plaza
a Olympijský park, Heritage Park Historic Vilage s ukázkou domů z počátku 20. stol.), vyhlídka z mrakodrapu Calgary Tower (191 m),
vyprahá pustina Badlands u městečka
Drumheller (světové naleziště dinosauřích
koster, interaktivní muzeum paleontologie)
6. – 7. den vyhlídková cesta Kananaskis
loop drive bez davů turistů a s výbornými
podmínkami pozorování divoké zvěře (ovce
tlustorohé, medvědi grizzly a baribalové, jeleni, kamzíci běláci, losi), nejvyšší kanadský
silniční průsmyk Highwood pass (2206 m),
horské středisko Banff (skalní útvary hoodoos, zahrada Cascade Gardens, možnost
návštěvy lázní), turistika v NP Banff , úzkým
kaňonem dravého potoku Johnston k vodopádům Lower Falls a Upper Falls (pro zdatnější až na vrchol kopce k termálním jezírkům
Ink Pots), dle možností krátké túry u tyrkysově zbarvených jezer Louise a Moraine

8. – 9. den jízda po silnici ledovců (Icefield
Highway) do NP Jasper , ledovec Athabasca, vodopády Panther falls, výšlap na liduprázdné pohoří Parker s úchvatnými výhledy
na okolní ledovce, obří ledovcové pole Columbia Icefield, fakultativně rafting na řece
Athabasca, možnost vyjížďky lanovkou na
vrchol hory Whistlers Mountain (2181 m),
procházka po hraně kaňonu řeky Maligne
a výlet k jezeru Maligne (možnost plavby po
jezeře), krátká túra k jezeru Moose
10. – 11. den odjezd po silnici Yellowhead
highway, turistika v parku Mount Robson,
nocleh v Price George, celodenní přejezd
napříč Britskou Kolumbií do přístavu Prince
Rupert
12. den Inside Passage – světově proslulá celodenní plavba lodí členitým pobřežím
s mnoha fjordy a průlivy do Port Hardy (nedotčené divoké přírodní scenérie, pozorování
dravých kosatek, běluh, vyder a vorvaňů)
13. – 14. den přejezd ostrova Vancouver
Island, „světová lososí metropole“ Campbell
River, MacMillan Park (více jak 800 let staré
jehličnany – douglasky tisolisté), hlavní město
Britské Kolumbie – „město zahrad“ Victoria
(přístav, slavná budova hotelu The Empress),
fakultativně plavba za kosatkami, nebo návštěva botanické zahrady, plavba trajektem přes
průliv Strait of Georgia do Vancouveru
15. – 17. den Vancouver (Stanley park,
Marine building, čínská čtvrt s Milenium Gate
a barvitým nočním trhem, panoramatický výhled na město a záliv z Vancouver Lookout),
rybí a farmářský trh na poloostrově Grandville, procházka parkem Lynn Caynon s unikátním visutým mostem, návrat do ČR

Cena zahrnuje: zpáteční letenku do Vacouveru
včetně všech poplatků, místní dopravu, plavbu
lodí po Inside Passage, trajekt Victoria‑Vancouver,
ubytování obvykle se snídaní, vstupné do národních parků, služby průvodce a cestovní pojištění.
Ubytování: 15× hotel nebo motel (čtyřlůžkové
pokoje s příslušenstvím). Doprava: pronajaté
minivany, trajekt. Stravování: individuální, na
většině míst jednoduchá snídaně, během cesty zastávky v restauracích rychlého občerstvení a v supermarketech.
Služby za příplatek: 15× dvoulůžkový pokoj
14 800 Kč/os. (v případě domluvy 4 osob), registrace eTA 400 Kč, pojištění STORNO 1 232 Kč,
STORNO+ 1 632 Kč.
Cena nezahrnuje: vstupné cca 100 CAD.
Pořadatelem zájezdu je CK Alvarez.

Termín

Kód

Cena

25.06. – 11.07.2020

1kat20

84 990 Kč

02.09. – 18.09.2020

2kat20

82 990 Kč

Historická budova parlamentu, Victoria
Ke službám na zájezdu se vztahují Všeobecné informace uvedené na stranách 130 – 131.

Amerika
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počet dní

USA

18

Divoká Aljaška
•N
 espoutaná příroda, panenské hory, skvostné
ledovce a tyrkysová jezera

•Z
 elený pralesní Washington obývaný potomky četných indiánských kmenů

• L ehká turistika v národních parcích

•N
 ezapomenutelná plavba oblastí fjordů v NP Kenai

•S
 ídliště aljašských domorodců v NP Wrangell

turistika
Fairbanks
NP Denali

příroda
North Pole

Palmer
Anchorage
jezero Ptarmigan
NP Wrangell-St. Elias
NP Kenai Seward

Seattle

!

6-16

velikost
skupiny

míra komfortu

náročnost

Forks
NP Olympic

Program zájezdu
1. den letecký přesun do Seattlu ve státě
Washington, dle času návštěva centra města
2. den prohlídka Seattlu (vyhlídková věž
Space Needle s otočnou restaurací, náměstí
Pioneer Square, první kavárna Starbucks před
tržištěm Pike Place Market, náměstí s obřím
ruským kolem Great Wheel, možnost návštěvy mořského akvária se žraloky), odjezd
do městečka Port Angeles
3. – 4. den dvoudenní putování národním
parkem Olympic s obrovskými skalami, balvany, mývaly, losy, bobry nebo jeleny wapiti,
pozorování delfínů, lachtanů a možná i velryb
na písečné pláži La Push v indiánské rezervaci Quileutů, rybářská vesnička Forks, návrat
do Seattlu
5. den přelet na Aljašku do města Anchorage (centrum města, Alaska Heritage Museum se sbírkou tradičního oblečení, košíků
a loveckých zbraní, pozorování tření lososů
na vyhlídkové plošině Ship Creek), západ
slunce v Kincaid Parku, procházka po lesnatých pahorcích s výhledem na vrchol Denali
(6190 m – bývalá Mount McKinley)
6. den odjezd po silnici Seward Highway kolem zátoky Turnagain Arm, zastávka v bývalé
zlatokopecké oblasti Indian Valley Mine (seznámení s historií těžby zlata), túra k ledovci Portage Glacier, záchranná stanice Alaska Wildlife
Conservation Center s losy a medvědy
7. den cesta pohořím Kenai s mnoha horskými jezery a ledovci, pěší výlet z osady Moose Pass k jezeru Carter s tyrkysovou vodou
odrážející vrcholky okolních hor, kouzelný
přístav Seward na břehu oceánu přeplněný
rybářskými čluny a plachetnicemi
8. den celodenní túra od čela ledového
pole Harding – Exit Glacier až ke kaskádám
Falls Overlook, nebo na vyhlídku Harding
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Icefield Overlook (dle zdatnosti), podvečerní prohlídka přístavu Seward s památníkem
Bennyho Bensona (tvůrce Aljašké vlajky)
9. den národní park Kenai Fjords, vyhlídková plavba oblastí fjordů po zátoce Resurraction Bay (pozorování lachtanů, mořských vyder,
orlů a velryb), odjezd podél zátoky Knik Arm
k vesnici Eklutna (ruský kostel sv. Mikuláše,
přístavek sv. Heřmana), procházka k překrásnému vodopádu Thunderbird Falls
10. den původní dřevěné farmy starých kolonistů v osadě Palmer, fotogenický průsmyk
Hatcher Pass, prohlídka ruin jednoho z nejstarších zlatých dolů na Aljašce a přilehlého
pracovního tábora Independence Mines,
výlet po údolí říček Little Susitna, Fishhook
Creek a Willow Creek až k ledovcovému jezeru Bomber Glacier
11. – 12. den putování po jedné z nejhezčích silničních cest George Parks Highway
podél trasy železnice Alaska Railroad do národního parku Denali (vysoká koncentrace
medvědů grizzly, losů a vlků), okružní výlet
po Rock Creek Trail na hřeben s výhledem
na Mount Healy (1737 m), celodenní návštěva
NP Denali až k hornickému sídlu Kantishna,
cestou výhledy na vrchol Denali (dříve Mount
McKinley 6190 m) a zastávky k pozorování
bohaté fauny, od Eielson Visitor Center možnost nenáročné túry k řece George River, pro
zdatné výstup na vrchol hřebene Thorofare
13. den přejezd do osady Nenana (historické nádraží s muzeem železnice), město Fairbanks, procházka po tématickém Pioneer
Parku (historické domy, obchody, muzeum
letecké historie z období „zlaté horečky“),
možnost plavby lodí po řece Chena

Cena zahrnuje: zpáteční letenku do Seattlu a zpáteční letenku Seattle–Anchorage včetně všech poplatků, místní dopravu, ubytování, lodní výlet v NP
Kenai Fjords, vstupné do NP, služby průvodce a cestovní pojištění. Ubytování: 14× turistický hotel
nebo chata (čtyřlůžkové pokoje s příslušenstvím).
Doprava: pronajatý minivan, autobus, loď, taxi.
Stravování: individuální, na některých místech jednoduchá snídaně, během cesty zastávky v restauracích rychlého občerstvení a v supermarketech.
Služby za příplatek: 14× dvoulůžkový pokoj
10 500 Kč/os., registrace ESTA 450 Kč, pojištění
STORNO 1 232 Kč, STORNO+ 1 632 Kč.
Cena nezahrnuje: vstupné cca 150 USD.
Spolupořádáme s partnerskou CK Poznání.

Termín

Kód

Cena

09. 7. – 26.07.2020

1alj20

95 990 Kč

14. den zastávka na Severním pólu s prohlídkou
domu Santa Clause, oblasti rozlehlé divočiny podél
dálnice Richardson Highway, panorama Alaska
Range s vrcholy Mt. Deborah, Hess Mountain a Mt.
Hayes, nejvyšší bod dálnice průsmyk Isabel Pass
(1000 m)
15. den největší národní park na území USA Wrangell-St. Elias, putování po liduprázdné silnici Nabesna Road k sídlištím aljašských domorodců, pěší
výstup průsmykem do hor s dech beroucími výhledy
16. den návrat scénickou silnicí Glenn Highway
do Anchorage, cestou výhled na ledovec Matanuska Glacier, prohlídka známého útvaru Lion’s Head
ve tvaru Sfingy, odpolední výšlap po 500 schodech
na vyhlídku Bodenburg Butte nad deltou řek Matanuska a Kink
17. – 18. den návrat do ČR

Ke službám na zájezdu se vztahují Všeobecné informace uvedené na stranách 130 – 131.

počet dní

USA, Kanada

18

NP západu Kanady a USA
• Kosmopolitní města Seattle, Vancouver a Calgary

• Lehká turistika po vyhlášených stezkách

• Okouzlující příroda v NP Jasper s ledovcem Athabasca

• Skalisté hory plné medvědů, losů a sobů

• Krajina tyrkysových jezer a vodopádů v NP Banff

!

• Ochutnávka místních vín v údolí Okanagan

příroda

Mt. Robson
NP Jasper
Kamloops

NP Banff

Vancouver
Seattle

Kelowna

!

Calgary
NP Glacier

!
!

NP Mt. Rainier

6-16

!
velikost
skupiny

snídaně

míra komfortu

náročnost

!

Program zájezdu
1. – 2. den letecký přesun do Seattlu (vyhlídková věž Space Needle s otočnou restaurací, náměstí Pioneer Square, první kavárna
Starbucks před tržištěm Pike Place Market,
náměstí s obřím ruským kolem Great Wheel,
možnost návštěvy mořského akvária se žraloky), odjezd přes hranice do Kanady a kosmopolitního města Vancouver
3. den Vancouver (oáza klidu – park Stanley při ústí rušného přístavu, čínská čtvrt
s branou Milenium Gate, Olympijská vesnice),
rybí a farmářský trh na poloostrově Grandville, procházka parkem Lynn Canyon s unikátním visutým mostem 50 m nad kaňonem
řeky Lynn
4. den odjezd do nitra Britské Kolumbie,
krajský park Alexandra Bridge (kaňon řeky
Fraser s monumentálním mostem z r. 1920),
město Kamloops na řece Thompson založené obchodníky s kožešinami (historická
nádražní budova s parními lokomotivami,
návštěva minipivovaru)
5. den státní park Wells Gray (procházka podél řeky Clearwater k vodopádům
Helmcken Falls na řece Murtle), státní park
Mt. Robson se stejnojmennou horou, vyhlídková jízda po silnici Yellowhead Highway
s panoramatem Skalistých hor a jezery Moose a Yellowhead
6. – 7. den průzkum národního parku Jasper  
(ledovcová oblast Columbia Icefield, vodopády, horké prameny, nádherná jezera, domov
medvědů grizzly a baribalů, losů a sobů),
vyjížďka lanovkou na vrchol hory Whistlers
Mountain (2181 m), proslulý ledovec Athabasca, odpočinek v termálních pramenech
Miette Hot Springs
8. – 9. den jízda po silnici ledovců (Icefield
Highway) do národního parku Banff , pěší
výlet od jezera Louise k jezeru Moraine a nenáročná túra kolem jezera, přesun do národního parku Yoho přes průsmyk Kickinghorse
Pass, túra k druhým nejvyšším kanadským
vodopádům Takakkaw a tyrkysovému jeze-

!
!

ru Emerald s výhledem na horu Mt. Burgess,
návštěva oblasti Burgess Shales Fossill Beds
(přes 500 mil. let staré kambrické fosilie), vycházka po Hoodoos Trail s bizarními skalami
a vyhlídka do Stewartova kaňonu, horské
středisko Banff (možnost večeře v typické kanadské hospůdce)
10. den hlavní město provincie Alberta
Calgary v podhůří Skalistých hor (náměstí
Olympic Plaza a Olympijský park, Heritage
Park Historic Vilage s ukázkou domů z počátku 20. stol., moderní centrum), vyhlídka
z mrakodrapu Calgary Tower (191 m)
11. den národní park Kootenay (průjezd
údolím řek Vermilion a Kootenay, procházka
po naučné stezce v Marble Canyon a kolem
barevných tůní Paint Pots, pozorování losů, jelenů a horských koz), koupání v radioaktivních
termálních pramenech v Radium Hot Springs
12. den rozlehlá území ledovců v národním parku Glacier, průjezd průsmykem Rogers pass (1330 m), procházka pod vrcholky
ledovců, sousední národní park Mount Revelstoke (stovky let staré cedry virginské,
nekonečné kvetoucí louky podél stezky
Meadows in the Sky)
13. den město Kelowny ve vinařském údolí
Okanagan (prohlídka muzea s možností ochutnávky místních vín), odjezd přes města Pentiction a Olived na hranici zpět do USA, cesta podél
národního parku Severní kaskády a řeky Colombia k hranici národního lesa Wenatchee
14. den národní park Mount Rainier
(s dominantou – stratovulkánem Mt. Rainier 4392 m), turistika po stezce Sourdough
Ridge Trail a slavné dálkové trase Pacific
Crest Trail

Cena zahrnuje: zpáteční letenku do Seattlu, místní dopravu, ubytování, vstupné do národních parků, služby průvodce a cestovní pojištění. Ubytování: 16× turistický hotel nebo motel (čtyřlůžkové
pokoje s příslušenstvím). Doprava: pronajatý
minivan, autobus, taxi. Stravování: individuální,
na některých místech jednoduchá snídaně, během
cesty zastávky v restauracích rychlého občerstvení a v supermarketech.
Služby za příplatek: 16× dvoulůžkový pokoj
9 500 Kč/os., registrace ESTA 450 Kč, pojištění
STORNO 1 232 Kč, STORNO+ 1 632 Kč.
Cena nezahrnuje: vstupné cca 80 USD.
Spolupořádáme s partnerskou CK Poznání.

Termín

Kód

Cena

22.06. – 09.07.2020

1can20

69 990 Kč

23.07. – 09.08.2020

2can20

71 990 Kč

20.08. – 06.09.2020

3can20

69 990 Kč

15. – 18. den dvoudenní putování národním parkem Olympic s obrovskými skalami, balvany, mývaly, losy, bobry nebo jeleny wapiti, pozorování delfínů,
lachtanů a možná i velryb na písečné pláži La Push
v indiánské rezervaci Quileutů, rybářská vesnička
Forks, odjezd do Seattlu, návrat do ČR

Vodopády, NP Olympic
Ke službám na zájezdu se vztahují Všeobecné informace uvedené na stranách 130 – 131.
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Havajské ostrovy
• Sopky v národním parku Hawai‘i Volcanoes na Hawai‘i – Velkém ostrově
• Velryby a deštné pralesy na Maui – Ostrově údolí

• Proslulé pláže, město Honolulu
a přístav Pearl Harbor na Oahu – Ostrově setkání

• Přírodní divy a lokace natáčení Jurského parku na Kauai – Zahradním ostrově

příroda
zážitky

Kauai
Lihue

Oahu
Honolulu

Kahului
Maui
Hilo

8-11

velikost
skupiny

míra komfortu

náročnost

Kona
Hawai’i

Program zájezdu
1. – 4. den letecký přesun do Kahului na ostrově Maui (Ostrov údolí), historické velrybářské centrum Tichomoří Lahaina, výlet po nejkrásnější klikaté silničce deštným pralesem
do města Hana, kultovní místo Pi’ilanihale
Heiau, procházka po černé a červené pláži,
vodopády Wailua a Seven Sacred Pools, krátký výlet po vrcholu sopky Haleakala (3055 m)
5. – 8. den přelet do města Kailua Kona
na ostrově Hawai’i (Velký ostrov), historické
útočiště pro poražené bojovníky a havajský
„skanzen“ Puuhonua o Honaunau, šnorchlování na korálovém útesu, nejjižnější bod
USA Ka Lae, koupání na černé pláži Punaluu
Black Sand Beach, pozorování želv v přilehlé
zátoce, NP Hawai’i Volcanoes (sopka Kilauea, kráter Halemaumau, lávová jeskyně
Thurston Lava Tube, procházka v lávových
polích, silnice utopená v lávě Chain of Craters Road), petroglyfy Pu’u Loa, v případě
dostupnosti možnost pozorování žhavé lávy,
výjezd na nejvyšší horu Havaje Mauna Kea
(4205 m) s mnoha astronomickými observatořemi, vyhlídka do údolí Waipio, projížďka
džunglí klikatou silnicí severní deštivou částí
ostrova, možnost vyhlídkového letu vrtulníkem nad sopkou, lávové stromy – procházka
mezi bizarními lávovými útvary v džungli,
„nová země“ Kalapana – lávové proudy
z roku 1986

9. – 12. den přelet na Kauai (Zahradní
ostrov), Grand Canyon Tichomoří – kaňon
Waimea, krátký trek po Kalalau Trail podél spektakulárního pobřeží Na Pali, pláž
Hanakapi’ai – možnost výletu k vodopádu, jeskyně u Waikanoloa, příbojový gejzír
Spouting Horn, fakultativně let helikoptérou
nad kaňony a podél rozeklaného pobřeží – jedinečná příležitost spatřit pobřežní scenérie
z Jurského parku, odpoledne přelet na Oahu,
ubytování u legendární pláže Waikiki
13. – 15. den Oahu (Ostrov setkání), prohlídka centra Honolulu (socha krále Kamehameha, královský palác Iolani, budova parlamentu,
Aloha Tower), původní ananasové plantáže
firmy Dole, severní pobřeží s vyhlášenými surfařskými lokalitami Banzai pipeline a Sunset,
možnost návštěvy Polynéského kulturního
centra v Laie, domovský přístav americké
tichomořské flotily Pearl Harbor (muzeum
japonského útoku na USA, památník obětem
lodi Arizona), vyhlídka Nuuanu Pali, japonský
chrám Byodo‑In v Údolí chrámů
16. – 18. den volný den – možnost nákupů,
koupání, krátkých výletů do okolí, nebo náročnějšího výletu do deštného pralesa v úbočí Koolau Range, návrat do ČR

Vodopád, Kauai

Surfy, pláž Waikiki
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Cena zahrnuje: letenku do Kahului a zpět z Honolulu včetně všech poplatků, přelety Maui–
Hawai’i–Kauai–Oahu, místní dopravu, poplatky
za vjezd minivanů do NP, ubytování, služby průvodce a cestovní pojištění. Ubytování: 15× hotel, motel nebo penzion (většinou dvoulůžkové
pokoje s příslušenstvím). Doprava: pronajatý
minibus nebo minivany. Stravování: individuální, během cesty zastávky v restauracích rychlého
občerstvení a v supermarketech.
Služby za příplatek: 15× jednolůžkový pokoj
23 000 Kč, registrace ESTA ke vstupu do USA
450 Kč, let vrtulníkem od 4600 Kč. pojištění
STORNO 1 232 Kč, STORNO+ 1 632 Kč.
Cena nezahrnuje: vstupné cca 50 USD, návštěva
Polynéského kulturního centra od 60 USD.
Pořadatelem zájezdu je CK Alvarez.

Termín

Kód

Cena

23.10. – 09.11.2020

1hav20

94 990 Kč

Sopka Haleakala, Maui
Ke službám na zájezdu se vztahují Všeobecné informace uvedené na stranách 130 – 131.

počet dní

USA

19

NP západu USA s lehkou turistikou
• Dech beroucí přírodní scenérie a bizarní místa naší planety

• Skalní indiánské příbytky a moderní mrakodrapy

• Lehká turistika v NP Grand Canyon, Arches, Bryce Canynon

• Parádní trek na vyhlídku Angels Landing v NP Zion

• Pulzující města L.A., Las Vegas, San Francisco

• Desetikilometrový trek po Panorama Trail v NP Yosemite

turistika
příroda

San Francisco

města

9-11

NP
Arches
NP
Mesa Verde

velikost
skupiny

míra komfortu

Las Vegas NP
Grand
Canyon

náročnost

Los Angeles

NP
Zion

snídaně

NP
Yosemite

Program zájezdu
1. – 2. den letecký přesun do Los Angeles
(historické a správní centrum, čínská čtvrť),
Beverly Hills, vyhlídka na město z Griffith
Park, Santa Monica Beach, Hollywood se
slavným „chodníkem slávy“ na Hollywood
Boulevard, možnost návštěvy Universal
Studios
3. den oblast oblých skal, pouští, kaktusů
a stromových juk v národním parku Joshua
Tree na rozhraní Coloradské a Mohavské
pouště, cesta po slavné Route 66 do městečka Williams
4. – 5. den národní park Grand Canyon
(labyrint skalních útesů, teras, propastí a strží
vyhloubených řekou Colorado), jednodenní
turistika po hraně kaňonu na Rim Trail, nebo
pro zdatné i možnost sestupu do kaňonu
po Bright Angel Trail k Indian Garden, pro
zájemce let vrtulníkem či letounem nad kaňonem, odjezd do Page, rudě zbarvený Antelope Canyon na území kmene Navahů
6. den vyhlídka do kaňonu řeky Colorado
ve tvaru koňské podkovy Horseshoe Band,
oblast obřích skalních útvarů a stolových
hor v Monument Valley, bizarní skalní útvar
Mexican Hat, meandr řeky San Juan v 300 m
hlubokém kaňonu Gooseneck, cesta do státu Colorado lemovaná typickými ropnými
čerpadly
7. den národní park Mesa Verde (rozsáhlý komplex skalních obydlí prehistorických
indiánů pod převisy stolové hory, procházka
s místním rangerem k Cliff Palace, nebo Balcony House)
8. den vyhlídka na fantastickou spleť tvarů vytvořených řekou Colorado v národním
parku Canyonlands a ve státním parku Dead
Horse Point, národní park Arches s nekonečným množstvím impozantních skalních bran,
oblouků a oken, výlet k nejdelšímu přírodnímu mostu na světě Landscape Arch (91 m)
a k Delicate Arch s výškou 20 m, indiánské
petroglyfy

9. den národní park Capitol Reef (divoká
pouštní krajina s pestrobarevnými věžemi,
procházka k Hickman Bridge, vyhlídková silnice s Cassidy Arch a trek k Golden Throne),
oáza zeleně a bývalá mormonská osada Fruita (dřevěné domky a ovocné háje)
10. den národní park Bryce Canyon (skalní
město červenorůžových věží a jehel v uzavřeném amfiteátru), lehká turistika po Navajo
Loop Trail a Queen‘s Garden až k Sunrise Point
11. den národní park Zion (kaňon řeky Virgin, kolmé stěny pískovcových útesů), možnost 4hodinového treku na vyhlídku Angels
Landing, nebo odpočinkové trasy k jezírkům
Emerald Pools, procházka soutěskou Narrows k vodopádům Mystery Falls
12. den přehrada Hoover Dam přes soutěsku řeky Colorado vytvářející jezero Lake
Mead, večerní procházka Las Vegas (svatební kaple, miliony neonů a desetitisíce hazardních hráčů, bulvár Strip), možnost letu
helikoptérou nad městem, výlet do Valley of
the Fire (bizarní formace zvětralého pískovce, indiánské petroglyfy a zkamenělé stromy)
13. den krajina skal a zkamenělých písečných dun v národním parku Údolí smrti
(solné pláně u Badwater, vyhlídka Zabriskie
Point)
14. den národní park Sequoia a Kings
Canyon (obrovské sekvoje staré až 3200 let
rostoucí pouze na svazích amerického pohoří
Sierra Nevada), vyhlídka z obřího žulového
monolitu Moro Rock
15. – 16. den turistika v národním parku
Yosemite (ledovcové údolí s několika vodopády, vyhlídka na majestátní Half Dome,
horolezecká stěna El Capitan, úchvatná vy-

Ke službám na zájezdu se vztahují Všeobecné informace uvedené na stranách 130 – 131.

Cena zahrnuje: letenku do Los Angeles a zpět
ze San Francisca včetně všech poplatků, místní
dopravu, ubytování obvykle se snídaní, vstupné
do federálních národních parků, služby průvodce
a cestovní pojištění. Ubytování: 17× hotel nebo
motel (čtyřlůžkové pokoje s příslušenstvím). Doprava: pronajaté minivany. Stravování: individuální, na většině míst jednoduchá snídaně, během
cesty zastávky v restauracích rychlého občerstvení a v supermarketech.
Služby za příplatek: 17× dvoulůžkový pokoj
14 800 Kč/os. (v případě domluvy 4 osob), registrace ESTA ke vstupu do USA 450 Kč, pojištění
STORNO 1 232 Kč, STORNO+ 1 632 Kč.
Cena nezahrnuje: Antelope Canyon 55 USD, let vrtulníkem nad Grand Canyonem od 200 USD, ostatní vstupné cca 50 USD.
Poznámka: další zájezdy na západ USA na www.alvarez.cz.
Pořadatelem zájezdu je CK Alvarez.

Termín

Kód

Cena

15.05. – 02.06.2020

1usn20

69 990 Kč

14.07. – 01.08.2020

2usn20

77 990 Kč

18.09. – 06.10.2020

3usn20

69 990 Kč

hlídková túra Panaroma Trail přes vodopády Nevada a Vernal)
17. – 19. den hlavní město Kalifornie Sacramento
(stará městská čtvrť, historická pevnost Shutter‘s fort
a přístav), jedinečné kosmopolitní město San Francisco, (Lombard Street, čínská čtvrť, tramvaje cable
cars, most Golden Gate, vyhlídka Twin Peaks či Coit
Tower, Fishermens Wharf, Pier 39, možnost plavby
k bývalé věznici Alcatraz, viktoriánská architektura,
srdce beatnické kultury v knihkupectví City Light),
poslední nákupy, návrat do ČR

Amerika
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počet dní

USA, Kanada
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Z Chicaga do Vancouveru
• Světová architektura 20. století v Chicagu

• Pohoří Kaskády s činnými i vyhaslými sopkami

• Panoramatické výhledy výšek mrakodrapů

• Pohodový kosmopolitní Seattle a Vancouver

• Oblíbená železniční trasa na západ USA

• Mlžné lesy a divoká příroda v Olympijském národním parku

!

Vancouver
NP
Seattle
Olympic
NP Mt. Rainier

příroda
turistika

NP Glacier

Minneapolis

8-11

velikost
skupiny

snídaně

míra komfortu

náročnost

Chicago

Program zájezdu
1. – 3. den letecký přesun do Chicaga,
hlavní město státu Illinois ležící na břehu
Michiganského jezera, dvoudenní prohlídka jednoho z nejlépe architektonicky řešených měst s mnoha ikonickými stavbami
a mrakodrapy, Chicago Building (chicagský
styl architektury), Chicago Board of Trade
Building (Art Deco), koncertní hala Chicago
Theatre, luxusní nákupní třída Magnificient
Mile s moderními mrakodrapy John Hancock Center, Wrigley Building a starou 55 m
vysokou vodárenskou věží Water Tower,
zábavní molo Navy Pier se 150 m vysokým
vyhlídkovým kolem, vyhlídka z Willis Tower
(442 m), Milennium Park se světově oceněnou zahradou Lurie Garden a futuristickou
sochou Cloud Gate, rozlehlý Grand park
s obří fontánou Buckingham fountain, možnost návštěvy Adlerova planetária, vodního
akvária, Muzea vědy a techniky, nebo plavby po řece Chicago
4. – 6. den třídenní putování vlakem Empire Builder z Chicaga do Seattlu, 3550 km
dlouhá trať zčásti kopíruje historickou expedici Lewise a Clarka – prvních průzkumníků
amerického Západu, cesta podél majestátní
řeky Missisippi, zářící noční panorama souměstí Minneapolis a St. Paul, nekonečné
pláně Severní Dakoty, přejezd přes 550 m
dlouhý a 39 m vysoký ocelový viadukt
Gassman Coulee, přes Montanu k zasněženým vrcholkům hor v národním parku
Glacier, sjezd do „věčně zeleného“ státu Washington
7. den prohlídka Seattlu – vyhlídková věž
Space Needle s otočnou restaurací, první
kavárna Starbucks před tržištěm Pike Place
Market, náměstí s obřím ruským kolem
Great Wheel, noční život na náměstí Pioneer
Square, možnost návštěvy mořského akvária
se žraloky
8. – 9. den přejezd trajektem přes Pugetův
záliv do největšího přístavu US Navy Bremerton, viktoriánská architektura v Port Town-

send a Port Angeles, Olympijský národní
park (mlžná pobřeží s obrovskými skalami
a balvany, ledovce a deštné pralesy mírného
pásma, divoké pláže Pacifiku, možnost spatřit
mývaly, losy, bobry nebo jeleny wapiti), pozorování delfínů, lachtanů a možná i velryb
na písečné pláži La Push v indiánské rezervaci
Quileutů, rybářská vesnička Forks
10. – 11. den přesun na jih pod sopku St.
Helens (lávové studny a tunely, procházka
po hraně kráteru), lehká turistika v oblasti
ledovců, vodopádů a starobylých lesů NP
Mount Rainier (s dominantou – stratovulkánem Mt. Rainier 4392 m), stezka Sourdough
Ridge Trail na slavné dálkové trase Pacific
Crest Trail, návštěva továrny předního světového výrobce letadel Boeingu v Everettu
12. – 14. den kosmopolitní město Vancouver (Stanley Park s mostem Lion Gate,
buddhistické chrámy v Richmondu, Coloseum Library, artistický a gourmetský Granville
Island, čtvrť Gastown s parními hodinami
a minipivovary, Canada Place, Queen Elisabeth Park, čínská čtvrť, Science World, Kitsilano Beach, botanická a japonská zahrada,
Antropologické muzeum), fakultativně lanovkou na Grouse Mountain, návrat do ČR

NP Mount Rainier
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Cena zahrnuje: letenku do Chicaga a zpět z Vancouveru včetně všech poplatků, místní dopravu,
cestu vlakem z Chicaga do Seattlu, ubytování
se snídaní, vstupné do federálních národních
parků, služby průvodce a cestovní pojištění.
Ubytování: 10× hotel (čtyřlůžkové pokoje s přislušenstvím), 2× vlak. Doprava: MHD, taxi, vlak,
minibus. Stravování: 10× snídaně, během cesty zastávky v restauracích rychlého občerstvení
a v supermarketech.
Služby za příplatek: 10× dvoulůžkový pokoj
11 500 Kč/os., lůžko ve vlaku včetně plné penze
od 400 USD dle aktuálního ceníku Amtrak, registrace ESTA 450 Kč, pojištění STORNO 1 232 Kč,
STORNO+ 1 632 Kč.
Cena nezahrnuje: vstupné cca 150 USD.
Pořadatelem zájezdu je CK Alvarez.

Termín

Kód

Cena

05.09. – 18.09.2020

1emp20

64 540 Kč

Chicago
Ke službám na zájezdu se vztahují Všeobecné informace uvedené na stranách 130 – 131.

počet dní

USA
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Vlakem napříč USA
• Nejkrásnější železniční trasa napříč Spojenými státy

• Vyhlášené vinařské oblasti Sonoma a Napa

• Návštěva New Yorku, San Francisca a Los Angeles

• Ráj všech hazardních hráčů v Las Vegas

• Turistika v národních parcích Yosemite, Sequoia a Kings Canyon

• Dech beroucí Grand Canyon a legendární Route 66

!

města
San
Francisco

příroda

New York

Chicago
Denver
NP Grand
Canyon

7-11

velikost
skupiny

snídaně

míra komfortu

náročnost

Los
Angeles

Program zájezdu
1. – 3. den letecký přesun do New Yorku, celodenní prohlídka Manhattanu (Wall
Street, Brooklyn Bridge, Empire State Building, Chrysler Building, Central Park, Pátá
avenue, Times Square, Ground Zero), možnost plavby kolem Manhattanu, nebo na Liberty Island se sochou Svobody , odjezd
vlakem do Chicaga
4. – 6. den příjezd do Chicaga ležícího
na břehu Michiganského jezera, návštěva
bývalé nejvyšší budovy světa Willis Tower
(108 pater, 442 metrů), odjezd vlakem California Zephyr z průmyslového státu Illinois, přes
zemědělské státy Iowa a Nebraska a prérie
dobytkářského Colorada, serpentinami a tunely Skalistých hor, přes pouště Utahu a Nevady, pohořím Sierra Nevada až na pobřeží
Tichého oceánu do slunné Kalifornie
7. – 8. den celodenní prohlídka San Francisca (Lombard Street, čínská čtvrť, tramvaje cable
cars, slavný most Golden Gate, vyhlídka Twin
Peaks, Fisherman’s Wharf, Pier 39), možnost
plavby k bývalé věznici Alcatraz, vinařská oblast Sonoma či Napa, průjezd pohořím Sierra
Nevada k jezeru Tahoe, vyhlídková cesta po západním břehu jezera, zátoka Emerald Bay
9. – 11. den opuštěné zlatokopecké městečko Bodie, jezero Mono s tufovými věžemi,
cesta horskou silničkou přes průsmyk Tioga
(3031 m), zastávka u jezera Tenaya, turistika

NP Yosemite

v národním parku Yosemite (ledovcové
údolí s několika vodopády, vyhlídka na majestátní Half Dome, horolezecká stěna El Capitan), národní park Sequoia a Kings Canyon,
výlet mezi obřími sekvojemi starými několik
tisíc let
12. – 14. den krajina skal a zkamenělých
písečných dun v národním parku Údolí smrti
(jedno z nejteplejších míst na Zemi), návštěva
Las Vegas (svatební kaple, miliony neonů a desetitisíce hazardních hráčů, bulvár Strip), národní park Zion (kaňon s kolmými stěnami pískovcových útesů s barvou přecházející od ohnivě
rudé po oslnivě bílou), vyhlídka do kaňonu řeky
Colorado ve tvaru horské podkovy Horseshoe
Bend u městečka Page, národní park Grand
Canyon (labyrint skalních útesů, teras, propastí a strží vyhloubených řekou Colorado),
možnost vyhlídkového letu vrtulníkem
15. – 17. den přejezd po slavné Route 66
do Los Angeles, prohlídka města (historické
a správní centrum, Beverly Hills a procházka po Rodeo Drive), Santa Monica Beach,
Hollywood se slavným Sunset Boulevard
a „chodníkem slávy“ na Hollywood Boulevard, návrat do ČR

Vyhlídkový vůz, vlak California Zephyr

Ke službám na zájezdu se vztahují Všeobecné informace uvedené na stranách 130 – 131.

Cena zahrnuje: letenku do New Yorku a zpět z Los
Angeles včetně všech poplatků, místní dopravu,
cestu vlakem z New Yorku do San Francisca, ubytování se snídaní, vstupné do federálních národních parků, služby průvodce a cestovní pojištění.
Ubytování: 12× hotel nebo motel (čtyřlůžkové
pokoje s příslušenstvím), 3× vlak. Doprava: vlak,
pronajaté minivany, taxi, metro. Stravování:
12× snídaně, během cesty zastávky v restauracích
rychlého občerstvení a v supermarketech.
Služby za příplatek: 12× dvoulůžk. pokoj 10 000 Kč/
os., lůžko ve vlaku Chicago-Emeryville včetně plné
penze od 330 USD dle aktuálního ceníku Amtrak,
registrace ESTA ke vstupu do USA 450 Kč, pojištění
STORNO 1 232 Kč, STORNO+ 1 632 Kč.
Cena nezahrnuje: vstupné cca 170 USD, let vrtulníkem nad Grand Canyonem cca 200 USD.
Pořadatelem zájezdu je CK Alvarez.

Termín

Kód

Cena

06.06. – 22.06.2020

1cal20

66 990 Kč

01.09. – 17.09.2020

2cal20

66 990 Kč

Vodopády Mystery, NP Zion

Amerika

87

počet dní

USA

15

Divokým západem
• Úchvatné výhledy z Trail Ridge Road ve Skalistých horách

• Průjezd slavnou Route 66

• Kovbojská městečka a indiánské skalní příbytky

• Nekonečné pouště a skalní města

• Impozantní Grand Canyon ze severní strany

• Oáza zeleně a bývalá mormonská osada Fruita

města
příroda
NP NP Arches
Zion
NP
NP Grand
Mesa Verde
Canyon

Denver

8-16

velikost
skupiny

snídaně

míra komfortu

náročnost

Williams

Program zájezdu
1. – 2. den letecký přesun do Denveru,
místo posledního odpočinku Buffalo Billa
na Lookout Mountain, národní park Rocky
Mountains, nejvyšší asfaltová silnice v USA
Trail Ridge Road umožňující průjezd jednou
z nejvyšších partií Skalistých hor až do výšky
3600 m a úchvatné výhledy, procházka k vodopádům Alberta Falls a kolem jezera Bear
Lake (losi, jeleni, medvědi)
3. – 4. den bývalé důlní městečko Leadville
(historická železniční stanice, výhled na horu
Elbert 4402 m), světoznámé letovisko Aspen,
průjezd se zastávkami oblastí skalních jehel
a červených skal v národním památníku Colorado do státu Utah, národní park Arches
s nekonečným množstvím impozantních
skalních bran, oblouků a oken, výlet k nejdelšímu přírodnímu mostu na světě Landscape
Arch (91 m) a k Delicate Arch s výškou 20 m,
indiánské petroglyfy, vyhlídka na fantastickou spleť tvarů vytvořených řekou Colorado
v národním parku Canyonlands a ve státním
parku Dead Horse Point
5. – 7. den národní park Capitol Reef
(divoká pouštní krajina s pestrobarevnými věžemi Temple of the Sun a Temple of
the Moon, cesta Cathedral Way, Skleněná
hora), oáza zeleně a bývalá mormonská osada Fruita (dřevěné domky a ovocné háje),
národní park Bryce Canyon (skalní město
červenorůžových věží a jehel v uzavřeném
amfiteátru), lehká turistika po Navajo Loop
Trail a Queen’s Garden až k Sunrise Point,
národní park Zion (kaňon řeky Virgin, kolmé
stěny pískovcových útesů), možnost 4hodinového treku na vyhlídku Angels Landing,
nebo odpočinkové trasy k jezírkům Emerald
Pools, procházka soutěskou Narrows k vodopádům Mystery Falls
8. – 9. den národní park Grand Canyon (labyrint skalních útesů, teras, propastí a strží) ze

severní strany, stáda bizonů, procházka k Bright
Angel Point, piknik u jezera Greenland, vyhlídka Vista Encantada na útesy Vermilion Cliffs
a rezervaci indiánů kmenů Hopi a Navaho, vyhlídka do kaňonu řeky Colorado ve tvaru horské
podkovy Horseshoe Bend u městečka Page,
rudě zbarvený Antelope Canyon na území
kmene Navahů, zastávka u jezera Powell vytvořeného přehradou Glen Canyon Dam, měsíční
krajina vyhaslé sopky v národním památníku
Sunset Crater Volcano, cesta po slavné Route
66 do městečka Williams
10. – 11. den národní park Petrified Forest
(pestrobarevné kusy zkamenělého dřeva, písečných dun a barevných křemičitých útvarů),
národní památník Canyon de Chelly (300 m
hluboký, impozantní pískovcové stěny, komunita Navahů, vyhlídka White House Overlook
a krátká procházka do kaňonu), obří skalní
útvary a symbol filmů o Divokém západě
v Monument Valley (možnost jízdy na koni)
12. – 13. den Four Corners Monument
(hranice 4 států: Colorado, Utah, Arizona
a Nové Mexiko), národní park Mesa Verde
(rozsáhlý komplex skalních obydlí prehistorických indiánů pod převisy stolové hory,
procházka s místním rangerem k Cliff Palace,
nebo Balcony House), prohlídka malebného
městečka Duranga (historické železniční
nádraží s muzeem a úzkokolejkou), národní
park Great Sand Dunes (až 230 m vysoké
obří písečné duny, procházka potokem Medano Creek), návrat do Denveru (Státní kapitol a výhledy na Skalisté hory, návštěva lokálního minipivovaru)
14. – 15. den dokončení prohlídky, návrat
do ČR

Cena zahrnuje: zpáteční letenku do Denveru
včetně všech poplatků, místní dopravu, ubytování obvykle se snídaní, vstupné do federálních
národních parků a do Antelope Canyon, služby průvodce a cestovní pojištění. Ubytování: 13× hotel nebo motel (čtyřlůžkové pokoje
s příslušenstvím). Doprava: pronajatý minivan.
Stravování: individuální, na většině míst jednoduchá snídaně, během cesty zastávky v restauracích rychlého občerstvení a v supermarketech.
Služby za příplatek: 13× dvoulůžkový pokoj
7 500 Kč/os. (v případě domluvy 4 osob), registrace ESTA ke vstupu do USA 450 Kč, pojištění
STORNO 616 Kč, STORNO+ 841 Kč.
Cena nezahrnuje: ostatní vstupné cca 25 USD.
Spolupořádáme s partnerskou CK Poznání.

Termín

Kód

Cena

01.06. – 15.06.2020

1col20

58 990 Kč

08.08. – 22.08.2020

2col20

61 990 Kč

01.09. – 15.09.2020

3col20

58 990 Kč

Historická železnice do Grand Canyonu
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Ke službám na zájezdu se vztahují Všeobecné informace uvedené na stranách 130 – 131.

počet dní

USA

15

Východ USA
• Kolébka osídlení Nového světa

• Dramatické pobřeží Nové Anglie

• Kosmopolitní města New York a Boston

• Monumentální Niagarské vodopády

• Milionářské město Newport

• Slavné univerzity Yale a Harvard

města
Albany

Niagarské
vodopády
Buffalo

Boston Provincetown

památky

New Haven

8-16

velikost
skupiny

snídaně

míra komfortu

náročnost

New York

Program zájezdu
1. den letecký přesun do New Yorku
2. – 5. den čtyřdenní program v pulzující
světové metropoli plné ikonických staveb,
míst a zákoutí, prohlídka srdce Manhattanu,
Times Square, mrakodrapy velkých korporací
na 6. Avenue, vrchol luxusu 30. let Radio City
Music Hall, světoznámá 5. Avenue, prohlídka Rockeffelerova centra, světoznámé mrakodrapy Chrysler Building, Flatron Building
(žehlička), Empire State Building, plavba lodí
na Liberty Island se sochou Svobody , procházka po Wall Street, Newyorská burza,
Freedom Tower na místě bývalého World
Trade Centra a památník 9/11 Memorial na památku teroristického útoku z 11. září 2001, čínská čtvrť, vyhlídka Top of the Rock na vrcholu
Rockeffelerova centra, nebo z Empire State
Building, Brooklynský most, odpočinek
v Central parku (malá ZOO, elegantní litinový
most Bow Bridge, Strawberry Fields a mozaika
Imagine), návštěva Gugenheimova muzea,
případně dalších muzeí a galerií dle zájmu
6. – 7. den odjezd do státu Connecticut
a města New Haven, slavná univerzita Yale
(knihovna se starými rukopisy a ručně tištěnými knihami, sbírka umění, starý studentský
kampus z roku 1716), zastávka ve městě Branford s výhledem na souostroví Thimble Islands s viktoriánskými domky (dle času okružní plavba), město Groton (prohlídka první
americké jaderné ponorky USS Nautilus), bývalý velrybářský přístav Mystic (stará velrybářská loď, akvárium s tisíci mořských živočichů)
8. – 9. den stát Rhode Island, milionářské
město Newport (panská sídla Astorů, Belmontů či Vanderbiltů, letní dům Kennedyových, přírodní rezervace Norman Bird Sanctury), odjezd do Providence (300 let stará čtvrť
s univerzitou Brown, náměstí Kennedy plaza
a radnice, nádraží Union Station, mramorový
Statehouse, nákupy ve Westminster Arcade),
slané mokřady a písečné duny v cháněnné
oblasti Cape Cod National Seashore s domy
prvních osadníků, plavba trajektem na ostrov

Martha’s Vineyard, okružní jízda autobusem, nebo na zapůjčených kolech po ostrově,
večerní Provincetown (žulová věž Pilgrim
monument s vyhlídkou na celý Cape Cod)
10. – 11. den místo přistání Otců poutníků
v Plymouth (replika staré lodi Mayflower),
skanzen tradiční vesnice a indiánské osady
v Plimoth Plantation, odjezd do kolébky boje
za nezávislost Bostonu (pobřežní Columbův
park, trh Quincy Market), čtvrť Cambridge
s Harvardskou univerzitou (obří knihovna
s Guttenbergovou biblí a Shakespearovými
prvotisky), město čarodějnic Salem (Witch
muzeum, historický přístav Derby Wharf)
12. – 13. den cesta napříč státem New
York, do města Albany (State Capitol, muzeum New York, budova ve tvaru vejce The
Egg), vinařská oblast Finger Lakes, příjezd
na americko‑kanadskou hranici, Niagarské
vodopády, věž Observation Tower s výhledem na nejvyšší vodopády Bridal Veil
a American Veil, plavba lodí k vodopádu
Maid of the Mist, procházka po ostrově Goat
Island a jeskyní Cave of the Wind pod vodopády, odjezd do Buffala na břehu jezera Erie,
14. – 15. den prohlídka Buffala, bohémská
čtvrť Allentown s viktoriánskou zástavbou
a mnoha kavárnami, návrat do ČR

Niagarské vodopády
Ke službám na zájezdu se vztahují Všeobecné informace uvedené na stranách 130 – 131.

Cena zahrnuje: letenku do New Yorku a zpět
z Buffala včetně všech poplatků, ubytování, místní dopravu, trajekty, ochutnávku vína, ubytování
se snídaní, služby průvodce a cestovní pojištění. Ubytování: 13× hotel (čtyřlůžkové pokoje
s příslušenstvím). Doprava: pronajatý minivan,
ve městech MHD, trajekt, loď. Stravování: 13×
snídaně, jinak individuální za pomoci průvodce.
Služby za příplatek: 13× dvoulůžkový pokoj
9 500 Kč/os., registrace ESTA ke vstupu do USA
450 Kč, karta New York City Pass 3 350 Kč,
(2 850 Kč děti 6–17 let), vstup One World Observatory 1 100 Kč (890 Kč děti 6–12 let), pojištění STORNO 616 Kč, STORNO+ 841 Kč.
Cena nezahrnuje: vstupné cca 150 USD.
Spolupořádáme s partnerskou CK Poznání.

Termín

Kód

Cena

05.08. – 20.08.2020

1usv20

59 990 Kč

Park Kryštofa Colomba, Boston

Amerika

89

počet dní

USA

10

Ochutnejte USA – New York,
Washington a Philadelphia
8-17

velikost
skupiny

snídaně

míra komfortu

náročnost

• Podrobné několikadenní poznávání New Yorku

Program zájezdu
1. – 2. den letecký přesun do New Yorku,
prohlídka srdce Manhattanu Midtown (Times Square, návštěva New York Public Library), mrakodrapy velkých korporací na 6. Avenue, vrchol luxusu 30. let Radio City Music
Hall, prohlídka Rockeffelerova centra, světoznámá 5. Avenue s neogotickou katedrálou Sv. Patrika, procházka kolem honosného
hotelu Plaza k přepychovému domovu Ivanky Trump v Trump Tower, odpolední Central
park (malá ZOO, elegantní litinový most Bow
Bridge, Strawberry Fields a mozaika Imagine),
návštěva Muzea Moderního umění, byzantský kostel St. Bartholomew’s a hotel Waldorf Astoria na Park Avenue, nádraží Grand
Central Station, jeden z nejkrásnějších mrakodrapů Chrysler Building
3. den prohlídka Downtownu, plavba lodí
na Liberty Island se sochou Svobody
a vedlejší Ellis Island s Muzeem emigrace, finanční distrikt s původními křivolakými uličkami a starými kostely, Federal Hall National
Memorial na Wall Street, Newyorská burza,
bronzová socha býka zvaná Charging Bull,
Národní muzeum amerických indiánů, Freedom Tower na místě bývalého World Trade
Center a památník 9/11 Memorial na památku teroristického útoku z 11. září 2001, přes
Brooklynský most do čtvrti Dumbo v Brooklynu a k Manhattanskému mostu, nejstarší mrakodrap Woolworth Building, čínská
čtvrť se spoustou restaurací, večer možnost
návštěvy Metropolitní opery, nebo divadelního představení na Broadwayi
4. den cesta lanovkou na ostrov Roosevelt
na řece East River, vyhlídka Top of the Rock
na vrcholu Rockeffelerova centra, náměstí Union Square, trojúhelníková elegantní
stavba Flatiron Building přezdívaná „žehlička“, největší obchodní dům na světě Macy’s,
nádraží Penn Station a Madison Square
Garden (sídlo hokejového týmu NY Rangers
a basketbalových týmů Knicks a Liberty), ve-

• Bílý dům, Kapitol a další pamětihodnosti Washingtonu a Philadelphie

města
památky

černí výhled z nejvyššího 102. patra Empire
State Building
5. den panoramatický výhled na New York
z nejvyšší budovy na západní polokouli One
World Trade Center (541 m), individuální program v New Yorku dle vlastního zájmu (muzea v oblasti Museum Mile na Upper East Side,
nebo okružní plavba lodí kolem Manhattanu
či plavba na Staten Island, brouzdání ulicemi
a pozorování života či nákupy), možnost návštěvy přímořského letoviska Coney Island
s krásnou písčitou pláží, dle zájmu návštěva
Lincolnova centra (sídlo Metropolitní opery
a Newyorské filharmonie)
6. den odjezd vlakem do Washingtonu,
památky v okolí travnatého náměstí Mall ,
Arlingtonský národní hřbitov ve státě Virginia s hrobem prezidenta J. F. Kennedyho,
procházka k Bílému domu, Památníku vojákům vietnamské války, dálě k řece Potomac
a Lincolnovu památníku, Památníku vojákům
korejské války a kolem jezírka Tidal Basin
k Jeffersonovu památníku s úchvatným výhledem na okolní památníky
7. den Kapitol – prohlídka sídla Kongresu a Nejvyššího soudu (největší knihovna
na světě se 130 miliony svazků, možnost návštěvy Thomas Jefferson Building s originály
významných listin), Národní muzeum letectví a kosmonautiky (ručně vyrobené letadlo bratří Wrightových, letadlo Charlese Lindbergha, které jako první přeletělo Atlantický
oceán), Washingtonův památník na počest
1. prezidenta USA, přejezd autobusem do původního hlavního města USA Philadelphie
8. den prohlídka Indipendence Hall a Zvonu nezávislosti se slavnou prasklinou, Natio-

Cena zahrnuje: zpáteční letenku do New Yorku
včetně všech poplatků, místní dopravu, ubytování se snídaní, služby průvodce a cestovní pojištění. Ubytování: 8× hotel*** (čtyřlůžkové pokoje
s příslušenstvím). Doprava: autobus, metro, vlak.
Stravování: 6× snídaně, jinak individuální za pomoci průvodce.
Služby za příplatek: 8× dvoulůžkový pokoj
5 900 Kč/os., registrace ESTA ke vstupu do USA
450 Kč, pojištění STORNO 616 Kč, STORNO+
841 Kč, karta New York City Pass 3 350 Kč,
(2 850 Kč děti 6-17 let), vstupenka One World
Observatory 1 100 Kč (890 Kč děti 6-12 let), možnost zajištění následujících služeb (více info v CK):
vyhlídkový let vrtulníkem nad Manhattanem
od 5 600 Kč, vstupenka do divadla na Broadway
od 1 800 Kč, do Metropolitní opery od 2 000 Kč, lístek na zápas New York Rangers, New York Knicks či
New York Yankees od 800 Kč.
Poznámka: New York City Pass zahrnuje následující vstupy: Empire State Building, American Museum of Natural
History, Metropolitní muzeum umění, vyhlídka Top of
the Rock nebo Guggenheimovo muzeum, plavba k Soše
Svobody a na Ellis Island, nebo okružní plavba kolem
Manhattanu, 9/11 památník a muzeum, nebo Námořní,
letecké a vesmírné muzeum Interpid. Zájezd lze ukončit
v New Yorku s návratem 6. den do ČR.
Spolupořádáme s partnerskou CK Poznání.

Termín

Kód

Cena

25.04. – 04.05.2020

1nyw20

46 990 Kč

21.08. – 30.08.2020

2nyw20

49 990 Kč

18.09. – 27.09.2020

3nyw20

46 990 Kč

nal Constitution Center věnované Deklaraci nezávislosti, největší radnice v USA s 11 m vysokou Pennovou
sochou, večer odjezd autobusem zpět do New Yorku
9. – 10. den dle času odletu možnost posledních
nákupů, transfer na letiště a návrat do ČR

Manhattan
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Ke službám na zájezdu se vztahují Všeobecné informace uvedené na stranách 130 – 131.

počet dní

Dominikánská republika

11

Dominikána – perla Karibiku
• Ubytování v hotelu*** s all-inclusive

• Prastaré malby původních obyvatel

• Jeskyně Los Tres Ojos se smaragdovými jezírky

• Panenské pláže a perfektní šnorchlování

• Bujná vegetace centrálního pohoří

moře
příroda

NP Los Haitises

Santo
Domingo

Bayahibe
Del Este

8-15

velikost
skupiny

plná penze

míra komfortu

náročnost

Saona

Program zájezdu
1. den letecký přesun do Dominikánské
republiky
2. den volný den, celodenní koupání na
pláži či v bazénu
3. den po snídani odjezd za místními domorodci na venkov (návštěva plantáže cukrové třtiny, nahlédnutí do typického domku
vesničanů, možnost zakoupení čerstvě zpracované čokolády, kávy, lesního medu, ukázka
výroby doutníků), oběd na ranči ve vnitrozemí, cestou zastávka na koupání ve vodopádu
nebo na pláži Macao
4. den volný den, koupání, nákupy v blízkém městečku
5. den návštěva jeskyně Los Tres Ojos se
smaragdovými jezírky a bohatou faunou
a florou, historické centrum Santa Dominga (Zona Colonial*), nejstarší ulice Ameriky
Calle de las Damas, dům Kryštofa Kolumba,
Národní hřbitov, nejstarší katedrála v Novém
světě, restaurace Atrazana (stylový oběd
v bývalé zbrojnici), okružní jízda novou částí
města (promenáda, prezidentský palác atd.)

NP Los Haitises

6. den volný den, koupání, možnost zajištění zapůjčení čtyřkolek nebo relaxace na pláži
7. den volný den, fakultativně výlet do
městečka San Pedro de Macoris, návštěva
doutníkárny a jeskyně „Zázraků“ s pohřebištěm indiánů, odpoledne možnost relaxace
u bazénu či na hotelové pláži
8. den plavba rychlým člunem podél pobřeží národního parku Del Este na ostrov Saona (koupání v azurové laguně a na panenských plážích, oběd z grilovaných ryb, plavba
katamaránem s hudbou a tancem)
9. den volný den, koupání, fakultativně
plavba motorovým člunem do národního
parku Los Haitises (rozlehlé mangrovové
laguny, hnízdiště pelikánů, fregatek, volavek, papoušků a sov, vápencové ostrovy s fíkovníky a mořskými mandlovníky, prohlídka
jeskyně s malbami původních obyvatel Taínů,
oběd v podhůří Cordillera Oriental)
10. – 11. den dopoledne krátká relaxace
u moře, odjezd na letiště, návrat do ČR

Ostrov Saona

Ke službám na zájezdu se vztahují Všeobecné informace uvedené na stranách 130 – 131.

Cena zahrnuje: zpáteční letenku do Punta Cana
včetně všech poplatků, místní dopravu, ubytování
s plnou penzí, výlet do hlavního města s prohlídkou a obědem, výlet na ostrov Saona s obědem,
služby průvodce česky mluvícího delegáta a cestovní pojištění. Ubytování: 9× hotel*** (dvoulůžkové pokoje s příslušenstvím). Doprava: pronajatý minibus, loď. Stravování: 9× plná penze.
Služby za příplatek: 9× jednolůžkový pokoj 5 000 Kč,
pojištění STORNO 616 Kč, STORNO+ 841 Kč.
Cena nezahrnuje: výlet do San Pedro de Macoris
65 USD, výlet do národního parku Les Haiteses
120 USD.
Spolupořádáme s partnerskou CK Poznání.

Termín

Kód

Cena

07.11. – 17.11.2020

1dok20

49 990 Kč

Santo Domingo
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počet dní

Kuba

17

Cuba Libre
• Historická Havana

• Koupání a potápění v Karibiku

• Pěší turistika v pohoří Sierra Maestra

• Pláže známého Varadera

• Perla koloniální architektury Trinidad

• Návštěva tabákové plantáže a sušírny

příroda
Havana

památky
Santa Clara

Pinar del Río

Trinidad

8-14

velikost
skupiny

míra komfortu

náročnost

Santiago
de Cuba

Program zájezdu
1. – 3. den letecký přesun do Havany
(Capitolio, náměstí Plaza de Armas, Plaza de
la Catedral, Plaza Vieja a Plaza de San Francisco, palác generálních kapitánů, hotel Ambos
Mundos, oblíbený bar E. Hemingwaye Floridita, muzeum rumu, pobřežní promenáda Malecón, pevnost Tres Reyes del Morro,
hrobka K. Kolumba), prohlídka domu E. Hemingwaye v San Francisco de Paula
4. – 6. den návštěva továrny na výrobu
doutníků (případně v Santiago de Cuba),
odjezd do západní provincie Pinar del Río,
cesta kolem největších tabákových plantáží na světě, zastávka v orchidáriu v Soroa
a na vyhlídce Los Jazmines, odpočinek
na panenské pláži Cayo Jutias (možnost
potápění), pitoreskní krasová oblast a ráj
fotografů v horském údolí národního parku
Viñales (jeskyně Santo Tomás nebo Cueva
del Indio, stěna prehistorie, návštěva tabákové plantáže a sušírny)
7. – 8. den zastávka na koupání v Karibském moři v Zátoce Sviní a návštěva krokodýlí farmy cestou do „perly jihu“ města Cienfuegos (neoklasicistní architektura, Vítězný
oblouk, Palacio del Valle, promenáda Paseo
de Prado), přístav Trinidad (koloniální architektura s množstvím památek a muzeí)
9. – 10. den pohoří Escambray – Topes de
Collantes, turistika v národním parku El Nicho
nebo El Cubano (možnost koupání u vodopádu), odpočinek na pláži Ancón, večerní Trinidad (poslech kubánské hudby s možností
zatancovat si salsu), Valle de los Ingenios
(plantáže cukrové třtiny, cukrovary, strážní věž
Torre de Iznaga), přejezd do druhého největšího města Kuby Santiaga de Cuba
11. – 12. den El Cobre (poutní místo s největší bazilikou na Kubě), prohlídka hřbitova
Santa Ifigenia s hroby kubánských hrdinů
José Martího, Manuela Céspedese, podnikatele Emilia Bacardi, prohlídka opevnění El
Morro San Pedro de la Roca , možnost ve-

černího poslechu hudby v Casa de la Trova,
výstup na horu Gran Piedra (1214 m) s nádherným výhledem v pohoří Sierra Maestra,
prohlídka haciendy Isabelica, možnost návštěvy botanické zahrady, „kolébka revoluce“
Santiago de Cuba (nejstarší dům na Kubě
z roku 1522, katedrála, náměstí Parque
Céspedes s radnicí a Plaza Dolores)
13. – 14. den zastávka ve městě Bayamo (dům Manuela Céspedese, „otce
vlasti“), největší počet kostelů ve městě
Camaguey (galerie novodobých malířů),
mauzoleum a muzeum Ernesta Che Guevary ve městě Santa Clara
15. – 17. den odpočinek v letovisku Varadero na nejkrásnějších kubánských plážích
se smaragdově-tyrkysovou vodou Atlantiku
– možnost fakultativních výletů (katamaránem na Cayo Blanco, projížďka vyhlídkovým
busem po celé délce poloostrova Hicacos),
přesun do Havany, návrat do ČR

Palacio de Valle, Cienfuegos
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Cena zahrnuje: zpáteční letenku do Havany včetně všech poplatků, místní dopravu, ubytování,
služby průvodce a cestovní pojištění. Ubytování: 15× v soukromí (dvoulůžkové pokoje s příslušenstvím). Doprava: pronajatý minibus. Stravování: individuální za pomoci průvodce.
Služby za příplatek: 15× jednolůžkový pokoj
6 500 Kč, 2× 3/4* hotel all inclusive ve Varaderu cca 2 800 / 3 500 Kč, kubánské vízum 950 Kč,
pojištění STORNO 616/1 232 Kč, STORNO+ 841/
1 632 Kč.
Cena nezahrnuje: vstupné cca 100 EUR.
Spolupořádáme s partnerskou CK Karavela.

Termín

Kód

Cena

29.12. – 14.01.2020

3kub19

66 990 Kč

06.03. – 22.03.2020

1kub20

59 990 Kč

06.11. – 22.11.2020

2kub20

59 990 Kč

25.12. – 10.01.2021

3kub20

66 990 Kč

05.03. – 21.03.2021

1kub21

59 990 Kč

Vodopád El Nicho
Ke službám na zájezdu se vztahují Všeobecné informace uvedené na stranách 130 – 131.

počet dní

Jamajka

14

V rytmu reggae
• Jeden z nejkrásnějších ostrovů Karibiku

• Vzduch nasáklý vůní kávy, třtiny a rumu

• Odpočinek na bělostných plážích

• Zašlá sláva panských i pirátských sídel

• Krajina protkaná řekami a úžasnými vodopády

• Plavba na kánoi za kapustňáky a krokodýly

příroda
zážitky

Montego Bay
Falmouth
Vodopády
Dunn

Negril

NP Blue
Mountains

Port
Antonio

Kingston

8-12

velikost
skupiny

míra komfortu

náročnost

Treasure Beach

snídaně

Port
Royal

Program zájezdu
1. – 2. den letecký přesun na Jamajku,
rušný karibský přístav Montego Bay (živé
centrum města, plážová letoviska podél bulváru Hip Strip, lenošení na soukromé pláži
Doctor‘s Cave Bathing Club, překrásné korálové zahrady)
3. – 4. den výlety podél severního pobřeží, panské sídlo Greenwood Great House
z 18. stol., bývalé překladiště otroků a dnes
okouzlující koloniální městečko Falmouth,
hříčka přírody Glistening Waters – večerní
plavba s koupáním ve světélkující laguně,
místo prvního přistání Kryštofa Kolumba
na Jamajce v Discovery Bay, rozsáhlý jeskynní komplex Green Grotto Caves (nástěnné
malby původních obyvatel Taínů, netopýři,
podzemní jezera), vodopády na řece Dunn –
180 m vysoké vápencové kaskády
5. – 6. den přístav Port Antonio na poloostrově Titchfield (gregoriánská architektura, pitoreskní tržiště, přístaviště Erol Flynn
Marina s luxusními jachtami, ruiny pevnosti
Fort George), koupání v tyrkysových vodách
Blue Lagoon, zátoka Boston Bay (nejchutnější jamajské masové speciality jerk), výšlap
ke skrytému pokladu východního pobřeží –
vodopádům Reach s mnoha vápencovými
převisy a tůňkami, nebo fakultativně rafting
na bambusových vorech na řece Río Grande
7. – 8. den odjezd do divokého pohoří
národního parku Blue Mountains , návštěva kávovníkové plantáže s ochutnávkou
světově vysoce ceněné jamajské kávy, pulzující metropole Kingston (náměstí Parade,
divadlo Ward Theatre, Liberty Hall, muzeum
Boba Marleyho, koloniální Devon House),
ruiny „hlavního města“ karibských pirátů Port
Royal se zříceninou pevnosti Fort Charles
9. – 10. den bývalé hlavní město Spanish
Town (katedrála, unikátní železný most),
krátká koupel v nejradioaktivnějších lázních

světa Milk River Bath, plavba na kánoi za kapustňáky a krokodýly v Aligator Hole, výjezd
do centrální vrchoviny Cockpit Country –
svět uprchlých otroků Maroons, návštěva
destilerie Appleton s ochutnávkou nejznámějšího jamajského rumu, nefalšovaná Jamajka a žádný spěch v rybářské vesnici Treasure Beach, plavba podél pobřeží a dále proti
proudu řeky Black River do mokřadu Great
Morass (spletité kanály mezi mangrovy, pozorování volavek, jeřábů, krokodýlů), siesta
v unikátním Pelican baru uprostřed moře
11. – 12. den odjezd na západní cíp ostrova, zastávka u památníku Petera Toshe (člena slavné reggae kapely The Wailers), plážové letovisko Negril, nekonečně dlouhá pláž
Seven Mile Beach (možnost mnoha vodních
sportů, vyhlídkových plaveb, šnorchlování,
potápění v jeskyních), západ slunce z vyhlídky Negrilského majáku
13. – 14. den poslední koupání, odjezd
na letiště, návrat do ČR

Montego Bay
Ke službám na zájezdu se vztahují Všeobecné informace uvedené na stranách 130 – 131.

Cena zahrnuje: zpáteční letenku na Jamajku
včetně všech poplatků, ubytování, místní dopravu, plavbu po Black River, služby průvodce
a cestovní pojištění. Ubytování: 11× turistický
hotel nebo penzion (dvoulůžkové pokoje s příslušenstvím). Doprava: pronajatý minibus. Stravování: většinou lehká snídaně, jinak individuální
za pomoci průvodce.
Služby za příplatek: 11× jednolůžkový pokoj
12 700 Kč, registrace ESTA 450 Kč, pojištění
STORNO 1 232 Kč, STORNO+ 1 632 Kč.
Cena nezahrnuje: vstupné cca 120 USD.
Pořadatelem zájezdu je CK Alvarez.

Termín

Kód

Cena

15.03. – 28.03.2020

1jam20

69 990 Kč

22.11. – 05.12.2020

2jam20

69 990 Kč

14.03. – 27.03.2021

1jam21

69 990 Kč

Útesy, Negril
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počet dní

Portoriko, USA

14

Pohodový Karibik
• Nejkrásnější pláže Portorika a Amerických Panenských ostrovů
• Skvělá kreolská kuchyně a vyhlášené rumy

• Plavba mezi mangrovy a pozorování fosforeskujících obrněnek
v zálivu Mosquito Bay
• Vápencový komplex Parques de Las Cavernas del Rio Camuy

• Nedotčená příroda NP Virgin Islands

moře
příroda
San
Juan
Arecibo
Observatory

NP Virgin
Islands

Luquillo

Charlotte Cruz
Amalie Bay

El Yunque

5-16

velikost
skupiny

snídaně

míra komfortu

náročnost

Vieques

Program zájezdu
1. den letecký přesun do hlavního města
Portorika San Juan, ubytování na blízké pláži
2. den koupání a odpočinek
3. den prohlídka koloniálního města San
Juan (nejstarší španělská pevnost na kontinentu El Morro, rezidence prvního guvernéra
Portorika Casa Blanca, katedrála, čtvrť Santurce s množstvím kaváren a restaurací)
4. den výlet k největšímu radioteleskopu
na světě Arecibo Observatory, vápencový
komplex Parques de Las Cavernas del Rio
Camuy s mohutnými propadlinami a podzemními řekami, cesta vláčkem do útrob jeskyně Cueva Clara de Empalme s obřími stalaktity, možnost prohlídky továrny na výrobu
rumu Bacardi s ochutnávkou
5. den dobrodružný den v přírodní rezervaci El Yunque National Forest v pohoří Sierra
de Luquillo protkaném turistickými stezkami (nádherné výhledy, osvěžení ve vodopádech), odpoledne koupání na plážích u městečka Luquillo s výbornou pouliční kuchyní
6. den odpočinek na plážích, možnost vyzkoušet si windsurfing, kitesurfing či paddleboarding
7. den plavba lodí na tropický ostrov
Vieques s nejrozsáhlejší přírodní rezervací
v Karibiku, ubytování na ostrově, šnorchlování a relaxace na pláži

8. den plavba po laguně mezi mangrovy
zálivu Mosquito Bay s obrovskou koncentrací fosforeskujících obrněnek, odpoledne
možnost projížďky veřejnými taxi públicos
po ostrově a návštěvy vyhlášených pláží
Playa Caracas a Playa La Plata
9. den odpočinek na pláži, odpoledne plavba zpět na ostrov Portoriko, ubytování
10. den přelet na největší ostrov Amerických Panenských ostrovů Svatý Tomáš, ubytování, prohlídka města Charlotte Amalie
11. den odpočinek v srdcovité zátoce
Magens Bay, možnost zapůjčení kajaku
nebo paddleboardu, či návštěva akvária Coral World Ocean Park s želvami a lvouny
12. den přejezd trajektem na vedlejší
ostrůvek Svatý Jan, návštěva NP Virgin Islands s bodlinatými kaktusy, leguány nebo
divokými osly, zastávka v přístavním hippie
městečku Cruz Bay, návrat na ostrov Svatý
Tomáš
13. – 14. den nákup suvenýrů, návrat do ČR

Západ slunce nad Charlotte Amalie

San Juan
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Cena zahrnuje: letenka do San Juanu a zpět ze
Sv. Tomáše včetně všech poplatků, přelet San
Juan – Svatý Tomáš, místní dopravu, zpáteční
trajekt Portoriko-Vieques a Sv. Tomáš – Sv. Jan,
ubytování se snídaní, služby průvodce a cestovní pojištění. Ubytování: 12× apartmán nebo
hotel. Doprava: pronajatý minivan, trajekt, loď,
taxi. Stravování: 12× snídaně, jinak individuální
za pomoci průvodce.
Služby za příplatek: registrace ESTA 450 Kč,
ochutnávka rumu v Bacardi Factory 550 Kč,
pojištění STORNO 1 232 Kč, pojištění STORNO+1 632 Kč.
Cena nezahrnuje: vstupné cca 70 USD.
Spolupořádáme s partnerskou CK Poznání.

Termín

Kód

Cena

18.01. – 31.01.2020

1por20

70 990 Kč

04.04. – 17.04.2020

2por20

70 990 Kč

Přístav Saint John
Ke službám na zájezdu se vztahují Všeobecné informace uvedené na stranách 130 – 131.

počet dní

Barbados, Sv. Vincenc a Grenadiny, Grenada

16

Ostrovy pirátů z Karibiku
• Pestrobarevný koktejl karibské pohody

• Přístavní hospůdky s prvotřídním rumem

• Desítky ostrůvků a opuštěných pláží

• Voňavé tropické ovoce a čerstvé ryby

• Nedotčené korálové království na Tobago Cays

• Výstup na sopku La Sufriere

moře

Svatá
Lucie

zážitky
příroda

Svatý
Vincenc

Barbados

Kingstown

Bridgetown

Grenadiny

8-12

velikost
skupiny

snídaně

míra komfortu

Grenada

náročnost

Saint
George’s

Program zájezdu
1. – 3. den letecký přesun na tropický ostrov Barbados, prohlídka přístavu Bridgetown (Náměstí národních hrdinů, parlament, kostel a synagoga), plantáže cukrové
třtiny, první koupání v Karibiku a ochutnávka
vynikajících rumů
4. – 6. den přelet na ostrov Svatý Vincenc,
pitoreskní přístav Kingstown s pevností Fort
Charlotte, výstup na nejvyšší vrchol ostrova – sopku La Sufriere (1234 m), koupání
ve vodopádech, návštěva botanické zahrady, záhadné petroglyfy původních indiánských kmenů, výlet do zátoky Walilabou bay
(úvodní scéna z filmu Piráti z Karibiku)
7. – 8. den plavba na ostrov Bequía, nekonečné písčité pláže, ostrov pohody, zábavy,
dobrého jídla, pestrobarevných hospůdek
a usměvavých lidí, návštěva želví záchranné
stanice
9. – 12. den čtyřdenní plavba do korálového království malých karibských ostrůvků,
šnorchlování a koupání na plážích luxusních

Budova parlamentu, Bridgetown

resortů ostrova Canouan, mořský park Tobago Cays (neobydlené souostroví, perfektní
šnorchlování v mělkých průzračných vodách,
korálové zahrady s hejny rybek, mořských
želv a rejnoků), okouzlující ostrůvek Mayreau
s malebnou vesnicí a kostelem, odpočinek
u Palm Island, návštěva tržnice v Clifftonu
na Union Island, panenský ostrůvek Sandy
Island, šnorchlování a lenošení, konec plavby
na ostrově Cariacou
13. – 14. den plavba trajektem na „ostrov
koření“ Grenada, úzké uličky přístavního
města St. George, vyhlídka z francouzské
pevnosti Fort Frederick, plantáže muškátového oříšku, tropického ovoce a kokosových
palem, staré panské usedlosti, návštěva destilerie prvotřídních rumů, možnost šnorchlování v unikátním podmořském sochařském
parku od Jasona deCaires Taylora
15. – 16. den dokončení prohlídky, odlet
a návrat do ČR

Happy Island, Grenadiny

Ke službám na zájezdu se vztahují Všeobecné informace uvedené na stranách 130 – 131.

Cena zahrnuje: letenku na Barbados a zpět z Grenady včetně všech poplatků, přelet Barbados –
Svatý Vincenc, trajekty, čtyřdenní plavbu z Bequía
do Cariacou s plnou penzí, místní dopravu, ubytování se snídaní, služby průvodce a cestovní
pojištění. Ubytování: 11× hotel nebo bungalov
(dvoulůžkové pokoje s příslušenstvím), 3× kajuta
na lodi. Doprava: minibus, taxi, loď. Stravování: 11× snídaně, 3× plná penze, jinak individuální
za pomoci průvodce.
Služby za příplatek: 11× jednolůžkový pokoj
16 500 Kč, pojištění STORNO 1 232 Kč, STORNO+
1 632 Kč.
Cena nezahrnuje: vstupné cca 200 USD.
Pořadatelem zájezdu je CK Alvarez.
Poznámka: Trasa čtyřdenní plavby se může lišit dle
aktuální klimatické situace a z rozhodnutí kapitána
lodi.

Termín

Kód

Cena

21.11. – 06.12.2020

1gre20

98 800 Kč

Pláž La Sagesse
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počet dní

Mexiko

20

Okruh Mexikem
• Nejznámější pyramidy mezoamerických kultur

• Pralesní archeologické lokality Bonampak a Yaxchilán

• Ochutnávka smažených kobylek v Oaxace

• Výhled na sopky Popocatepetl a Iztaccihuatl

• Odpočinek na plážích Karibiku i Pacifiku

• Koupání v krápníkových jeskyních „cenotes”

Cancún

Mérida

Tulum

Campeche

Mexico City

památky
příroda
moře

Popocatépetl

Paleque

Oaxaca

San Cristóbal

8-16

velikost
skupiny

míra komfortu

náročnost

Zipolite

Program zájezdu
1. – 3. den letecký přesun do Mexico
City (náměstí Zócalo, Národní palác, katedrála, Templo Mayor, Basilika Guadalupe,
Torre Latino, náměstí Tří kultur), park Chapultepec a Antropologické muzeum (obří
Olmécké hlavy, „Aztécký kalendář“), „město
bohů“ Teotihuacán (Sluneční a Měsíční
pyramida, Cesta mrtvých, Quetzalcóatlův
chrám)
4. – 6. den starobylá města Puebla (katedrála, kostely, umělecká čtvrť) a Cholula
(Velká pyramida) pod sopkami Popocatepetl (5426 m) a Iztaccihuatl (5230 m), město
Oaxaca (centrum výroby čokolády, klášter
a kostel Santo Domingo s Růžencovou kaplí,
ochutnávka smažených kobylek a mezcalu),
hlavní zapotécké město Monte Albán (starověký komplex obřadních staveb), mixtécké
pohřební město Mitla , unikátní zkamenělý
vodopád Hierve el Agua
7. – 8. den přejezd přes pohoří Sierra Madre del Sur na pobřeží Tichého oceánu, koupání a odpočinek v zátokách v okolí Puerto
Angel a na pohodové pláži Zipolite, noční
přesun do státu Chiapas
9. – 10. den výlet člunem po řece Grijalva
do 1200 m hlubokého kaňonu El Sumidero
u městečka Chiapa de Corzo (jednoho z nejstarších měst Střední Ameriky), koloniální
město San Cristóbal de las Casas (centrum
mexických Mayů, barvité trhy), indiánská
vesnice San Juan Chamula (rituální obřady
v kostele indiánů z kmene Chamula)
11. – 13. den kaskády vodopádů v národním parku Aqua Azul, tajemné město Palenque uprostřed deštného pralesa, výlet do
hloubi Lakandonské džungle, plavba po
řece Usumacinta k archeologické lokalitě Yaxchilán, návštěva ruin Bonampak s největší
mayskou malbou, bývalé centrum kmene Itzá
ve městě Edzná (Chrám masek boha Slunce,
Velká akropole), opevněné město Campeche na břehu Mexického zálivu

14. – 15. den mistrovské dílo Puucké architektury Uxmal , legendární mayské lokality
Kabáh, Labná a největší jeskynní systém na
Yucatánu Grutas de Loltún (prehistorické nástěnné malby, bohatá krápníková výzdoba),
biosférická rezervace Ría Celestún (plavba
po laguně, plameňáci, pelikáni, mangrovy),
„Bílé město“ Mérida (katedrála San Ildefonso,
Palacio de Gobierno, Casa de Montejo, typická lidová keramika a vázané hamaky)
16. den centrum toltécko-mayské civilizace
ve městě Chichén Itzá (Kukulkánova pyramida, největší hřiště na pelotu z celé Mezoameriky,
obřadní studna – Cenote sagrado, Observatoř),
koupání v krápníkových jeskyních „cenotes“, zastávka v koloniálním městě Valladolid
17. – 18. den okouzlující mayský přístav Tulum na útesu Karibského pobřeží (Chrám
sestupujícího boha, „maják“ El Castillo, Chrám
fresek, možnost koupání pod pyramidami), odpočinek na bělostných plážích Mayské riviéry
u městečka Tulum, volitelně mnoho fakultativních výletů (potápění, šnorchlování, koupání
ve vápencových jeskyních, návštěva ekoparku
Xel-Ha, koupání s delfíny v eko–archeologickém parku Xcaret, plavba na ostrov Cozumel)
19. – 20. den odjezd do Cancúnu, návrat do ČR

Aztécký bůh Quetzalcoatl
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Katalog 2020

Cena zahrnuje: letenku do Mexico City a zpět
z Cancúnu včetně všech poplatků, místní dopravu, ubytování, služby průvodce a cestovní pojištění. Ubytování: 11× turistický hotel a 6× hotel
(dvoulůžkové pokoje s příslušenstvím), 1× luxusní noční autobus. Doprava: autobus, pronajatý minibus, taxi, loď. Stravování: individuální
za pomoci průvodce.
Služby za příplatek: 17× jednolůžkový pokoj
7 800 Kč, registrace ESTA 450 Kč, pojištění STORNO 616/1 232 Kč, STORNO+ 841/1 632 Kč.
Cena nezahrnuje: vstupné cca 120 USD.
Pořadatelem zájezdu je CK Alvarez.

Termín

Kód

Cena

23. 02. – 13.03.2020

1meo20

59 990 Kč

02.07. – 21.07.2020

2meo20

69 990 Kč

18.10. – 06.11.2020

3meo20

59 990 Kč

14.12. – 02.01.2021

4meo20

66 990 Kč

21.02. – 12.03.2021

1meo21

59 990 Kč

Starověká mayská budova, Yaxchilan
Ke službám na zájezdu se vztahují Všeobecné informace uvedené na stranách 130 – 131.

počet dní

Mexiko, Guatemala, Honduras

28

Velká mayská cesta
• Památky starých Aztéků, Mayů, Olméků a Zapotéků

• Plavba po jezeře Atitlán a řece Dulce

• Pyramidy Slunce a Měsíce v Teotihuacánu

• Na skok do honduraského Copánu

• 1200 m hluboký kaňon El Sumidero

• Slavné mayské město Tikal v hloubi Peténského pralesa

Cancún

Mérida

Tulum

Campeche

Mexico City
Popocatépetl

příroda

Paleque
San Cristóbal

Zipolite

Tikal

Copán

7-16

míra komfortu

náročnost

Antigua

velikost
skupiny

Oaxaca

památky

Program zájezdu
1. – 3. den letecký přesun do Mexico City
(náměstí Zócalo, Národní palác, katedrála,
Templo Mayor, Basilika Guadalupe, Torre Latino, náměstí Tří kultur), park Chapultepec
a Antropologické muzeum (obří Olmécké
hlavy, „Aztécký kalendář“), „město bohů“ Teotihuacán , (Sluneční a Měsíční pyramida,
Cesta mrtvých, Quetzalcóatlův chrám)
4. – 6. den starobylá města Puebla (katedrála, kostely, umělecká čtvrť) a Cholula
(Velká pyramida) pod sopkami Popocatépetl (5426 m) a Iztaccihuatl (5230 m), město
Oaxaca (centrum výroby čokolády, klášter
a kostel Santo Domingo s Růžencovou kaplí,
ochutnávka smažených kobylek a mezcalu),
hlavní zapotécké město Monte Albán (starověký komplex obřadních staveb), mixtécké
pohřební město Mitla , unikátní zkamenělý
vodopád Hierve el Agua
7. – 8. den přejezd přes pohoří Sierra Madre del Sur na pobřeží Tichého oceánu, koupání a odpočinek v zátokách v okolí Puerto
Ángel a na pohodové pláži Zipolite, noční
přesun do státu Chiapas
9. – 10. den výlet člunem po řece Grijalva
do 1200 m hlubokého kaňonu El Sumidero
u městečka Chiapa de Corzo (jednoho z nejstarších měst Střední Ameriky), koloniální město San Cristóbal de las Casas (centrum mexických Mayů, barvité trhy, etnografické muzeum
Casa Na Bolom, muzeum jantaru), indiánská
vesnice San Juan Chamula (rituální obřady
v kostele indiánů z kmene Chamula)
11. – 12. den přesun do Guatemaly k jezeru Atutlán obklopeného majestátními sopkami, celodenní výlet po jezeře s návštěvou
indiánských komunit Santiago a San Juan
13. – 14. den poutní vesnice Chichicastenango (tradiční mayské trhy, kostel sv. Tomáše, indiánská svatyně Pascal Abaj), bývalá metropole Střední Ameriky Antigua zničená
v 18. století zemětřesením, možnost výstupu
na sopku Pacaya (2552 m)

15. – 16. den přejezd do Hondurasu, slavné mayské město Copán (jaguáří schodiště,
východní Akropolis, muzeum skulptur, chrám
Rosalila), návrat do Guatemaly, obří mayské
stély v Quiriguá uprostřed banánovníkových plantáží, ospalý přístav Puerto Barrios
a cesta člunem přes záliv Amatique a podél
karibského pobřeží do černošského městečka Livingstone
17. – 18. den plavba pralesem po řece
Dulce dále do vnitrozemí až k jezeru Izabal
a pevnosti San Felipe, slavné mayské město
Tikal ukryté v hloubi Peténského pralesa
(70 m vysoké chrámy, Templo IV s vyhlídkou
nad korunami husté vegetace, zbytky obřadních staveb z dob před Kristem), městečko
Flores na ostrově jezera Petén‑Itzá
19. – 20. den odjezd do Mexika, plavba
na člunu pralesem po hraniční řece Usumacinta k archeologické lokalitě Yaxchilán,
návštěva ruin Bonampak (s největší mayskou
malbou) ukrytých v hloubi Lakandonské
džungle, nocleh u indiánů, tyrkysové kaskády vodopádů Roberto Barrios, tajemné
město Palenque na úpatí hor obklopené
bujnou vegetací deštného pralesa
21. – 22. den opevněné město Campeche
na břehu Mexického zálivu, mistrovské dílo
Puucké architektury Uxmal , legendární
mayské lokality Kabáh, Labná a největší jeskynní systém na Yucatánu Grutas de Loltún
(prehistorické nástěnné malby, bohatá krápníková výzdoba)
23. – 24. den biosférická rezervace Ría
Celestún (plavba po laguně s pozorováním
růžově zbarvených plameňáků, pelikánů
a jiného ptactva), „Bílé město“ Mérida (ka-

Ke službám na zájezdu se vztahují Všeobecné informace uvedené na stranách 130 – 131.

Cena zahrnuje: letenku do Mexico City a zpět z Cancúnu včetně všech poplatků, místní dopravu,
ubytování, služby průvodce a cestovní pojištění. Ubytování: 17× turistický hotel a 6× hotel
(dvoulůžkové pokoje s příslušenstvím), 2× chatka (společné příslušenství), 1× noční autobus.
Doprava: autobus, pronajatý minibus, taxi, loď.
Stravování: individuální za pomoci průvodce.
Služby za příplatek: 24× jednolůžkový pokoj
9 800 Kč, registrace ESTA 450 Kč, pojištění STORNO 1 232 Kč, STORNO+ 1 632 Kč.
Cena nezahrnuje: vstupní a výstupní poplatky do Guatemaly, Hondurasu a Mexika (celkem
cca 40 USD), vstupné cca 190 USD.
Pořadatelem zájezdu je CK Alvarez.

Termín

Kód

Cena

07.11. – 04.12.2020

1mex20

69 990 Kč

tedrála San Ildefonso, Palacio de Gobierno, Casa de
Montejo, typická lidová keramika a vázané hamaky),
centrum toltécko‑mayské civilizace ve městě Chichén Itzá (Kukulkánova pyramida, největší hřiště
na pelotu v celé Mezoamerice, obřadní studna – Cenote sagrado, Observatoř), koupání v krápníkových
jeskyních „cenotes“, zastávka v koloniálním městě
Valladolid
25. – 26. den okouzlující mayský přístav Tulum
na útesu Karibského pobřeží (Chrám sestupujícího boha, „maják“ El Castillo, Chrám fresek, možnost
koupání pod pyramidami), odpočinek na bělostných
plážích Mayské riviéry u městečka Tulum, volitelně
mnoho fakultativních výletů (potápění, šnorchlování, koupání ve vápencových jeskyních, návštěva
ekoparku Xel‑Ha, koupání s delfíny v eko-archeologickém parku Xcaret, plavba na ostrov Conzumel)
27. – 28. den odjezd do Cancúnu, návrat do ČR

Amerika
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počet dní

Guatemala, Belize, Honduras

15

Po stopách starých Mayů
• Slavná mayská města Tikal a Copán

• Živé mayské tradice a rituály

• Odpočinek na karibském pobřežím v Belize

• Plavba po jezeře Atitlán a řece Dulce

• Přírodní skvost Semuc Champey

• Barvité indiánské trhy v Chichicastenangu

památky

Placencia

Chichicastenango

míra komfortu

náročnost

Atitlán
Guatemala
Antigua City

Livingston

Copán

8-12

Río Dulce
Semuc
Champey

velikost
skupiny

Cobá

příroda

Belmopan

Tikal
Flores

Program zájezdu
1. – 2. den letecký přesun do Guatemala
City, bývalá středoamerická metropole Antigua zničená v 18. století zemětřesením
(ruiny historických kostelů, klášterů a paláců),
možnost výstupu na sopku Pacaya (2552 m)
3. – 4. den cesta do vesnice Panajachel
na břehu magického jezera Atitlán obklopeného činnými sopkami San Pedro, Tolimán
a Atitlán, vyhlídka Sololá s nádhernými
pohledy na jezero, celodenní plavba do indiánských komunit Santiago Atitlán (dům
s mayským bohem Maximónem, koloniální
kostel) a San Juan
5. – 7. den poutní vesnice Chichicastenango (největší tradiční mayské trhy, kostel
sv. Tomáše s rituálními obřady, indiánská svatyně Pascal Abaj), cesta do řídce osídlených
horských oblastí střední Guatemaly – regionu Alta Verapaz (kávovníkové a kardamomové plantáže), impozantní 300 m dlouhý
přírodní vápencový most Semuc Champey
na řece Cahabon (průzračná tyrkysová jezírka s možností koupání, dobrodružná prohlídka jeskyně), přesun do malebného ostrovního městečka Flores na jezeře Petén Itzá
8. – 9. den slavné mayské město Tikal
ukryté v hloubi Peténského pralesa (70 m vysoké chrámy, Templo IV s vyhlídkou nad koru-

Tikal
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nami husté vegetace, zbytky obřadních staveb
z dob před Kristem), přesun do sousedního
Belize (bývalý Britský Honduras), návštěva
mayských ruin Cahal Pech, cesta přes hlavní
město Belmopan až na pobřeží Karibiku
10. – 11. den odpočinek a koupání ve vyhlášeném letovisku Placencia (možnost
šnorchlování nebo potápění na nedalekých
korálových útesech a ostrůvcích, plavby
na katamaránu, rybaření, nebo výletu mezi
mangrovy v laguně Placencia), cesta podél
pobřeží do přístavu Punta Gorda, plavba
zpět do Guatemaly přes zátoku Amatique
do černošského městečka Livingston (setkání s etnikem Garifuna, potomky otroků z ostrova San Vicente)
12. – 15. den vyhlídková plavba motorovým
člunem soutěskou řeky Dulce přes rozlehlé
El Golfete až k jezeru Izabal a pevnosti San
Felipe u městečka Río Dulce, cesta do hor
na guatemalsko‑honduraské pomezí, přechod
hranic do pitoreskní vesnice Copán Ruinas,
prohlídka slavného mayského města Copán
(jaguáří schodiště, východní Akropolis, muzeum skulptur, chrám Rosalila), poslední nákupy,
odjezd do Guatemaly, návrat do ČR

Pevnost San Felipe

Katalog 2020

Cena zahrnuje: zpáteční letenku do Guatemala
City včetně všech poplatků, místní dopravu, ubytování, služby průvodce a cestovní pojištění. Ubytování: 11× turistický hotel (dvoulůžkové pokoje
s příslušenstvím), 2× chatka. Doprava: pronajatý
minibus, autobus, loď. Stravování: individuální
za pomoci průvodce.
Služby za příplatek: 13× jednolůžkový pokoj
6 600 Kč, registrace ESTA 450 Kč, pojištění STORNO 616 Kč, STORNO+ 841 Kč.
Cena nezahrnuje: vstupní a výstupní poplatky do Guatemaly, Belize a Hondurasu (celkem
cca 30 USD), vstupné cca 60 USD.
Pořadatelem zájezdu je CK Alvarez.

Termín

Kód

Cena

01.03. – 15.03.2020

5gua20

54 990 Kč

26.07. – 09.08.2020

2gua20

59 990 Kč

08.11. – 22.11.2020

3gua20

54 990 Kč

22.11. – 06.12.2020

4gua20

54 990 Kč

14.03. – 28.03.2021

1gua21

54 990 Kč

Ruiny Santa Clara, Antigua
Ke službám na zájezdu se vztahují Všeobecné informace uvedené na stranách 130 – 131.

počet dní

počet dní

21

30

Panama, Kostarika, Nikaragua, Honduras, Guatemala

Americký most
• Nejkrásnější americké jezero Atitlán

• Návštěva Panamského průplavu

• Výstup na činnou sopku Volcán Barú a pochod džunglí v Kostarice

• Koupání v Tichém oceánu

• Světoznámá mayská města Tikal a Copán

• Vyjížďka v kočáře po malebných ulicích Granady
!

příroda

Tikal

památky
Tegucigalpa

Guatemala City

Managua
San José

7-12

velikost
skupiny

míra komfortu

náročnost

Panama City

Program zájezdu
1. – 3. den letecký přesun do Panama City
(koloniální čtvrť Casco Viejo s prezidentským
palácem, muzei a kostely, ruiny historického
Panama Viejo ), Panamský průplav a zdymadla Miraflores při ústí do Tichého oceánu,
výlet do Portobela, kde přistál Kolumbus
(stará opevnění San Lorenzo , San Jeronímo a Santigo, královská celnice), přístav Colón, zdymadla Gatun u Karibiku, fakultativně
jízda vlakem po historické železnici podél
Panamského průplavu zpět do Panama City
4. – 6. den přesun napříč Panamou do horského Boquete, fakultativně výstup na nejvyšší horu Panamy Volcán Barú (3475 m),
nebo treking pralesem po stezce Quetzal,
možnost koupání v termálních jezírcích La
Caldera, raftingu, vyjížďky na koních, nebo
návštěvy kávovníkových plantáží)
7. – 8. den překročení hranice do Kostariky, národní park Manuel Antonio (lenochodi, malpy kapucínské, leguáni, nosálové,
bazilišci, tukani), možnost koupání, jízdy
na kajaku a šnorchlování v Tichém oceánu
9. – 10. den metropole San José (náměstí Demokracie, Národní divadlo, tržnice),
koloniální městečka Orosí a Cartago, výlet
na nejvyšší sopku Kostariky Irazú (3432 m)
s kráterovým jezerem a výhledy na Pacifik
a Karibik
11. – 12. den cesta do biosférické oblasti
mlžných lesů Monteverde (kolibříci, motýli),
možnost procházky v korunách stromů na závěsných lávkách nebo adrenalinové jízdy
na lanech – „canopy“
13. – 16. den přejezd do Nikaraguy, odpočinek na panenských plážích v okolí vesnice
San Juan del Sur, plavba trajektem po jezeře
Nicaragua a ubytování na ostrově Ometepe
(možnost jízdy na koních, výstupu na vyhaslou sopku Maderas (1394 m), aktivní Con-

cepción (1610 m), nebo výletu k záhadným
petroglyfům z předkolumbovské doby)
17. – 19. den Granada, nejstarší koloniální město Nikaragui, prohlídka historického
centra (nejstarší kostel ve Střední Americe
San Francisco – nyní klášter a muzeum, poklidná promenáda plná kaváren a restaurací),
výlet po regionu Masaya s cestou na stále
aktivní stejnojmennou sopku, návštěva tržiště a krámků s hamakami, možnost koupání
v tyrkysových vodách laguny Apoyo, krátká
zastávka v hlavním městě Managua, zbytky původního města León Viejo na úpatí
sopky Momotombo a dále do koloniálního
města León (katedrála Nanebevzetí Panny
Marie )
20. – 21. den odjezd do Managuy, návrat
do ČR

Cena zahrnuje: letenku do Panama City a zpět
z Managuy/z Guatemala City v prodloužení včetně všech poplatků, přelet Tikal – Guatemala
City v prodloužení, místní dopravu, ubytování,
služby průvodce a cestovní pojištění. Ubytování: 19×/28× turistický hotel (většinou dvoulůžkové pokoje, obvykle s příslušenstvím). Doprava:
autobus, pronajatý minibus, taxi, loď. Stravování: individuální za pomoci průvodce.
Služby za příplatek: 19×/28× jednolůžkový pokoj
9 800/13 500 Kč, registrace ESTA 450 Kč, pojištění
STORNO 1 232 Kč, STORNO+ 1 632 Kč.
Cena nezahrnuje: vstupní a výstupní poplatky
na hranicích – celkem cca 20/40 USD, vstupné
cca 140/190 USD.

Honduras a Guatemala
(možnost prodloužení zájezdu)
20. – 22. den honduraská metropole Tegucigalpa, cesta náhorní plošinou kolem jezera
Yojoa do slavného mayského města Copán
(jaguáří schodiště, východní Akropolis, muzeum skulptur, chrám Rosalila), odjezd do Guatemaly, obří mayské stély v Quiriguá
uprostřed banánovníkových plantáží, ospalý
přístav Puerto Barrios a cesta člunem přes
zátoku Amatique a podél karibského pobřeží
do černošského městečka Livingston
23. – 24. den plavba pralesem po řece
Dulce dále do vnitrozemí až k jezeru Izabal
a pevnosti San Felipe, slavné mayské město
Tikal ukryté v hloubi Peténského pralesa
(70 m vysoké chrámy, Templo IV s vyhlídkou
nad korunami husté vegetace, zbytky obřad-

*Prodloužená varianta

Ke službám na zájezdu se vztahují Všeobecné informace uvedené na stranách 130 – 131.

Pořadatelem zájezdu je CK Alvarez.

Termín

Kód

Cena

28.02. – 20.03.2021

1pkn21

66 990 Kč

28.02. – 29.03.2021*

1sta21

83 990 Kč

ních staveb z dob před Kristem), město Flores na ostrově jezera Petén‑Itzá
25. – 26. den letecký přesun do Guatemala City,
cesta do vesnice Panajachel na břehu magického
jezera Atitlán obklopeného činnými sopkami San
Pedro, Toliman a Atitlán, vyhlídka Sololá s nádhernými pohledy na jezero, celodenní plavba do indiánských komunit Santiago Atitlán (dům s mayským
bohem Maximónem, koloniální kostel) a San Juan
27. – 30. den poutní vesnice Chichicastenango (největší tradiční mayské trhy, kostel sv. Tomáše
s rituálními obřady, indiánská svatyně Pascal Abaj),
bývalá metropole Antigua zničená zemětřesením
(ruiny kostelů, klášterů a paláců ze 16. stol.), odjezd
do Guatemala City, návrat do ČR

Amerika
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počet dní

Salvador, Nikaragua

16

Cesta do Salvadoru a Nikaraguy
• „Americké Pompeje” – mayské sídlo Joya de Cerén

• Koloniální města León a Granada

• Plavba člunem po zálivu Fonseca

• Cesta malebným venkovem po Ruta de las Flores

• Vyhaslé i aktivní sopky

• Odpočinek na plážích Pacifiku

památky
příroda
San Salvador
La Unión
Potosí
León

Managua
Granada

8-16

velikost
skupiny

snídaně

Ometepe

míra komfortu

náročnost

San Juan
del Sur

Program zájezdu
1. – 2. den letecký přesun do Salvadoru, archeologická lokalita Joya de Cerén přezdívaná „americké Pompeje“ (unikátní možnost spatřit venkovská mayská obydlí pohřbená před
1400 lety), ruiny mayského města San Andrés
(Jižní náměstí, Akropole, pyramida „Zvon“), národní park Los Volcanes, procházka mlžným lesem po úbočích kráteru Cerro Verde (2030 m),
pozorování vzácných ptáků a kolibříků, výhledy
na sopky Santa Ana (2381 m), Itzalco (1950 m)
a na jezero Coatepeque
3. – 4. den „květinová cesta“ Ruta de las
Flores, výlet do kávovníkové oblasti a malebných koloniálních vesnic Nahuizalco
a Ataco, půvabné město Suchitoto na břehu
jezera Lago de Suchitlán (centrální náměstí,
kostel Santa Lucía), výlet člunem po jezeře
k Ptačímu ostrovu, prohlídka hlavního města San Salvador (katedrála, Národní palác,
Národní knihovna, kostel El Rosario)
5. – 6. den odjezd do přístavu La Union, stylové překročení hranic ze Salvadoru plavbou
přes Fonsecký záliv do malé rybářské vesnice Potosí v Nikaragui (cestou hejna kormoránů a pelikánů, krátká zastávka na jednom
z ostrůvků), průjezd přes dobytkářský venkov
kolem nejvyšší sopky Nikaraguy San Cristóbal (1745 m) do bývalé koloniální metropole
León (katedrála Nanebevzetí blahoslavené
Panny Marie , kostel La Recolección, kostel
svatého Jana Křtitele, tržiště), výlet na úpatí
sopky Momotombo (1297 m) k ruinám původního osídlení León Viejo
7. den Managua – krátká prohlídka hlavního města Nikaraguy, výlet do národního parku
Masaya na stále aktivní sopku (832 m, výhledy
do nitra doutnajícího kráteru, procházka lávovou jeskyní), návštěva tržiště tradičních výrobků a krámků s hamakami v regionu Pueblos
Blancos, vyhlídka Catarina na lagunu Apoyo

8. – 9. den koloniální perla Granada, prohlídka historického centra (nejstarší kostel ve Střední Americe San Francisco – nyní klášter a muzeum, kostel Iglesia de la Merced, opevnění La
Polvora, pitoreskní hřbitov, poklidná promenáda plná kaváren a restaurací), výlet člunem
po jezeře Nicaragua mezi stovkami ostrůvků
Las Isletas, koupání v křišťálově čisté vodě
v kráteru vyhaslé sopky Laguna de Apoyo
10. – 11. den plavba trajektem po největším jezeře Střední Ameriky Nicaragua na ostrov Ometepe, možnost výstupu na činnou
sopku Concepción (1610 m), nebo vyhaslou
Maderas (1394 m), nebo výlet k vodopádu
San Ramón a k záhadným petroglyfům,
možnost jízdy na koni, koupání
12. – 14. den plavba lodí do San Jorge a odjezd přes Rivas na pacifické pobřeží do San
Juan del Sur, koupání a odpočinek na četných
plážích v okolí vesnice, možnost plavby lodí při
západu slunce a při troše štěstí i noční pozorování mořských želv při kladení vajec
15. – 16. den odjezd do Managuy, návrat
do ČR

Iglesia Santa Lucia, Suchitoto
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Cena zahrnuje: letenku do San Salvadoru a zpět
z Managuy včetně všech poplatků, místní dopravu, ubytování, služby průvodce a cestovní pojištění. Ubytování: 10× hotel, 4× turistický hotel (vše
dvoulůžkové pokoje s příslušenstvím). Doprava:
pronajatý minibus, loď, trajekt, taxi. Stravování:
na většině ubytování snídaně, jinak individuální
za pomoci průvodce.
Služby za příplatek: 14× jednolůžkový pokoj
6 700 Kč, registrace ESTA 450 Kč, pojištění STORNO 616 Kč, STORNO+ 841 Kč.
Cena nezahrnuje: odletovou taxu z Managuy cca
35 USD, vstupní poplatek do Nikaraguy cca 12 USD,
vstupné cca 80 USD, fakultativní výstup na sopku
Concepción nebo Maderas cca 40 USD.
Pořadatelem zájezdu je CK Alvarez.

Termín

Kód

Cena

15.02. – 01.03.2020

1san20

59 990 Kč

22.11. – 06.12.2020

2san20

59 990 Kč

13.02. – 28.02.2021

1san21

59 990 Kč

Sopka San Cristobal
Ke službám na zájezdu se vztahují Všeobecné informace uvedené na stranách 130 – 131.

novinka

počet dní

26

Kostarika, Panama, Kolumbie

Tropy a moře Panamské šíje
• Turismem nedotčené národní parky a rezervace

• Dobrodružné čtyřdenní putování po souostroví San Blas

• Kolibříci, papoušci, tukani, lenochodi, tapíři, kajmani, hadi

• Nenáročná turistika v horských i nížinných pralesích

• Říční safari v mokřadech národního parku Caño Negro

• Koupání a šnorchlování na panenských plážích Pacifiku a Karibiku

turistika
Caño Negro

příroda

San
José

Cartagena
Puerto Viejo
Bocas del Toro

Necoclí

8-16

snídaně

náročnost

míra komfortu

Panama City
Capurgana

Corcovado

velikost
skupiny

Sierpe

zážitky

San Blas

Program zájezdu
1. – 3. den letecký přesun do Kostariky,
nejlepší soukromá rezervace La Paz Waterfall Gardens (sbírka nejohroženějších
druhů kostarické fauny a flóry), přesun pod
majestátní sopku Arenal (1670 m), celodenní výlet do rezervace Caño Negro (rozlehlé
mokřady na hranicích s Nikaraguou, lodní
safari po řece Frío, bazilišci, kajmani, leguáni, desítky druhů ptáků), večerní odpočinek
v termálních lázních
4. – 6. den plavba přes jezero Arenal ke
svahům horského pásma Cordillera de Tilarán a přejezd do osady Santa Elena, turistika
v mlžných lesích Monteverde a v rezervaci
Santa Elena (kolibříci, tarantule, endemické druhy fauny, gigantické stromy s epifyty,
mechy a liánami, orchideje, vzácní ptáci kvesalové), možnost procházky po lávkách zavěšených v korunách stromů, návrat do metropole San José (náměstí Demokracie, Národní
divadlo, Muzeum zlata, tržnice a nákup čerstvě pražené kávy z celé Kostariky)
7. – 10. den odjezd na jih do vesnice Sierpe, plavba přes mokřad Térraba-Sierpe systémem říčních ramen s hustým porostem
mangrovů a podél zátoky Drake na poloostrov Osa, odpočinek na opuštěných plážích
Tichého oceánu, pěší vycházky do panenské
džungle, možnost výletu do NP Corcovado
ke stanici rangerů Sirena (pěší výlet primárním deštným pralesem, pozorování tapírů,
mravenečníků, lenochodů, opic, papoušků
a tukanů), nebo plavby do biologické rezervace ostrova Caño (údajně nejlepší šnorchlování v Kostarice), návrat do San José
11. – 13. den odjezd na Karibské pobřeží
do městečka Puerto Viejo de Talamanca,
návštěva NP Cahuita (pobřežní tropický les,
lenochodi, hadi, opice, motýli, nosálové, aguti,
tukani, papoušci ara, koupání a šnorchlování),
možnost zapůjčení bicyklu a průzkum okolních pláží – Cocles, Chiquita, Punta Uva a re-

zervace Gandoca Manzanillo, nebo návštěvy
lokální pražírny kávy a výrobny čokolády
14. – 16. den odjezd do Panamy, korálové
souostroví Bocas del Toro, celodenní lodní výlet (koupání, šnorchlování, pozorování
delfínů, vzácné červené žabičky na pláži Red
Frog Beach), možnost pěšího přechodu ostrova Bastimentos na divokou pláž Wizzard,
plavba na ostrov Colón a letecký přesun do
hlavního města Panama City
17. den návštěva Panamského průplavu a zdymadel Miraflores, historická čtvrť
Casco Viejo (katedrála, prezidentský palác),
noční panorama moderní metropole
18. – 21. den čtyřdenní dobrodružná
plavba člunem po opuštěných ostrůvcích
San Blas autonomní oblasti Comarca de
Kuna Yala indiánského kmene Kuna (bělostné pláže, koupání a šnorchlování v tyrkysovém moři a lenošení v hamakách, návštěva
indiánských vesnic, plná penze včetně čerstvých ryb)
22. – 23. den konec světa na rozhraní
Panamy a Kolumbie v neprostupném pralese národního parku Darien , pobřežní
městečko Capurgana (turistika k nedalekému vodopádu, nebo do blízkých komunit
Sapzurro a La Miel), plavba přes záliv Urabá
do Necoclí a dále autobusem do Cartageny
24. – 26. den nejkrásnější kolumbijské město a významný koloniální přístav
Cartagena (pevnost San Felipe, Palác inkvizice, kostel San Pedro Claver, procházka po
hradbách, bohémská čtvrť Gestemaní, bohatý noční život), možnost výletu do ptačí
rezervace Aviario nacional (3 ekosystémy,
21 expozic), návrat do ČR.

Cena zahrnuje: letenku do San José a zpět z Cartageny včetně všech poplatků, přelet Bocas del
Toro - Panama City, safari v NP Caño Negro, lodní výlet na Bocas del Toro, čtyřdenní putování po
souostroví San Blas s plnou penzí, místní dopravu, ubytování se snídaní, služby průvodce a cestovní pojištění. Ubytování: 21× turistický hotel
(15× dvoulůžkové pokoje s příslušenstvím, 6× i vícelůžkové bez příslušenství), 3× hamaka nebo
postel na ostrově v oblasti San Blas. Doprava:
autobus, pronajatý minibus, taxi, člun. Stravování: 21× snídaně, 3× plná penze, jinak individuální
za pomoci průvodce.
Služby za příplatek: 15× jednolůžkový pokoj
8 200 Kč, registrace ESTA 450 Kč, pojištění STORNO 1 232 Kč, STORNO+ 1 632 Kč.
Cena nezahrnuje: vstupné cca 190 USD, jednodenní výlet do NP Corcovado cca 90 USD, jednodenní výlet na ostrov Caño cca 90 USD, výstupní
poplatek Kostarika 8 USD.
Pořadatelem zájezdu je CK Alvarez.

Termín

Kód

Cena

04.02. – 29.02.2020

1kpc20

92 990 Kč

02.02. – 27.02.2021

1kpc21

92 990 Kč

Podmořský svět, Panama
Ke službám na zájezdu se vztahují Všeobecné informace uvedené na stranách 130 – 131.
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Kolumbie, Brazílie, Guyana, Surinam, Francouzská Guyana

počet dní

27

Ta pravá Amazonie
• Nezapomenutelná plavba po Amazonce

• Soukromý let k úchvatnému vodopádu Kaieteur

• Panenský deštný prales v Guyaně

• Růžoví delfíni, kajmani, arapaimy a piraně

• Setkání s nefalšovanými indiány

• Legendární vězení na Ostrovech spásy

příroda
Georgetown
Paramaribo

zážitky

NP Kaieteur
Bogotá

Lethem

Rewa

Cayenne

!

Manaus
Leticia

7-11

velikost
skupiny

míra komfortu

náročnost

!

Program zájezdu
1. – 3. den letecký přesun do Bogoty
(Plaza de Bolívar, katedrála, Palacio de San
Carlos, Muzeum zlata), možnost výletu lanovkou na horu Monserrate (3152 m),
přelet do Leticie na Peruánsko‑Brazilsko
‑Kolumbijské trojmezí
4. – 7. den plavba rychlým člunem
do okouzlující osady Puerto Nariño, nezapomenutelný pohled z ptačí perspektivy
na deštný prales z místní rozhledny, výlety
po spletitých přítocích Amazonky za pozorováním pestrého života na řece a jejím
okolí (kajmani, vydry, piraně, stromové liány
a obří bromélie), skotačící amazonští růžoví delfíni v jezeře Tarapoto, možnost plavby
na indiánské kánoi, návrat do Leticie
8. – 11. den legendární čtyřdenní plavba
lodí po řece Amazonce napříč Jihoamerickým kontinentem v hloubi největšího deštného pralesa na světě
12. den rušný brazilský přístav a bývalé
centrum kaučukové horečky Manaus (okázalé renesanční divadlo Teatro Amazonas,
vládní palác, Museu do Índio, tržnice Mercado Municipal), noční přejezd do Boa Vista
13. – 14. den odjezd do hraničního městečka Bonfim, překročení hranice s Guyanou do kovbojské osady Lethem, cesta
napříč regionem Rupununi (rozlehlé savany
s dobytkářskými ranči místních vaqueros
a příbytky původních indiánů, plantáže manga a kešu oříšků) až do Annai, plavba motorovým člunem po řece Rupununi do nefalšované indiánské osady Rewa kmene Makushi,
ubytování ve stylových chatkách
15. – 17. den třídenní program s plnou
penzí v druhově nejbohatším panenském
ekosystému z celé Guyany (domov jaguára,
vyder obrovských, harpií pralesních a největší sladkovodní ryby na světě arapaimy,
dále obrovští kajmani, aguti, chápani), nej-

větší lekníny světa viktorie královské, procházky po pralese a dvoudenní výlet po řece
Rewa s místními průvodci s noclehem v hamace v kempu na břehu řeky, noční pozorování života v džungli
18. – 19. den odlet pronajatým malým letadlem do národního parku Kaieteur, nejúchvatnější vodopád na světě (250 m vysoký a 100 m široký), přelet do hlavního města
Georgetownu (katedrála sv. Jiří – údajně
největší dřevěná budova na světě, rušné tržiště Stabroek Market, neogotická radnice,
antropologické muzeum)
20. – 22. den odjezd podél pobřeží
do bývalé holandské kolonie, sousedního
Surinamu, hlavní město Paramaribo (pevnost Fort Zeelandia z 18. stol., koloniální
kupecké domy, pitoreskní trh Waterkant
a čarodějnický trh s magickými lektvary,
Náměstí nezávislosti, největší karibská mešita Keizerstraat, synagoga Neveh Shalom
a kostel Sv. Petra a Pavla), možnost ochutnávky vynikajících rumů, turistika deštným
pralesem v rezervaci Brownsberg a plavba
po přehradní nádrži Brokopondo
23. – 25. den plavba do Francouzské
Guyany přes hraniční řeku Maroni, první záchytný tábor všech trestanců v Saint
Laurent, odjezd do Kouru, návštěva kosmického centra Evropské vesmírné agentury, jednodenní plavba na Ostrovy spásy,
místo věznění slavného trestance „Motýlka“
(Královský ostrov s budovou ředitelství a nemocnice), odpočinek u moře
26. – 27. den hlavní město Cayene (ruiny
pevnosti Fort Ceperou, radnice, náměstí Léopold Héder a des Palmistes), návrat do ČR

Cena zahrnuje: letenku do Bogoty a zpět z Cayene včetně všech poplatků, přelet Bogota – Leticia,
výlety z osady Puerto Nariño, plavbu po Amazonce, třídenní program v osadě Rewa s plnou penzí,
pronajaté letadlo na trase Rewa – Kaieteur – Georgetown, místní dopravu, ubytování, hamaku,
služby průvodce a cestovní pojištění. Ubytování:
16× turistický hotel (dvoulůžkové pokoje s příslušenstvím, 4× chatka, 4× hamaka, 1× noční autobus. Doprava: autobus, pronajatý minibus, taxi,
pronajaté letadlo, člun, loď. Stravování: 6× plná
penze, jinak individuální za pomoci průvodce.
Služby za příplatek: 17× jednolůžkový pokoj
10 800 Kč, pojištění STORNO 2 100 Kč, STORNO+
2 680 Kč.
Cena nezahrnuje: vstupné cca 80 USD, guyanské vízum 25 USD, surinamské vízum 40 USD,
3× dvoulůžková kajuta 160 USD/os.
Pořadatelem zájezdu je CK Alvarez.

Termín

Kód

Cena

19.09. – 15.10.2020

1ama20

134 990 Kč

Amazonka, Leticia
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Ke službám na zájezdu se vztahují Všeobecné informace uvedené na stranách 130 – 131.

počet dní

počet dní

17

22

Kolumbie

Kolumbie neznámá
• Kávovníkové plantáže a unikátní voskové palmy

• Stará koloniální města Cartagena a Villa de Leyva

• Výlet k sopce Nevado del Ruiz (5321 m) a koupání v termálech

• Odpočinek u Karibského moře v NP Tayrona

• Pitoreskní vesničky Salento a Guatapé

• Pětidenní treking pralesem ke Ztracenému městu

Santa Marta
Cartagena

příroda

NP
Tayrona

zážitky
turistika

Villa de Leyva

8-15

velikost
skupiny

Bogotá

snídaně

náročnost

NP
Los Nevados
Salento

míra komfortu

Medellín

Program zájezdu
1. – 2. den letecký přesun do Bogoty
(Plaza de Bolívar, katedrála, Palacio de San
Carlos, Muzeum zlata), možnost výletu lanovkou na horu Monserrate (3152 m) s výhledy
na hlavní město
3. den výlet do Zipaquiry (solná katedrála
vytesaná v obřích solných dolech), koloniální
město Tunja (centrální náměstí, nejstarší latinskoamerická katedrála, barokní kostel Santo Domingo, koloniální haciendy)
4. – 5. den půvabné městečko Villa de
Leyva (muzeum zkamenělin se 120 mil. let
starou kostrou kronosaura), kamenná indiánská observatoř El Infiernito, možnost treku
krajinou až 5 m vysokých klejovek k posvátné laguně Iguaque indiánů Muisca, přesun
do typického „kávového“ městečka Salenta
6. – 7. den kávová oblast Zona Cafetera
(návštěva kávovníkové plantáže a seznámení
s tradicí pěstování kolumbijské kávy), celodenní pěší výlet do Valle de Cocora (unikátní
krajina plná voskových palem, mlžný prales
a kolibří rezervace), přejezd zvlněnou horskou krajinou do města Manizales
8. den národní park Los Nevados, výlet
k sopce Nevado del Ruiz (5321 m) a koupání v termálních pramenech uprostřed
krásné přírody
9. – 10. den město drogových kartelů Medellín (katedrála, Plazoleta de las esculturas
– náměstí se sochami světoznámého umělce Ferdinanda Botera, Museo de Antioquia),
jezerní krajina kolem pitoreskního městečka
Guatapé (pestrobarevné fasády a malebná
zákoutí dlážděných uliček), panoramatické
výhledy z 220 m vysokého monolitu Piedra
de Peñol, letecký přesun do Cartageny
11. – 12. den Cartagena , nejkrásnější
kolumbijské město a významný koloniální
přístav (pestrobarevná náměstí, pevnost San
Felipe, Palác inkvizice, kostel San Pedro Claver, procházka po hradbách, bohatý noční ži•

vot), výlet lodičkou mezi mangrovy a koupání
na pláži La Boquilla
13. – 15. den prohlídka haciendy Simona
Bolívara v městě Santa Anna, pohoda a odpočinek v zátokách u rybářské vesnice Taganga, ztracený ráj na karibském pobřeží v NP
Tayrona, koupání, šnorchlování, možnost jednodenního výletu k ruinám prehispánského
města El Pueblito
16. – 17. den individuální volno, přelet
do Bogoty, návrat do ČR
Treking na Ciudad Perdida
(možnost prodloužení zájezdu)
16. – 20. den pětidenní treking pralesem
v pohoří Sierra Nevada de Santa Marta
přes původní indiánské vesničky kmene Kogi
a Arhwaco až ke ztracenému městu Ciudad
Perdida (metropole dávné kultury Tayrona,
160 kamenných teras uprostřed pralesa propojených schodišti)
21. – 22. den individuální volno, přelet
do Bogoty, návrat do ČR

Cartagena
Ke službám na zájezdu se vztahují Všeobecné informace uvedené na stranách 130 – 131.

Cena zahrnuje: zpáteční letenku do Bogoty včetně všech poplatků, přelet Medellín–Cartagena
a Santa Marta – Bogota, plnou penzi na treku
Ciudad Perdida, místní dopravu, ubytování se
snídaní, služby průvodce a cestovní pojištění.
Ubytování: 15×/16× turistický hotel (dvoulůžkové pokoje s příslušenstvím), 4× hamaka
v prodloužení. Doprava: autobus, minibus, loď.
Stravování: 15×/16× snídaně, 4× plná penze
na Ciudad Perdida, jinak individuální za pomoci
průvodce.
Služby za příplatek: 15×/16× jednolůžkový pokoj 8 000/8 500 Kč, pojištění STORNO 1 232 Kč,
STORNO+1 632 Kč.
Cena nezahrnuje: vstupné cca 70/80 USD.
Pořadatelem zájezdu je CK Alvarez.

Termín

Kód

Cena

19.07. – 04.08.2020

1kol20

71 990 Kč

19.07. – 09.08.2020*

1koz20

77 990 Kč

06.11. – 22.11.2020

2kol20

69 990 Kč

06.11. – 29.11.2020*

2koz20

75 990 Kč

*Prodloužená varianta

Jezero Guatapé

Amerika

103

počet dní

Ekvádor

17

Kouzelný Ekvádor
• Výlet do amazonské džungle

• Koloniální architektura města Cuenca

• Procházky pod zasněženými vrcholky činných sopek
andského pohoří

• Plavba na ostrov Plata za tereji modronohými
• Odpočinek v termálních pramenech i na plážích Tichého oceánu

•

příroda
zážitky

Otavalo
Quito
Isla
de La Plata

Cotopaxi

Quilotoa
Baños

Puerto Lopez

Amazonská
džungle
Tungurahua

Guayaquil

6-14

velikost
skupiny

snídaně

míra komfortu

náročnost

Cuenca

Program zájezdu
1. – 2. den letecký přesun do Quita , výhledy na sopky Cotopaxi (5897 m), Ilinizu Norte
(5126 m), Sur (5248 m) a Pichinchu (4776 m),
prohlídka historického centra, náměstí Plaza
Grande s katedrálou, kostel Compañía de
Jesús, výjezd lanovkou na vrchol Cruz Loma
(4100 m) na úbočí sopky Pichincha s vyhlídkou na město a okolí, slavnostní překročení
rovníku u Mitad del Mundo
3. – 5. den výlet do rezervace Cotacachi
s plavbou po kráterovém jezeře Cuicocha,
městečko Cotacachi s obchůdky s kožedělnými výrobky, slavné pestrobarevné indiánské
trhy v Otavalu, cesta po Panamerické dálnici
do národního parku Cotopaxi (5897 m, sopečná krajina, jezero Limiopungo, divocí koně)
6. – 7. den smaragdově zbarvené kráterové
jezírko Quilotoa, procházka po hraně kráteru s možností túry indiánským venkovem
až do vesnice Chugchilán, přesun do lázní
Baños pod dýmajícími sopkami Tungurahua
(5023 m) a Sangay, odpočinek v termálních
pramenech, možnost jízdy na koni, nebo raftingu na řece Patate
8. – 10. den třídenní výlet do amazonské
džungle (jedinečný ekosystém tropického
deštného pralesa s unikátní flórou a faunou,
ohromné pralesní stromy a bromélie), koupání ve vodopádech, plavba indiánskou kánoí, noční procházka pralesem s pozorová-

ním kajmanů, návštěva domorodé vesnice,
návrat do Baños
11. – 12. den cesta přes Riobambu pod
zasněženými vrcholky sopky Chimborazo
(6310 m), koloniální architektura města Cuenca (Park Calderón, stará a nová katedrála,
květinový trh), incké ruiny Pumapungo, nenáročný pěší výlet v národním parku Cajas
krajinou křišťálově průzračných jezer
13. – 14. den nezapomenutelná cesta
z andského pohoří do rovinatých nížin západního Ekvádoru na pobřeží Tichého oceánu do rybářského přístavu Puerto Lopéz,
odpočinek na pláži, celodenní výlet motorovým člunem na magický ostrov Isla de la Plata („malé Galapágy“, procházka po ostrově
s pozorováním hnízdišť kolonií mnoha druhů mořských ptáků – terejů modronohých
a červenonohých, fregatek, pelikánů a racků)
15. – 17. den národní park Machalilla, koupání na pláži Playa los Frailes, návštěva indiánské komunity Agua Blanca (pozůstatky
starobylé kultury Manta), možnost koupání
v sirném jezírku uprostřed suchého tropického pralesa, nejlidnatější město Ekvádoru
Guayaquil (čtvrť Las Peňas, promenáda Malecón 2000, park Bolívar s obrovskými leguány, katedrála), návrat do ČR

Sopka Cotopaxi

Trh Otavalo
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Cena zahrnuje: letenku do Quita a zpět z Guayaquilu včetně všech poplatků, místní dopravu,
ubytování se snídaní, třídenní výlet do amazonské
džungle s plnou penzí, služby průvodce a cestovní
pojištění. Ubytování: 13× turistický hotel (dvoulůžkové pokoje s příslušenstvím), 2× chatka na výletě do Amazonie. Doprava: autobus, pronajatý
minibus, taxi, mototaxi, loď. Stravování: 2× plná
penze na výletě v Amazonii, 13× snídaně, jinak
individuální za pomoci průvodce.
Služby za příplatek: 13× jednolůžkový pokoj
6 000 Kč, pojištění STORNO 1 232 Kč, STORNO+
1 632 Kč.
Cena nezahrnuje: vstupné cca 70 USD.
Pořadatelem zájezdu je CK Alvarez.

Termín

Kód

Cena

05.02. – 21.02.2020

1ekv20

64 990 Kč

02.07. – 18.07.2020

2ekv20

69 990 Kč

20.10. – 05.11.2020

3ekv20

64 990 Kč

10.02. – 26.02.2021

1ekv21

64 990 Kč

Laguna Cuicocha
Ke službám na zájezdu se vztahují Všeobecné informace uvedené na stranách 130 – 131.

počet dní

Ekvádor, Kolumbie

28

Z rovníku ke Karibiku
• Smaragdová kráterová jezera Quilotoa a Cuicocha

• Pozorování hvězd na poušti Tatacoa

• Ochutnávka Amazonské džungle

• Koloniální pýcha Kolumbie Popayán a Cartagena

• Tajemné prehispánské sochy v San Agustín

• Lenošení na plážích Karibského moře v NP Tayrona

Santa Marta
Cartagena

příroda

NP
Tayrona

zážitky
památky

Villa
de Leyva
Pereira
Bogotá

Tatacoa

San Agustín

Popayán

8-15

Amazonie

velikost
skupiny

náročnost

Baños

Pasto

míra komfortu

Otavalo
Quito

Program zájezdu
1. – 2. den letecký přesun do Quita , prohlídka historického centra (náměstí Plaza
Grande s katedrálou, kostel Compañía de
Jesús), výjezd lanovkou na vrchol Cruz Loma
(4100 m) s vyhlídkou na město, slavnostní
překročení rovníku u Mitad del Mundo
3. – 4. den cesta po Panamerické dálnici
do NP Cotopaxi (5897 m, sopečná krajina,
jezero Limpiopungo, divocí koně), smaragdově zbarvené kráterové jezero Quilotoa, procházka po hraně kráteru a možnost
treku indiánským venkovem až do vesnice
Chugchilan
5. – 7. den lázeňské městečko Baños pod
dýmajícími sopkami Tungurahua (5023 m)
a Sangay (5300 m), možnost bunjee jumpingu, jízdy na koni, canopy nebo canyoningu,
dvoudenní výlet do amazonské džungle,
jedinečný ekosystém tropického deštného
pralesa, cestou zastávky u vodopádů Manto
de Novia a Pailón del Diablo, plavba na domorodé kánoi, ochutnávka tropických plodů,
koupání ve vodopádech a nocleh v místní
osadě s pozorováním kajmanů
8. – 9. den slavné pestrobarevné indiánské trhy v Otavalu, vodopád Peguche
– rituální očistné místo, výlet do rezervace
Cotacachi s plavbou po jezeře Cuicocha,
městečko Cotacachi s obchůdky s kožedělnými výrobky
10. – 12. den odjezd do Kolumbie, místo
zjevení Panny Marie – neogotická svatyně
Las Lajas 100 m nad kaňonem řeky Guáitara, průjezd údolím sopečných kuželů a hlubokých strží do Pasta (koloniální centrum,
kostel Svatého Jana Křtitele), výlet na ostrov
Corotoa na jezeře La Cocha (2800 m) s unikátním ekosystémem mlžného lesa, „Bílé
město“ Popayán – perla koloniální architektury (kostely San Francisco a Santo Domingo,
La Hermita, skvělá muzea)

13. – 15. den záhadná archeologická lokalita San Agustín (předkolumbovské sochy
a hrobky rozeseté v džungli), možnost pěších
výletů, jízdy na koni, nebo raftingu na řece
Magdalena, přesun do fascinující minipouště Tatacoa (aridní krajina roklí s téměř pětimetrovými kaktusy), noc strávená pozorováním hvězd
16. – 18. den Salento – koloniální městečko v srdci kávové oblasti Zona Cafetera
(exkurze po kávovníkových plantážích), výlet
do údolí Cocora v NP Los Nevados (krajina
nejvyšších palem světa – voskových), odjezd
do Pereiry a letecký přesun do Cartageny
19. – 20. den nejkrásnější kolumbijské
město a významný koloniální přístav Cartagena (pestrobarevná náměstí, pevnost San
Felipe, Palác inkvizice, kostel San Pedro Claver, procházka po hradbách, bohatý noční život), celodenní lodní výlet po ostrůvcích v NP
Corales del Rosario y San Bernardo
21. – 23. den pohoda a odpočinek v zátokách u rybářské vesnice Taganga, ztracený ráj
na karibském pobřeží v NP Tayrona, koupání,
šnorchlování, možnost jednodenního treku
k ruinám prehispánského města El Pueblito
24. – 26. den letecký přesun do Bogoty, solná katedrála vytesaná v obřích solných dolech
v Zipaquiře, půvabné koloniální městečko Villa de Leyva (muzeum zkamenělin se 120 mil.
let starou kostrou kronosaura), kamenná indiánská observatoř El Infiernito, možnost jednodenního treku krajinou frajilejonů k posvátné
laguně Iguaque indiánů Muisca
27. – 28. den hlavní město Kolumbie Bogotá (Plaza de Bolívar, katedrála, Palacio de
San Carlos, Muzeum zlata), návrat do ČR

Cena zahrnuje: letenku do Quita a zpět z Bogoty
včetně všech poplatků, přelet Pereira – Cartagena
a Santa Marta – Bogotá, místní dopravu, ubytování, dvoudenní výlet do amazonské džungle včetně
stravování, lodní výlet do NP Corales del Rosario
y San Bernardo, služby průvodce a cestovní pojištění. Ubytování: 25× turistický hotel (dvoulůžkové pokoje s příslušenstvím), 1× domorodý dům
v Amazonii. Doprava: autobus, taxi, loď. Stravování: 1× plná penze na výletě do amazonské
džungle, jinak individuální za pomoci průvodce.
Služby za příplatek: 25× jednolůžkový pokoj
13 800 Kč, pojištění STORNO 1 232 Kč, STORNO+
1 632 Kč.
Cena nezahrnuje: vstupné cca 150 USD.
Pořadatelem zájezdu je CK Alvarez.

Termín

Kód

Cena

22.02. – 20.03.2020

1zrk20

84 990 Kč

27.02. – 26.03.2021

1zrk21

84 990 Kč

San Agustín
Ke službám na zájezdu se vztahují Všeobecné informace uvedené na stranách 130 – 131.
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Peru

počet dní

počet dní

18

21

Peru pro každého
• Bájná pevnost Machu Picchu ukrytá v pralese

• Okružní jízda po inckých památkách v okolí Cuzca

• Záhadné obrazce v Nazce a mumie indiánů v Chauchille

• Nocleh u indiánské rodiny na jezeře Titicaca

• Jeden z nejhlubších kaňonů na světě Valle de Colca

• Třídenní výlet do Amazonské džungle

!

památky
příroda

Lima

Puerto
Maldonado
!

Cuzco
Paracas
Nazca
Puno

Jezero
Titicaca

7-16

velikost
skupiny

snídaně

míra komfortu

náročnost

Arequipa

Program zájezdu
1. – 2. den letecký přesun do Limy (historické centrum známé jako Ciudad de los Reyes ,
Plaza de San Martin, klášter San Francisco, Pizarrova hrobka, katedrála, prezidentský palác),
cesta na pobřeží na poloostrov Paracas
3. den lodní výlet k nedalekým ostrovům
Islas Ballestas (pozorování tučňáků, tuleňů,
pelikánů a kormoránů), návštěva destilérie
v Piscu, laguna Huacachina uprostřed písečných dun (fakultativně jízda na buginách)
4. den záhadné obrazce v Nazce (možnost vyhlídkového letu), mumie indiánů
v Chauchille, předincký akvadukt v Cantallo,
ukázky amalgamace zlata a výroby keramiky,
noční přesun do Arequipy
5. den koloniální památky „bílého města“
Arequipa (klášterní komplex Santa Catalina, katedrála, muzeum Santuarios Andinos se
zmrzlou mumií dívky Juanity), výhledy na sopky El Misti (5822 m) a Chachani (6057 m)
6. – 7. den cesta napříč rezervací Salinas
y Aguada Balnca s vyhlídkou Patapampa
(4910 m) k jednomu z nejhlubších kaňonů
na světě Colca (vikuní rezervace, terasovitá políčka a unikátní zavlažovací systémy), návštěva
tradičního místního trhu v Chivay, pozorování majestátních kondorů z vyhlídky Cruz del
Condor, odpočinek v termálních pramenech
8. den průjezd náhorní plošinou Altiplano
kolem jezera Lagunillas (4174 m), pohřební kamenné mohyly v Sillustani u jezera
Umayo, příjezd do Puna
9. – 10. den plavba po jezeře Titicaca
na plovoucí rákosové ostrovy Islas Uros,
ostrovy Taquile a Amantaní, výstup na vrcholek Pachatata se svatyní kultury Tiwanaku, pozorování západu slunce nad jezerem
a milionů hvězd na noční obloze, nocleh
u indiánské rodiny
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11. – 12. den přesun přes náhorní plošinu Altiplano a průsmyk La Raya (4318 m)
do Cuzca (náměstí Plaza de Armas, katedrála,
klášter Santo Domingo, muzea, tržnice), fakultativně výlety na archeologické lokality Tipón
(soustava drenážních systémů a terasových
polí) a Pikillaqta (zbytky osady kultury Huari)
13. den výlet do Posvátného údolí k inckým památkám Tambo Machay (lázně),
Puca Pucara (strážní pevnost), Qenqo (labyrint a oltáře), Sacsayhuamán (obrovská pevnost), v podvečer dokončení prohlídky Cuzca
14. den památky v údolí řeky Urubamba,
incké město Písac, poslední útočiště Inky
v Ollantaytambu, cesta vlakem do Aguas
Calientes
15. den Machu Picchu (ruiny nejslavnějšího inckého města skrytého hluboko v Andách), možnost výstupu ke Sluneční bráně
Inti Punku, návrat do Aguas Calientes, regenerace v termálních pramenech
16. den přírodní těžba soli v Salinas de
Maras, kruhové terasy v Moray, vesnice „zrození duhy“ Chinchero, návrat do Cuzca
17. – 18. den odlet do Limy, návrat do ČR
Amazonie (možnost prodloužení zájezdu)
17. – 19. den noční přejezd na peruánsko-bolivijské pomezí do Puerto Maldonado,
třídenní pobyt v amazonské džungli s plnou penzí, jedinečný ekosystém tropického
deštného pralesa na soutoku řek Tambopata
a Madre de Dios, říční safari, procházky pralesem s pozorováním bohaté fauny a flóry
(opice, hadi, motýli, kapybary), ojedinělý
ranní rituál desítek papoušků ara na jílové
stěně Collpa de Guacamayos, noční pozoro-

Cena zahrnuje: zpáteční letenku do Limy včetně všech
poplatků, přelet Cuzco–Lima/Puerto Maldonado –
Lima v prodloužení, zpáteční vlak na Machu Picchu ,
místní dopravu, ubytování, snídaně, 2× plnou penzi,
třídenní pobyt v Amazonii s plnou penzí v prodloužení, služby průvodce a cestovní pojištění. Ubytování: 14×/13× turistický hotel (dvoulůžkové pokoje
s příslušenstvím), 1× domorodý dům, 1×/2× luxusní
noční autobus, 3× chatky v Amazonii (dvoulůžkové
s příslušenstvím) v prodloužení. Doprava: autobus,
pronajatý minibus, loď, vlak. Stravování: 12×/11×
lehká snídaně, 2×/5× plná penze, individuálně za pomoci průvodce.
Služby za příplatek: 14×/13× jednolůžkový pokoj 7 500/7 000 Kč, vstupné na Machu Picchu
1 300 Kč, pojištění STORNO 1 232 Kč, STORNO+
1 632Kč.
Cena nezahrnuje: přelet nad obrazci v Nazce
cca 90 USD, vstupné cca 140 USD.
Pořadatelem zájezdu je CK Alvarez.

Termín

Kód

Cena

08.05. – 25.05.2020

1per20

65 990 Kč

08.05. – 28.05.2020*

1pea20

79 990 Kč

05.08. – 22.08.2020

2per20

74 990 Kč

05.08. – 25.08.2020*

2pea20

88 990 Kč

09.09. – 26.09.2020

3per20

65 990 Kč

09.09. – 29.09.2020*

3pea20

79 990 Kč

30.09. – 17.10.2020

4per20

65 990 Kč

30.09. – 20.10.2020

4pea20

79 990 Kč

*Prodloužená varianta

vání kajmanů, možnost pozorování ptactva z plošiny
v korunách stromů, návštěva opičího ostrova, plavba kánoí po jezeře Sandoval
20. – 21. den odlet do Limy, návrat do ČR

Ke službám na zájezdu se vztahují Všeobecné informace uvedené na stranách 130 – 131.

počet dní

Peru, Bolívie, Chile

19

Památky a lehká turistika v říši Inků
!

• Nejznámější incké památky Peru a Bolívie

• Lehká turistika v Andách

• Nádherná příroda v NP Lauca a NP Huascarán

• Fotogenické vrcholky hor zrcadlící se v průzračných jezerech

• Plavba na plovoucí rákosové ostrovy Uros

• Výstup na horu Chacaltaya s výhledy na jezero Titicaca

památky
příroda

Huaráz

turistika
Machu Picchu
!

Arequipa

míra komfortu

náročnost

Arica

Jezero Titicaca
Chacaltaya
La Paz
NP Lauca

8-15

Puno

velikost
skupiny

Cuzco

snídaně

Lima

Program zájezdu
1. – 2. den letecký přesun do Limy, přelet
do hlavního inckého města Cuzca (Plaza de
Armas, katedrála, konvent Santo Domingo,
Zlatá zahrada Coricancha)
3. – 5. den třídenní výlet za inckými památkami – svatyně Sacsayhuamán, incké lázně
Tambo Machay, posvátné údolí Urubamby,
terasy a chrámy ve vesničce Písac, tajemné
obří kvádry v Ollantaytambu, lehká turistika
v tropických údolích (plantáže banánovníků,
kávovníků a koky), koupání v termálních pramenech v Aguas Calientes, legendární Machu Picchu (ruiny města ukrytého v hluboké
džungli vysoko v peruánských Andách, možnost výstupu ke Sluneční bráně Inti Punku
s panoramatickými výhledy na celý komplex
s dominantou Huayna Picchu), návrat turistickým vlakem a minibusem do Cuzca
6. – 7. den přejezd přes náhorní plošinu Altiplano a průsmyk La Raya (4318 m)
do Puna (katedrála, náměstí Plaza de Armas),
plavba po jezeře Titicaca na plovoucí rákosové ostrovy Islas Uros, bolívijské pohraniční
městečko Copacabana (katedrála madony Virgen de Copacabana), krátký výstup
na skalní observatoř Horca del Inca a křížovou horu Cerro Calvaria
8. – 9. den kultovní město předinckého období Tíwanaku , nejvýše položená metropole
světa La Paz (3627 m, tržiště čarodějnic, klášter
San Francisco, Muzeum koky a zlata), výstup
na horu Chacaltaya (5395 m) s výhledem na jezero Titicaca a okolní majestátní vrcholky hor
Huayna Potosí (6088 m) a Illimani (6462 m)
10. – 11. den národní park Sajama se
stejnojmennou nejvyšší bolívijskou horou
(6542 m), přesun do Chile, národní park Lauca (majestátní sopky Parinacota a Pomerape se sněhovou čepicí zrcadlící se v lagunách
Chungara a Cotacotami, překrásné výhledy,
lamy guanako a vikuňa, činčily horské), kou-

pání v termálních pramenech, horská osada
Putre, průjezd pouští Atacama (kaktusy
„candelabros“, geoglyfy, oáza v údolí Lluta),
plážové letovisko Arica na břehu Tichého
oceánu, historický vrchol El Moro
12. – 13. den návrat do Peru, „bílé město“
Arequipa (skvostné koloniální památky,
klášter Santa Catalina) na úpatí sopky Nevado Misti (5822 m),
14. – 17. den přelet do metropole Limy (Pizzarova hrobka, katedrála, Prezidentský palác)
a noční přesun do Huarázu, národní park Huascarán v pohoří Cordillera Blanca, horské
středisko Huaráz s výhledem na 15 pětitisícovek, výlet k smaragdově zbarveným jezerům
Llanganuco s výhledy na Huascarán (6768 m),
pomník čsl. horolezců z r. 1970, zemětřesením
zasypaná vesnička Yungai, archeologická lokalita Chavín de Huantar (pozůstatky starobylé
kultury s podzemními chrámy), návrat do Limy
– denní přejezd pohodlným busem
18. – 19. den metropole Lima (ZOO, Parque
de Leyendas, trh Mercado Indio), návrat do ČR

Indiánka, ostrovy Uros
Ke službám na zájezdu se vztahují Všeobecné informace uvedené na stranách 130 – 131.

Cena zahrnuje: zpáteční letenku do Limy včetně
všech poplatků, přelety Lima–Cuzco a Arequipa–
Lima, vlak Machu Picchu – Ollantaytambo, plavbu po jezeře Titicaca, místní dopravu, ubytování,
snídaně, služby průvodce a cestovní pojištění.
Ubytování: 12× turistický hotel (dvoulůžkové
pokoje s příslušenstvím), 3× horská chata, 1×
luxusní noční autobus. Doprava: autobus, pronajatý minibus, taxi, mototaxi, loď. Stravování: 15× lehká snídaně, 1× piknik, jinak individuální za pomoci průvodce.
Služby za příplatek: 15× jednolůžkový pokoj
7 400 Kč, pojištění STORNO 1 232 Kč, STORNO+
1 632 Kč.
Cena nezahrnuje: vstupné cca 180 USD.
Spolupořádáme s partnerskou CK Poznání.

Termín

Kód

Cena

23.04. – 11.05.2020

1chi20

82 990 Kč

02.07. – 20.07.2020

2chi20

84 990 Kč

03.09. – 21.09.2020

3chi20

82 990 Kč

11.09. – 29.09.2020

4chi20

82 990 Kč

Jezero Titicaca
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Chile, Bolívie, Peru

počet dní

počet dní

21

31

Velká cesta Andami
• Třídenní cesta terénními vozy bolívijským Altiplanem

• Nejslavnější incké a předincké památky

• Návštěva činného dolu u města Potosí

• Výhledy na pětitisícové štíty v NP Huascarán

• Plavba po jezeře Titicaca

• Odpočinek na plážích Tichého oceánu

!

Máncora

zážitky

NP Huascarán

příroda
Lima

Cuzco

památky

La Paz
Potosí
Calama

Salar
de Uyuni

8-14

velikost
skupiny

!
!

snídaně

míra komfortu

náročnost

Santiago

Program zájezdu
1. – 3. den letecký přesun do Santiaga de
Chile (náměstí Plaza de Armas s katedrálou, prezidentský palác La Moneda, Národní muzeum,
výhledy na město z vrcholku Santa Lucía), přístav
Valparaiso (náměstí Sotomayor, výjezd starými dřevěnými dopravními výtahy „ascensory“
na proslulou vyhlídku Paseo 21 de Mayo)
4. den přelet do Calamy a odjezd do San
Pedro de Atacama, pouštní údolí Valle de la
Luna (bizarní skalní formace, písečné duny)
5. – 7. den přejezd hranice do Bolívie, třídenní cesta terénními vozy bolívijským Altiplanem
krajinou pětitisícových sopek, barevných lagun,
gejzírů, termálních pramenů a pouští, nekonečné
solné pláně Salar de Uyuní, ostrov kaktusů, hřbitov rezavějících vlaků, příjezd do městečka Uyuní
8. – 9. den staré hornické město Potosí
(4050 m, katedrála, kostely San Francisco a San
Lorenzo, mincovna Casa de la Moneda, možnost návštěvy stříbrných dolů, tržnice), noční
přesun do La Pazu
10. – 11. den nejvýše položená metropole
La Paz (3627 m, koloniální památky, muzeum
koky, tržiště čarodějnic), měsíční krajina ve
Valle de la Luna, fakultativně výstup na horu
Chacaltaya (5395 m)
12. – 14. den kultovní město předinckého
období Tíwanacu , odjezd do peruánského
Puna, plavba po jezeře Titicaca na plovoucí
rákosové ostrovy Islas Uros a ostrovy Taquile a Amantaní, výstup na vrcholek Pachatata, nocleh u indiánské rodiny
15. – 16. den přesun přes průsmyk La Raya
(4318 m) do Cuzca (náměstí Plaza de Armas, katedrála, klášter Santo Domingo, muzea, tržnice), fakultativně výlety na archeologické lokality Tipón a Pikillaqta
17. – 18. den posvátné údolí Urubamby, incké
památky Sacsayhuamán, Písac a Ollantaytambo, bájné incké město Machu Picchu , regene-

race v termálních pramenech v Aguas Calientes
19. – 21. den přírodní těžba soli v Salinas de
Maras, kruhové terasy v Moray, vesnice „zrození duhy“ Chinchero, návrat do Cuzca, odlet
do Limy (historické centrum známé jako Ciudad de los Reyes , Pizarrova hrobka, katedrála,
prezidentský palác), návrat do ČR/noční přejezd do Huarázu
Severní Peru (možnost prodloužení zájezdu)
21. – 23. den národní park Huascarán
v pohoří Cordillera Blanca, výlety do okolí horského střediska Huaráz – jezero Llangunuco
s výhledy na Huascarán (6768 m), pomník čsl.
horolezců z r. 1970, zemětřesením zasypaná
vesnička Yungai, archeologická lokalita Chavín
de Huantar , noční přesun do města Trujillo
24. – 25. den koloniální město Trujillo,
pouštní pyramidy zaniklé kultury Moche
a rozlehlé ruiny města Chan Chan (devět hliněných pevností spojených hradbami), město
Chiclayo (legendární hrob Pána ze Sipánu objevený teprve v roce 1987)
26. – 27. den muzeum v Lambayeque (kultury Chimu, Moche a některé nálezy z hrobu
Pána ze Sipánu), údolí pyramid v Túcume, přejezd přes poušť Sechura a město Priura do pohodového pobřežního letoviska Los Organos
28. – 29. den odpočinek na pláži, možnost
mnoha výletů (šnorchlování se želvami, podvečerní plavba na jachtě, potápění, surfování), fakultativně celodenní výlet do NP Cerros
de Amotape (procházka suchým i deštným
tropickým lesem, koupání v kaskádách Guarapal a v léčivých termálních pramenech)
30. – 31. den individuální volno, odlet
do Limy, návrat do ČR

Cena zahrnuje: letenku do Santiaga de Chile
a zpět z Limy včetně všech poplatků, přelety Santiago de Chile – Calama, Cuzco–Lima, Máncora–
Lima v prodloužení, třídenní výlet ze San Pedra
do Uyuni s plnou penzí, zpáteční vlak na Machu
Picchu, plavbu po jezeře Titicaca, místní dopravu,
ubytování, služby průvodce a cestovní pojištění.
Ubytování: 15×/23× turistický hotel (dvoulůžkové pokoje s příslušenstvím), 1× pouštní ubytovna, 1× domorodý dům, 1×/3× noční autobus.
Doprava: autobus, pronajatý minibus, jeep, taxi,
loď, vlak. Stravování: 14×/24× snídaně, 3× plná
penze, jinak individuální za pomoci průvodce.
Služby za příplatek: 14×/22× jednolůžkový pokoj 7 500/11 800 Kč, vstupné na Machu Picchu
1 300 Kč, pojištění STORNO 1 232 Kč, STORNO+
1 632 Kč.
Cena nezahrnuje: vstupné cca 90/120 USD.
Pořadatelem zájezdu je CK Alvarez.

Termín

Kód

Cena

19.04. – 09.05.2020

1sal20

82 990 Kč

19.04. – 19.05.2020*

1sap20

97 990 Kč

25.10. – 14.11.2020

2sal20

82 990 Kč

25.10. – 24.11.2020*

2sap20

97 990 Kč

*Prodloužená varianta

Poušť Atacama
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Ke službám na zájezdu se vztahují Všeobecné informace uvedené na stranách 130 – 131.

počet dní

Bolívie

18
!

Bolívií – pralesem i pouští
• Neuvěřitelná návštěva funkčního středověkého dolu

• Monumentální ruiny předinckých civilizací

• Noc v solném hotelu na největší solné pláni světa Salar de Uyuni

• Autentická setkání s místními lidmi

• Legendami opředené jezero Titicaca

• Pestrobarevně zbarvené kaňony u města Tupiza

příroda
památky
zážitky
La Paz

Santa Cruz
Potosí

7-11

velikost
skupiny

snídaně

Tupiza

míra komfortu

náročnost

Uyuni

Program zájezdu
1. – 2. den letecký přesun do Santa Cruz de
la Sierra (největší město Bolívie, koloniální architektura, katedrála, park Arenal, nebo ZOO)
3. den poklidné venkovské městečko Samaipata na úpatí And (Archeologické muzeum, vodopády, začátek Che Guevara route),
výlet k největšímu petroglyfu na světě a záhadnému chrámu ve skále El Fuerte
4. den výlet do národního parku Amboro
(unikátní ekosystém mlžného lesa se stromovými kapradinami), noční přesun do Sucre
5. den půvabná koloniální metropole
Sucre (2810 m, historické jádro, klášter La Recoleta, národní knihovna, Casa de la Libertad)
6. – 7. den staré hornické a kdysi i nejbohatší město celé Jižní Ameriky Potosí 4050 m
(koloniální památky, Casa de la Moneda,
tržnice), prohlídka od středověku funkčních
stříbrných dolů
8. – 9. den odjezd do horského města Tupiza (2850 m) uprostřed erodujících, rudě
zbarvených kaňonů (možnost pěších výletů,
jízdy na koni, nebo jeepem), panoramatické
výhledy z vrcholku Cerro de la Cruz
10. – 13. den nezapomenutelná čtyřdenní
expedice terénními vozy do přírodní rezervace Eduardo Avaroa (zasněžené vrcholy And,
mohutné kaktusy, termální prameny a gejzíry,

El Fuerte

laguny s hejny plameňáků, lamy a kondoři),
kamenný monument Árbol de Piedra, cesta
bolivijským Altiplanem k největší solné pláni
na světě Salaru de Uyuni (úžasná bílá krajina,
nocleh v solném hotýlku, pozorování východu
slunce), přejezd přes Salar do Uyuni (3670 m,
hřbitov parních lokomotiv, muzeum)
14. den letecký přesun do La Pazu, přesun
k legendárnímu jezeru Titicaca (3812 m, totorové ostrůvky a čluny), plavba ke kolébce
incké civilizace na ostrov Isla del Sol (možnost lehké turistiky)
15. den monumentální ruiny kultovního
předinckého města Tiwanaco (pyramidy,
brána Slunce a Měsíce), nejvýše položená
metropole La Paz (3640 m, katedrála San
Francisco, muzeum koky, tržiště čarodějnic)
16. – 18. den měsíční krajina s pouštní vegetací ve Valle de la Luna, možnost výstupu
na horu Chacaltaya (5395 m) s výhledem
na jezero Titicaca, fakultativně adrenalinový sjezd na kolech po legendární „nejnebezpečnější silnici světa“ z Altiplana (4000 m)
do mlžné zeleně hor Yungas (klesání 3600 m
během 64 km), dokončení prohlídky La Pazu,
návrat do ČR

Okolí andské vesnice Samaipata

Ke službám na zájezdu se vztahují Všeobecné informace uvedené na stranách 130 – 131.

Cena zahrnuje: letenku do Santa Cruz a zpět z La
Pazu včetně všech poplatků, přelet Uyuni – La
Paz, místní dopravu, ubytování se snídaní, plnou
penzi během expedice na Salar, služby průvodce
a cestovní pojištění. Ubytování: 11× turistický
hotel (dvoulůžkové pokoje s příslušenstvím), 3×
noclehárna při expedici na Salar, 1× noční autobus. Doprava: pronajatý minibus, autobus, taxi,
terénní auto, loď. Stravování: 11× snídaně, plná
penze na expedici na Salar, jinak individuální
za pomoci průvodce.
Služby za příplatek: 11× jednolůžkový pokoj
4 000 Kč, pojištění STORNO 1 232 Kč, STORNO+
1 632 Kč.
Cena nezahrnuje: odletovou taxu z La Pazu cca
35 USD, vstupné cca 80 USD.
Pořadatelem zájezdu je CK Alvarez.

Termín

Kód

Cena

30.04. – 17.05.2020

1bol20

66 990 Kč

01.10. – 18.10.2020

2bol20

66 990 Kč

Ostrov kaktusů, Salar de Uyuni
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Argentina, Uruguay, Paraguay, Brazílie

novinka

počet dní

15

Barevné rytmy
•K
 omfortní zájezd do pulzujících metropolí Jižní Ameriky

•K
 oloniální šarm uruguayského městečka Colonia del Sacramento

•P
 ro fotbalové fanoušky možnost zažít neopakovatelnou
atmosféru fotbalového zápasu temperamentních jihoameričanů

•S
 větoznámé vodopády Iguazú z brazilské i argentinské strany

města

Rio de Janeiro
Ilha Grande

příroda

Iguazú

moře

8-16

velikost
skupiny

snídaně

míra komfortu

Colonia del
Sacramento

náročnost

Buenos Aires

Program zájezdu
1. – 4. den letecký přesun do Buenos Aires (prezidentský palác Casa Rosada, nejširší
ulice světa Avenida 9 de Julio s obeliskem,
hřbitov Recoleta s hrobem Evity Perónové,
barevná čtvrť La Boca), plavba po spletitých
ramenech delty řeky Paraná u městečka
Tigre (oáza klidu na dosah velkoměsta, moderní rekreační střediska i zašlá sláva honosných sídel smetánky), volitelně návštěva fotbalového zápasu jednoho z argentinských
mužstev a dále možnost shlédnout večerní
show tanga a ochutnat vynikající grilovaná
masa a vína
5. den plavba při ústí řeky Río de la Plata
do Uruguaye, koloniálního městečka Colonia del Sacramento (historické centrum,
zbytky portugalského opevnění, bazilika,
maják, malebná ulička Calle de los Suspiros,
starý přístav), návrat do Buenos Aires, přelet
na trojmezí Argentiny, Paraguaye a Brazílie
do Iguazú
6. – 7. den celodenní návštěva světoznámých vodopádů Iguazú z argentinské strany (285 vodopádů, šířka 4 km, výška 90 m,
možnost plavby ke kataraktu Ďáblův chřtán
a na ostrov San Martin), přejezd do Brazílie,
druhá největší přehrada na světě Itaupú,

Colonia del Sacramento, Uruguay
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•T
 ropický ráj na ostrově Ilha Grande zapsaném na seznamu UNESCO
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krátké překročení hranic do Paraguayského
města Ciudad del Este (barvitá tržnice), návštěva vodopádů Iguaçu z brazilské strany
8. – 10. den přelet do Ria de Janeira, výlet
na pahorek Corcovado (slavná socha Krista a nezapomenutelné výhledy na město),
výjezd lanovkou na známou skálu ve tvaru
„cukrové homole“ Pão de Açúcar, koupání
na proslulých plážích Copacabana či Ipanema, návštěva bohémské čtvrti Santa Teresa
a historického centra, prohlídka fotbalového
stánku Maracaná, možnost výletu do místní
chudinské čtvrti – favely, nebo návštěvy fotbalového zápasu
11. – 13. den plavba na okouzlující ostrov
Ilha Grande , odpočinek na bělostných
plážích s krystalicky průzračným mořem,
fakultativně lodní výlet na okolní ostrůvky
s perfektními podmínkami pro šnorchlování, možnost mnoha pěších výletů při pobřeží
nebo na vrcholek Pico do Papagaio (980 m)
s úchvatným panoromatem tropického ráje
14. – 15. den individuální volno, přesun do
Ria de Janeira, návrat do ČR

Pláž Lopes Mendes, Ilha Grande, Brazílie

Cena zahrnuje: letenku do Buenos Aires a zpět
z Ria de Janeira včetně všech poplatků, přelety
Buenos Aires‑Iguazú‑Rio de Janeiro, místní dopravu, zpáteční trajekt do Uruguaye, ubytování
se snídaní, služby průvodce a cestovní pojištění.
Ubytování: 6× hotel a 6× penzion (dvoulůžkové
pokoje s příslušenstvím). Doprava: pronajatý mikrobus, autobus, loď. Stravování: 12× snídaně,
jinak individuální za pomoci průvodce.
Služby za příplatek: 12× jednolůžkový pokoj
8 000 Kč, vstupenky na fotbalové utkání dle aktuální nabídky, pojištění STORNO 1 232 Kč, STORNO+ 1 632 Kč.
Cena nezahrnuje: vstupné cca 80 USD.
Poznámka: vstupenky na fotbalová utkání zajistíme po
předchozí dohodě dle aktuální dostupnosti.
Pořadatelem zájezdu je CK Alvarez.

Termín

Kód

Cena

24.04. – 08.05.2020

1foz20

68 990 Kč

16.10. – 30.10.2020

2foz20

68 990 Kč

Stadion Boca Juniors, Buenos Aires, Argentina

Ke službám na zájezdu se vztahují Všeobecné informace uvedené na stranách 130 – 131.

počet dní

Brazílie

21

Velký okruh Brazílií
• Olympijské město Rio de Janeiro

• Plavba po Amazonce

• Největší vodopády na světě Iguaçu

• Moderní Brasília i koloniální Salvador

• Rozsáhlé mokřady Pantanal

• Malebné hornické městečko Ouro Preto

Amazonie

města

Manaus

příroda

Salvador
Brasília

Pantanal
Campo
Grande

Belo Horizonte

8-14

velikost
skupiny

snídaně

míra komfortu

!

náročnost

Rio de Janeiro
Foz do Iguaçu

Program zájezdu
1. – 3. den letecký přesun do Ria de Janeira
(koloniální centrum, katedrála, radnice, park),
výlet na pahorek Corcovado (slavná socha
Krista a nezapomenutelné výhledy na město),
výjezd lanovkou na známou skálu ve tvaru „cukrové homole“ Pão de Açúcar při západu slunce,
koupání na proslulých plážích Copacabana či
Ipanema, návštěva bohémské čtvrti Santa Teresa a fotbalového stánku Maracaná, možnost
výletu do místní chudinské čtvrti – favely
4. – 7. den malebné koloniální hornické
městečko Ouro Preto (unikátní památky
barokní architektury, kostely zdobené stovkami kilogramů zlata, muzeum drahokamů),
návštěva starého hlubinného zlatého dolu,
odjezd do Belo Horizonte (v minulosti proslulé těžbou drahokamů) a letecký přesun
do města Foz do Iguaçu
8. – 9. den světoznámé vodopády Iguaçu
z brazilské i argentinské strany (285 vodopádů, šířka 4 km, výška 90 m, možnost plavby
ke kataraktu Ďáblův chřtán a na ostrov San
Martin), návštěva druhé největší přehrady
na světě Itaupú, letecký přesun do města
Campo Grande v oblasti Mato Grosso
10. – 12. den třídenní výlet do rezervace
Pantanal na řekách Cuibá a Paraguay (největší sladkovodní mokřadové ekosystémy
na světě, velká koncentrace zvířat a tisíce druhů rostlin, lov divokých piraní a jízda na koni)

Pláž Porto da Barra, Salvador

13. den letecký přesun do metropole
Brasília (moderní architektura Oscara Niemeyera, katedrála Zjevení Panny Marie, náměstí Três Poderes, muzea)
14. – 16. den letecký přesun do přístavu
Manaus na soutoku řek Amazonka a Negro
(budova opery Teatro Amazonas z dob kaučukového boomu, pitoreskní tržiště), plavba
po řece do nitra amazonské džungle, několikakilometrový soutok černé řeky Negro
a průzračné Solimões, pozorování bohaté flóry a fauny, největší říční souostroví na světě
Anavilhanas (400 ostrovů a stovky jezer, řek
a bažin), návštěva místních mestizo komunit,
plavba na kánoi
17. – 19. den návrat do Manausu a letecký
přesun do Salvadoru, města s nezaměnitělnou duší a silnými africkými kořeny, Pelourinho (koloniální centrum města, úzké středověké uličky a domy s výraznými fasádami,
nádherně zdobené kostely, katedrála São
Salvador, kostel São Francisco), odpočinek
na písečných plážích Atlantiku a noční život
v rytmu samby a forró
20. – 21. den individuální volno, možnost
nákupů, návrat do ČR

Pantanal

Ke službám na zájezdu se vztahují Všeobecné informace uvedené na stranách 130 – 131.

Cena zahrnuje: letenku do Ria de Janeira a zpět ze
Salvadoru, přelety Belo Horizonte – Foz do Iguaçu
– Campo Grande – Brasília – Manaus – Salvador,
třídenní výlet do Pantanalu s plnou penzí, plavbu
do amazonské džungle s plnou penzí, místní dopravu, ubytování, služby průvodce a cestovní pojištění. Ubytování: 6× hotel a 9× turistický hotel
(dvoulůžkové pokoje s příslušenstvím), 4× chatka.
Doprava: autobus, minibus, taxi, loď. Stravování: 15× snídaně, 2× plná penze v Pantanalu,
2× plná penze v Amazonii.
Služby za příplatek: 17× jednolůžkový pokoj
10 800 Kč, pojištění STORNO 1 232 Kč, STORNO+
1 632 Kč.
Cena nezahrnuje: vstupné cca 120 USD.
Poznámka: v programu může dojít k drobným změnám
následkem případných změn v nových letových řádech
brazilských aerolinek pro rok 2020, které v době vydání
katalogu nebyly k dispozici.
Pořadatelem zájezdu je CK Alvarez.

Termín

Kód

Cena

19.09. – 09.10.2020

1bra20

103 990 Kč

Hora Pão de Açúcar, Rio de Janeiro

Amerika
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Argentina, Uruguay, Chile

počet dní

počet dní

19

22

Až na konec světa pohodově
• Fascinující metropole Buenos Aires a Santiago de Chile

• Fantastické skalní stěny Fitz Roy, Cerro Torre a Torres del Paine

• Plavba do Uruguaye, k ledovcům a za tučňáky

• Araukáriové pralesy v národním parku Herquehue

• Nejjižnější město světa Ushuaia a NP Ohňová země

• Obří kamenné sochy na ostrově Rapa Nui

příroda
Velikonoční
ostrov

zážitky

Buenos
Aires

Santiago
de Chile
Pucón
Puerto Montt

El Calafate

8-12

Ushuaia

velikost
skupiny

snídaně

míra komfortu

náročnost

Punta Arenas

Program zájezdu
1. – 2. den letecký přesun do Buenos Aires
(prezidentský palác Casa Rosada, nejširší ulice
světa Avenida 9 de Julio s obeliskem, hřbitov
Recoleta s hrobem Evity Perónové, čtvrť La Boca)
3. den plavba přes ústí řeky Río de la Plata
do Uruguaye, koloniální městečko Colonia
del Sacramento (historické centrum, zbytky portugalského opevnění, bazilika, maják,
malebná ulička Calle de los Suspiros, starý
přístav), návrat do Buenos Aires
4. – 5. den přelet do nejjižnějšího města světa
Ushuaia na břehu průlivu Beagle (východisko
pro výpravy do Antarktidy, možnost plavby
po kanálu s pozorováním tučňáků, lvounů, kormoránů a terejů), lehký trek v národním parku
Tierra del Fuego podél zálivu Lapataia
6. – 7. den přelet do El Calafate a přejezd
okolo jezer Lago Argentino a Lago Vidma
do městečka El Chaltén, výlet do národního
parku Los Glaciares , legendární žulové štíty Fitz Roy (3405 m) a Cerro Torre (3102 m),
návrat do El Calafate
8. – 9. den výlet na nejkrásnější ledovec
světa Perito Moreno, možnost návštěvy laguny Nimez s plameňáky, přejezd do Chile,
městečko Puerto Natales na břehu zálivu
Seno Última Esperanza
10. den celodenní výlet do národního parku Torres del Paine (1800 m vysoké žulové
stěny „torres“, dravé horské řeky s vodopády,
jezera), vyhlídka Nodrenskjold na masiv
Cuernos del Paine
11. – 12. den nezapomenutelná plavba
do národního parku Bernardo O‘Higgins
k ledovcům Balmaceda a Serano, procházka
lesem endemických stromů pabuků, stylový oběd na místním ranči, přesun do Punta
Arenas (honosné paláce, saleziánské muzeum, hřbitov s hrobkami místních „vlnařských
baronů“), možnost plavby po Magalhaesově
průlivu za tučňáky na ostrov Magdalena
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13. – 14. den přelet do Puerto Montt (rybí
tržnice, prohlídka města a ochutnávka místních rybích specialit), výlet k jezeru Lanquihue a do národního parku Vicente Pérez
Rosales, jezero Todos Los Santos a návštěva
vodopádů Petrohué, výhledy na zaledněný
vrchol činné sopky Osorno (2652 m) a Calbuco (2003 m), odjezd do města Pucón
15. den jezerní oblast Lake District, turistika v národním parku Huerquehue (oblast
jezer a vodopádů, araukáriové pralesy), výhledy na činnou sopku Villarica (2840 m),
možnost návštěvy termálních lázní
16. – 17. den přelet do hlavního města
Santiaga de Chile (náměstí Plaza de Armas
s katedrálou, prezidentský palác La Moneda,
Národní muzeum), přístav Valparaiso ležící
na úbočí skalnatých útesů při pobřeží Tichého oceánu (náměstí Sotomayor, výjezd starými dřevěnými dopravními výtahy „ascensory“
na proslulou vyhlídku Paseo 21 de Mayo)
18. – 19. den dokončení prohlídky Santiaga de Chile (tržnice Mercado Central, pahorek Santa Lucía, moderní čtvrť Bellavista),
návrat do ČR
Velikonoční ostrov
(možnost prodloužení zájezdu)
18. den přelet na Velikonoční ostrov
Rapa Nui do městečka Hanga Roa (kostel,
antropologické muzeum, barvitý hřbitov),
výlet k obřadní plošině Ahu Tahai (obří sochy
moai) při západu slunce
19. den celodenní výlet po ostrově, plošina
Ahu Akahanga, magnetický kámen Te Pito
Kura, výstup na sopku Rano Raraku (zdroj
kamene k výrobě soch moai), 15 moai na Ahu

Cena zahrnuje: letenku do Buenos Aires a zpět ze
Santiago de Chile včetně všech poplatků, přelety
Buenos Aires – Ushuaia – El Calafate, Punta Arenas
– Puerto Montt, Temuco–Santiago, Santiago – Rapa
Nui a zpět v prodloužení, místní dopravu, výlet
lodí do NP Benardo O‘Higgins s obědem, ubytování se snídaní, služby průvodce a cestovní pojištění.
Ubytování: 16×/19× turistický hotel nebo penzion
(dvoulůžkové pokoje s příslušenstvím, na VO možno vícelůžkové pokoje). Doprava: autobus, pronajatý minibus, loď, taxi. Stravování: 16×/19× snídaně, 1× oběd, jinak individuální za pomoci průvodce.
Služby za příplatek: 16×/19× jednolůžkový
pokoj 14 700/18 200 Kč, pojištění STORNO
1 232/2 100 Kč, STORNO+ 1 632/2 680 Kč.
Cena nezahrnuje: vstupné cca 90/170 USD, plavba po kanálu Beagle od 50 USD, celodenní plavba
za tučňáky cca 100 USD.
Pořadatelem zájezdu je CK Alvarez.

Termín

Kód

09.03. – 27.03.2020

1acp20

Cena
98 990 Kč

14.03. – 04.04.2020*

1aco20

133 990 Kč

13.11. – 01.12.2020

2acp20

98 990 Kč

13.11. – 04.12.2020*

2aco20

133 990 Kč

05.03. – 23.03.2021

1acp21

98 990 Kč

05.03. – 26.03.2021*

1aco21

133 990 Kč

*Prodloužená varianta

Tongariki, Ahu Te Pito Kura a magnetický kámen,
koupání na pláži Anakena, kráter Puna Pau (místo
výroby rezavých pukaa – klobouků/vlasů k moai)
20. – 22. den vyhaslá sopka a největší ostrovní
kráter Rano Kau, obřadní vesnice Orongo s kultem
ptačího muže při hraně kráteru, petroglyfy v jeskyni
„lidojedů“ Ana Kai Tangata, archeologická lokalita
Ahu Vinapu, přelet do Santiaga, návrat do ČR

Ke službám na zájezdu se vztahují Všeobecné informace uvedené na stranách 130 – 131.

počet dní

Peru, Bolívie, Paraguay, Argentina, Brazílie

31

Velká cesta Jižní Amerikou
• Přejezd Jižní Ameriky od západu na východ

• Oblast solných pánví Salar de Uyuni

• Záhadné gigantické obrazce v Nazce

• Plavba po jezeře Titicaca

• Vodopády Iguaçu

• Slavné pláže Copacabana a Ipanema

!

!

!

města
!

příroda

Lima
Cuzco
La Paz

Rio
de Janeiro

Uyuni

7-16

Iguaçu

velikost
skupiny

!

!

snídaně

!

míra komfortu

!

náročnost

Asunción

Program zájezdu
1. – 3. den letecký přesun do Limy (katakomby v klášteře San Francisco, Pizarrova hrobka), přejezd Panamerickou dálnicí
na poloostrov Paracas (Centro de Interpretación, katedrála, pláž Roja, rybářská vesnice
Lagunillas)
4. – 5. den lodní výlet k ostrovům Islas Ballestas (pozorování tučňáků, lachtanů a kormoránů), Pisco – prohlídka destillérie národního nápoje, laguna Huacachina uprostřed
písečných dun (fakult. jízda na buginách),
možnost letu nad záhadnými gigantickými obrazci v Nazce , předincké pohřebiště
v Chauchille se zachovalými mumiemi indiánů, noční přejezd do Cuzca
6. – 8. den historické hlavní město Inků
Cuzco (náměstí Plaza de Armas, katedrála, klášter Santo Domingo, muzea, tržnice),
posvátné údolí Urubamby (Sacsayhuamán,
Písac, Ollantaytambo), bájná incká pevnost
Machu Picchu (ruiny města ukrytého v hluboké džungli vysoko v peruánských Andách),
termální prameny v Aguas Calientes
9. – 11. den koloniální město Puno, plavba po jezeře Titicaca na plovoucí rákosové
ostrovy Islas Uros (možnost plavby na tradičních totorových člunech), pohřební kamenné mohyly v Sillustani u jezera Umayo,
přesun do bolívijského pohraničního městečka Copacabana, celodenní výlet na ostrov Isla del Sol (možnost pěšího přechodu
ostrova)
12. – 13. den nejvýše položená metropole La Paz (3627 m, koloniální památky, muzeum koky, tržiště čarodějnic), Valle de la
Luna (údolí s měsíční krajinou a pouštní vegetací) a fakultativně výstup na vyhlídkovou
horu Chacaltaya (5395 m), noční přesun
do města Uyuni
14. – 16. den okruh terénními vozy solnou
pouští v oblasti Salar de Uyuni (vyschlé je-

zero ve výšce 3500 m, mohutné kaktusy, solné monumenty), staré hornické a kdysi i nejbohatší město celé Jižní Ameriky Potosí
(4050 m, koloniální památky, stříbrné doly,
mincovna, tržnice)
17. – 19. den „Bílé město“ Sucre (mistrovská španělská architektura, kostely Santo
Domingo a La Merced, katedrála a Arcibiskupský palác, Casa de la Libertad, Museo de
Arte Indigena), noční přejezd do poklidného městečka Samaipata, největší petroglyf
na světě a obřadní skála předinckých kultur
El Fuerte , výlet do národního parku Amboro (unikátní ekosystém mlžného lesa se stromovými kapradinami)
20. – 22. den odjezd do Santa Cruz a dále
nočním autobusem do Paraguaye po Trans
‑Chaco Highway, kolonie mennonitů ve Filadelfii
23. – 24. den metropole Asunción (francouzská architektura, vládní palác, Casa Viola, Pantheon), výlet na jezuitské misie Jesús
a Trinidad , prohlídka spojená s ochutnávkou v závodě na zpracování povzbuzujícího
nápoje Yerba Maté v Bella Vista
25. – 27. den druhá největší přehrada na světě Itaipú, výlet k vodopádům
Iguaçu z argentinské i brazilské strany
(285 vodopádů, Ďáblův chřtán), návštěva
města Foz do Iguaçu
28. – 31. den letecký přesun do Ria de
Janeira (koloniální centrum, katedrála, radnice), výlet na Corcovado (slavná socha
Krista, jeden ze sedmi novodobých divů světa), lanovkou na Cukrovou homoli, koupání
na plážích Copacabana a Ipanema, návrat
do ČR

Cena zahrnuje: letenku do Limy a zpět z Rio de Janeira včetně všech poplatků, přelet Foz do Iguaçu
– Rio de Janeiro, zpáteční vlak na Machu Picchu,
místní dopravu, výlet terénními vozy do solné
pouště, výlet lodí po jezeře Titicaca, ubytování,
snídaně a 2× stravu při nočních přesunech autobusem, služby průvodce a cestovní pojištění.
Ubytování: 25× turistický hotel (dvoulůžkové pokoje, většinou s příslušenstvím), 2× luxusní noční
autobus, 2× místní noční autobus. Doprava: autobus, pronajatý minibus, terénní auto, taxi, loď,
vlak. Stravování: 25× lehká snídaně, 2× strava
v nočních autobusech, oběd v poušti Salar, jinak
individuální za pomoci průvodce.
Služby za příplatek: 23× jednolůžkový pokoj
10 000 Kč, vstupné na Machu Picchu 1 300 Kč, pojištění STORNO 1 232 Kč, STORNO+ 1 632 Kč.
Cena nezahrnuje: přelet nad obrazci v Nazce
cca 100 USD, vstupné cca 190 USD.
Poznámka: jedná se o cestovatelsky náročnější zájezd
z důvodu pobytu ve vysoké nadmořské výšce v Peru, v Bolívii a několika dlouhých autobusových přejezdů.
Pořadatelem zájezdu je CK Alvarez.

Termín

Kód

Cena

03.09. – 03.10.2020

1arg20

79 990 Kč

Ruiny jezuitské misie, Trinidad
Ke službám na zájezdu se vztahují Všeobecné informace uvedené na stranách 130 – 131.

Amerika
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Botswana (122), Etiopie (117), Jihoafrická republika (122), Keňa (116), Lesotho (122),
Madagaskar (118), Mauricius (121), Namibie (123), Réunion (121), Seychely (119),
Svazijsko (122), Tanzanie (116, 120), Uganda (116), Zanzibar (116, 120), Zimbabwe (122)

AFRIKA

Keňa, Tanzanie, Uganda

počet dní

počet dní

15

22

Příroda východní Afriky
• Setkání s kmeny Masajů

• 5denní safari v NP Serengeti a Ngorongoro s největší koncentrací zvěře na světě

• Majestátné hory Kilimandžáro a Meru

• Tropický ostrov Zanzibar s bělostnými písečnými plážemi

• Záchranná stanice nosorožců tuponosých

• Plavba lodí po Bílém Nilu pod Murchisonovy vodopády

příroda
NP Murchison
Falls

zážitky
!

Nairobi

Ngorongoro
Arusha

Kilimandžáro

míra komfortu

náročnost

!

Zanzibar

7-14

Entebbe
NP Serengeti

velikost
skupiny

NP Queen
Elizabeth

Program zájezdu
1. – 2. den letecký přesun do Nairobi
(náměstí City Square a Parlament, mešita,
městská tržnice, možnost navštívit hadí park
a akvárium, nairobské národní muzeum)
3. – 4. den odjezd pod Kilimandžáro
(5895 m) do masajského střediska Oloitokitok s úchvatnými západy a východy slunce,
národní park Amboseli (veliká stáda slonů
pod Kili), přejezd do Tanzánie, „hlavní město safari“ Arusha pod druhou nejvyšší horou
Tanzánie Mt. Meru (4565 m)
5. den průjezd Velkou příkopovou propadlinou do národního parku Manyara s alkalickým jezerem (sloni, žirafy, zebry, hejna
plameňáků, stromoví lvi), komunitní program
ve vesnici Mto wa Mbu
6. den chráněné území Ngorongoro
přezdívané „Noemova archa“, obrovský sopečný kráter o průměru 20 km s největší koncentrací zvěře v Tanzanii (vyhlídka z vrcholu,
safari na dně kráteru)
7. – 8. den přejezd do národního parku Serengeti – nejstarší a největší národní park
v Tanzánii, známý každoroční migrací pakoňů,
zeber a impal (obrovské populace zvířat, největší šance shlédnout divoké šelmy jako jsou
lvi, levharti a gepardi, pozorování hrochů a krokodýlů), vjezd do vulkanické oblasti jezera Natron pod sopku Ol Doinyo Lengay (2960 m),
divoká a vyprahlá příroda, masajské vesničky,
vycházka k jezeru s možností spatřit žirafy a zebry, pozorování plameňáků v jezeře Natron
9. den přejezd z vulkanické krajiny na jih,
přes masajské vesnice, savanou (jedno z nejsušších míst v Tanzanii) zpět do Arushi
10. – 11. den letecký přesun na „ostrov koření“ Zanzibar, prohlídka historického centra
Stone Town (Palác zázraků, stará ománská
pevnost, dům Dr. Livingstona, rodný dům
Freddieho Mercuryho, mešity, anglikánská katedrála, tržiště), lodní výlet na ostrov Changuu
(bílé pláže, kolonie želv obrovských), procházka v lesní a mangrovové rezervaci Jozani Forest s výskytem endemického druhu guerézy
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12. – 13. den Spice tour s výkladem místního průvodce, pobyt na severu ostrova v Nungwi, koupání a možnost sportovních aktivit,
možnost návštěvy záchranné stanice mořských
želv či celodenního výletu na korálový ostrov
Mnemba (šnorchlování, grilování ryb)
14. – 15. den poslední koupání, odlet
do Nairobi a návrat do ČR
Uganda (možnost prodloužení zájezdu)
14. – 15. den plavba trajektem do Dar es
Salaam a letecký přesun do Entebbe, výlet
do Jinji k pramenu Nilu z Viktoriina jezera,
plavba člunem po Nilu
16. – 17. den Ziwa rhinos sanctuary (záchranná stanice nosorožců tuponosých, zvaných bílí), přejezd do NP Murchison Falls –
klasické safari (stáda žirafy síťované a buvolce
stepního, antilopy, lvi), fakultativně trek
za šimpanzi, plavba lodí po Bílém Nilu (vodní ptactvo, hroši, krokodýli) až pod pověstné
Murchisonovy vodopády
18. – 19. den dokončení prohlídky NP Murchison Falls, město Hoima, celodenní přejezd
do města Fort Portal, cestou čajové plantáže,
návštěva místního venkovského trhu, kráterová jezera Saka
20. den cesta pod svahy pohoří Ruwenzori, přejezd rovníku, NP Queen Elizabeth
– plavba po přírodním kanálu Kazinga mezi
jezery Edward a George (největší koncentrace hrochů v Africe, stáda buvolů, slonů a antilop), výhled z lodi na poloostrov Mweya,
který je sám plný zvířat, město Mbarara
21. – 22. den návrat do Entebbe na břehu
Viktoriina jezera (největší africké jezero), návrat do ČR

Cena zahrnuje: letenku do Nairobi a zpět ze Zanzibaru (Entebbe v prodloužení) včetně všech poplatků, přelet Arusha-Zanzibar, přelet Dar es Salaam
-Entebbe v prodloužení, místní dopravu, ubytování, 5denní safari s plnou penzí, plavbu na Changuu; plavby po Nilu v Jinje, pod Murchison Falls,
po Kazinga a trajekt Zanzibar-Dar es Salaam v prodloužení, vstupy do NP, služby průvodce a místního
průvodce a cestovní pojištění. Ubytování: 7×/13×
turistické hotely a penziony (dvoulůžkové pokoje,
většinou s příslušenstvím), 2× bungalow v Nungwi, 4× v safari stanech v tanzanských parcích, 1×
v safari stanu v Ugandě (v prodloužení). Doprava:
minivan, autobus, taxi, loď, safari auto s odklápěcí
střechou. Stravování: 2× snídaně, 4× plná penze
na safari v Tanzanii, jinak individuální za pomoci
průvodce.
Služby za příplatek: 9×/15× jednolůžkový pokoj
5 000/7 000 Kč, keňské tranzitní vízum 700 Kč, permit na šimpanzy 100 USD v prodloužení, pojištění
STORNO 1 232 Kč, STORNO+ 1 632 Kč.
Cena nezahrnuje: tanzánské vízum 50 USD, ugandské vízum 50 USD v prodloužení, odletovou taxu ze
Zanzibaru 30 USD (pouze základní program), povinné spropitné 60/90 USD, vstupné cca 40/60 USD,
fakultativně ostrov Mnemba cca 40 USD.
Poznámka: pro vstup do Tanzanie a Ugandy je povinné
očkování proti žluté zimnici.
Spolupořádáme s partnerskou CK Karavela.

Termín

Kód

15.02. – 29.02.2020

1kez20

Cena
91 990 Kč

15.02. – 07.03.2020*

1keu20

115 990 Kč

08.08. – 22.08.2020

2kez20

93 990 Kč

08.08. – 29.08.2020*

2keu20

117 990 Kč

13.02. – 27.02.2021

1kez21

91 990 Kč

13.02. – 06.03.2021*

1keu21

115 990 Kč

*Prodloužená varianta

Ke službám na zájezdu se vztahují Všeobecné informace uvedené na stranách 130 – 131.

počet dní

Etiopie

19

Zemí habešského císaře
• Velkolepé paláce císaře Fasilida v Gondaru

• Ženy kmene Mursi s ozdobným hliněným talířkem v dolním rtu

• Legendární komplex křesťanských skalních chrámů v Lalibele

• Vodopády Tis Isat na Modrém Nilu

• Včelí úly národa Ari zavěšené v korunách akácií

• Desítky krokodýlů na jezeře Chamo

příroda
Gondar

zážitky

Lalibela

Jezero
Tana

památky

Addis Abeba
Shashamane
NP Bale Mountains
NP Omo

8-16

velikost
skupiny

míra komfortu

!

náročnost

Jezero Chamo

Program zájezdu
1. – 2. den letecký přesun do Addis Abeby
(bulváry, tržiště, kostely, Národní muzeum se
3 miliony let starou kostrou slavné Lucy)
3. – 4. den výprava pronajatými jeepy k domorodým kmenům a za přírodou
etiopského jihu, záhadné kamenné stély
v Tiya   , výhledy na jezera a savany z Arba
Minch, lodní výlet po jezeře Chamo v národním parku Nechisar (pozorování hrochů
a rybářů lovících na chatrných vorech mezi
šestimetrovými krokodýly na „krokodýlím
trhu“ – obrovském shromaždišti zubatých
ještěrů), horská vesnice kmene Dorze (zruční tkalci a typické vysoké chýše), stáda zeber
a antilop na pevninské šíji Bridge of God
mezi jezery Chamo a Abaya
5. – 6. den přejezd do údolí řeky Omo ,
centra zdejších kultur Key Afar a Turmi, pestrobarevný trh s příslušníky kmenů Banna
či Tsemay ve slavnostním oblečení i líčení,
prohlídka obydlí kmene Hamerů známých
typickým zdobením těla červenou hlinkou
a rituálními tanci v Turmi, cesta hlouběji
údolím až ke břehům řeky Omo do městečka Omorate (možnost plavby člunem či vydlabanou kanoí po řece) a setkání s kmenem
Desanech, návštěva Jinky na území národa
Ari (včelí úly zavěšené v korunách akácií,
muži nosící zbraně jako odznak dospělosti,
večerní trhy)
7. – 9. den „zlatý hřeb“ etiopského jihu –
národní park Mago s vesnicemi kmene Mursi (zdejší ženy si zdobí spodní ret talířkem
z pálené hlíny, prohlídka bydlení na úrovni
doby kamenné, cestou pozorování trpasličích antilop dikdik, prasat bradavičnatých
a paviánů), podle času prohlídka etnografického muzea v Jince, vesnice Gesargio
u monumentálního erozního útvaru „New

York“ připomínajícího mrakodrap a vesnice
horského kmene Konsů, seznámení s tradicemi a životem domorodců, návrat do Arba
Minch, večerní pozorování vodních ptáků
na jezeře Awasa
10. – 12. den cesta přes Dinsho a dále
do Goba (2600 m) v národním parku Bale
Mountains, výjezd na náhorní plošinu Sanetti – množství endemických zvířat vč.
vzácného vlčka etiopského, porosty lobélií,
výjezd na Mt. Tullu Dimtu (4 389 m) – druhá
nejvyšší hora Etiopie, návštěva oromské vesnice, jezero Langano ve Velké příkopové
propadlině, zastávka u kráterového jezera
v Debre Zeyit, návrat do Addis Abeby
13. – 15. den cesta přes impozantní kaňon Modrého Nilu (nosičky vody se džbány
na zádech) k jezeru Tana (výlet lodí k ostrovním klášterům, kde byla údajně ukryta
Archa úmluvy, staleté fresky, bible psané
na kůžích s nádhernými iluminacemi, lodě
ze stonků papyru), procházka k nilským
vodopádům Tis Isat, „biblické výjevy“ s domorodými zemědělci a portugalský most ze
17. století, město Gondar (císařské paláce,
Fasilidova lázeň, kostel Debre Birhan Selassie), vesnice Wolleka (sídlo Falašů – etiopských židů)
16. – 17. den přes pohoří Lasta do „etiopské Petry“ – legendami opředený komplex chrámů tesaných do skály ve vesnici
Lalibela (podzemní chodby, skrytá komnata, důstojní mniši s berlemi, mumie poustevníků, Křížový chrám zasvěcený sv. Jiří)
18. – 19. den přesun do Addis Abeby, dokončení prohlídky (trh Merkato, Etnografické
muzeum v císařském paláci), návrat do ČR

Cena zahrnuje: zpáteční letenku do Addis Abeby
včetně všech poplatků, plavbu po jezerech Tana
a Chamo, přívoz přes Modrý Nil, místní dopravu,
ubytování, „vstupné” do domorodých komunit
v údolí Omo, služby českého a místního průvodce
a cestovní pojištění. Ubytování: 15× turistický hotel (9× dvoulůžkové pokoje, většinou s příslušenstvím, na jihu 6× velmi jednoduchého typu, možno
i vícelůžkové), 2× jednodušší vícelůžkové ubytování v NP Bale. Doprava: pronajatá terénní auta
a minibus, loď, taxi, MHD. Stravování: individuální
za pomoci průvodce.
Služby za příplatek: 15× jednolůžkový pokoj
4 500 Kč, pojištění STORNO 616 Kč, STORNO+
841 Kč.
Cena nezahrnuje: etiopské vízum 50 USD, vstupné a všimné cca 125 USD.
Poznámka: CK si vyhrazuje právo absolvovat jednotlivé
body programu v jiném pořadí v závislosti na aktuálních
podmínkách.
Spolupořádáme s partnerskou CK Karavela.

Termín

Kód

Cena

04.03. – 22.03.2020

1eti20

61 990 Kč

18.11. – 06.12.2020

2eti20

61 990 Kč

03.03. – 21.03.2021

1eti21

61 990 Kč

Lalibela
Ke službám na zájezdu se vztahují Všeobecné informace uvedené na stranách 130 – 131.
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počet dní

Madagaskar

17

Nepoznané krásy Madagaskaru
• Pozorování lemurů v přirozeném prostředí

• Pískovcové hory a hluboké kaňony v NP Isalo

• Tropický park Ranomafana, vesnice domorodých kmenů

• Závěrečný odpočinek v letovisku Ifaty

• Termální prameny v Antsirabe

příroda

NP Andasibe
Antananarivo

8-14

velikost
skupiny

Fianarantsoa

snídaně

NP
Isalo

míra komfortu

náročnost

Ifaty
Tulear

Program zájezdu
1. – 2. den letecký přesun do Antananariva
3. den prohlídka hlavního města Antananarivo (čtvrť Isokara, památník Philiberta Tsiranany), výjezd na pahorek Rova (zbytky královského paláce, panoramatické výhledy na město),
přesun přes město Moramanga (památník Malagašského povstání) do betsimisaracké vesnice Andasibe (zemědělci na rýžovištích a plantážích vanilky), noční safari v NP Andasibe
4. den safari v NP Andasibe (deštný prales
s osmi druhy lemurů a největším druhem „Indri
Indri“, orchideje, tenreci, chameleoni), soukromý
park Vakona s „ostrovem přátelských lemurů“
(možnost pozorovat lemury opravdu zblízka)
5. den návrat do Antananariva, zastávka
v soukromé rezervaci Pyereras Reptiles (lemuři sifaka, chameleoni, mnoho druhů plazů,
motýlů), cesta po národní silnici č. 7 se zastávkami v domorodých vesnicích, večerní příjezd do Antsirabe (lázně, termální prameny,
zpracovávání diamantů a polodrahokamů,
miniatury aut, možnost projížďky rikšou –
„pousse pousse“)
6. den zastávka u jezera Andraikiba, cesta
do uměleckého centra celého ostrova Ambositra (dřevořezbářské dílny, benediktýnská
katedrála), krajina rýžovišť a eukalyptů, a dále
mezi banánovníkovými a kávovníkovými
plantážemi do městečka Ranomafana
7. den nejznámější národní park Ranomafana (12 druhů lemurů – nejvzácnější lemur
širokonosý a lemur zlatý, více než 100 druhů
ptáků, z nichž většina jsou endemité, mnoho
druhů orchidejí, vodopády, horké prameny), návštěva tradiční vesnice kmene Tanala, setkání s místním etnikem a jejich způsobem života, možnost léčivé koupele v místních termálních lázních
8. den odjezd přes město Fianarantsoa
(centrum katolické víry a vzdělání, „brána

na jih“) do vesnice Ambalava (centrum
vinařství, prohlídka vinařského závodu
s ochutnávkou vína), výrobna papíru Anteimoro (doklad arabské civilizace na ostrově), možnost navštívit největší dobytčí trh,
soukromá rezervace Anja (možnost pozorovat lemury kata ve volné přírodě), přejezd
na suchý jih pohořím Andringitra (žulové
bloky skal, plošina Horombe) do městečka
Ranohira
9. – 10. den dvoudenní návštěva národního parku Isalo (340 druhů zvířat, skaliska
pískovcových hor, hluboké kaňony, přechodné hroby kmene Bara a Sakalava ve skalách,
možnost koupání v přírodních jezírkách)
11. den vesnička Ilakaka (důležité centrum
těžby safírů, místní tržiště), pěší výlet po národním parku Zombitse (endemické druhy
ptáků, 6 druhů lemurů, baobaby, hroby kmenů Mahafaly a Antandroy), přesun do hlavního města jihozápadu, přístavu Toliara
12. den procházka po botanické zahradě –
arboretu Antsokay, odjezd do letoviska Ifaty
na březích Mosambického kanálu, návštěva soukromé rezervace Reniala s baobaby
a dalšími madagaskarskými endemity a rezervace mangrovů komunity Honky
13. – 15. den relaxace a koupání na nekonečných bílých plážích, bohaté možnosti
vodních sportů, šnorchlování, možnost plavby na tradičním rybářském člunu pirogue,
fakultativně návštěva vesnice skupiny Vezo,
nebo bývalého anglického koloniálního městečka ze 17. stol. Saint Augustin apod., návrat do Toliara
16. – 17. den letecký přesun do Antananariva a návrat do ČR

Cena zahrnuje: zpáteční letenku do Antananariva včetně všech poplatků, přelet Toliara–Anatananarivo, místní dopravu, ubytování se snídaní,
vstupné do národních parků Pyereras, Andasibe, Ranomafana, Anja a Isalo, služby průvodce,
místního průvodce a cestovní pojištění. Ubytování: 14× hotel nebo lodge (dvoulůžkové pokoje
s příslušenstvím). Doprava: pronajatý minibus
nebo auta. Stravování: 14× snídaně, 2× večeře,
jinak individuální za pomoci průvodce.
Služby za příplatek: 14× jednolůžkový pokoj
12 800 Kč, pojištění STORNO 1 232 Kč, STORNO+
1 632 Kč.
Cena nezahrnuje: vstupné cca 100 EUR, vízum cca
30 EUR.
Pořadatelem zájezdu je CK Alvarez.

Termín

Kód

Cena

23.10. – 08.11.2020

1mdg20

94 990 Kč

Baobaby
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Katalog 2020

Ke službám na zájezdu se vztahují Všeobecné informace uvedené na stranách 130 – 131.

počet dní

Seychely

13

Seychely – neobjevený ráj na zemi
• Nejkrásnější a nejfotografovanější pláže světa

• Nádherná příroda v srdci ostrova v NP Morne Seychellois

• Památky v hlavním městě Victoria

• Šnorchlování a potápění se v NP Sainte Anne

• Výlety na ostrov Praslin a La Digue

• Výšlap na horu Mont Copolia

Bay Lazio
Vallée
De Mai

příroda

8-15

velikost
skupiny

snídaně

ostrov
Mahé

náročnost

Ile Therese

ostrov La Digue
Anse Source
d'Argent

NP
Ste Anne Marine

míra komfortu

Victoria
NP Morne
Seychelles

moře

ostrov
Praslin

Program zájezdu
1. den letecký přesun na Seychely
2. den přílet na ostrov Mahé, odjezd do hotelu, odpočinek a koupání na jedné z nejkrásnějších pláží ostrova
3. den po snídani celodenní relax na pláži,
společná večeře formou místního kreolského bufetu
4. den po snídani výlet do hlavního města
Victoria (trh Sir Selwyn Clare, katedrála Neposkvrněného Početí, hinduistický chrám Aru
Mihu Navasakthi Vinyagar, stříbrná hodinová
věž, botanická zahrada), zastávka v továrně
Takamaka Bay Rum, ochutnávka místního
lahodného rumu, návrat zpět do hotelu
5. den po snídani fakultativní celodenní
výlet na sousední ostrovy Praslin (přírodní
rezervace Vallée de Mai s endemickou
palmou seychelskou plodící největší semena
na světě nazývaná též mořské kokosy, jedna
z nejkrásnějších pláží světa Anse Lazio) a La
Digue (pláž Anse Sourse D‘Argent s bílým pískem mezi ohromnými žulovými balvany, kreolský oběd, koupání), plavba zpět na Mahé
6. den po snídani celodenní výlet do národního parku Morne Seychellois v samém
srdci ostrova, zastávka u čajovníkových plan-

Pláž, ostrov La Digue

táží, vyhlídka Mission Lodge na západní
pobřeží a na nejvyšší horu Seychel Morne
Seychellois (905 m), procházka k nádhernému vodopádu Sauzier, odpoledne koupání
na nejhezčí pláži ostrova Baye Ternay
7. den po snídani celodenní odpočinek,
možnost vlastního programu
8. den po snídani odjezd minibusem
do Port Glaud a výlet lodí na ostrov Ile Therese, koupání na místních plážích a oběd
formou barbecue, odpoledne návrat zpět
do hotelu
9. den po snídani fakultativní výlet lodí
do národního parku Sainte Anne, plavání
mezi ostrůvky, šnorchlování a pozorování
podmořského světa, oběd formou barbecue
10. den po snídani zajímavá pěší túra
na horu Mont Copolia (497 m) s porostem
exotických stromů a rostlin (masožravé rostliny láčkovky, skořicovník, palmy) a výhledem
z vrcholu na město Victoria
11. den snídaně a celodenní relax na plážích
12. den snídaně, dle letového řádu odjezd
na letiště
13. den návrat do ČR

Masožravá rostlina Nepenthes pervillei

Ke službám na zájezdu se vztahují Všeobecné informace uvedené na stranách 130 – 131.

Cena zahrnuje: zpáteční letenku na ostrov Mahé
včetně všech poplatků, místní dopravu, ubytování
se snídaní, 1× večeři – kreolský bufet, lodní výlet
na ostrov Ile Terese s barbercue, služby průvodce
a cestovní pojištění. Ubytování: 10× bungalov
(dvoulůžkové pokoje s příslušenstvím). Doprava:
pronajatý minibus, loď. Stravování: 10× snídaně, 1× večeře – kreolský bufet, jinak individuální
za pomoci průvodce.
Služby za příplatek: 10× jednolůžkový pokoj
12 000 Kč, pojištění STORNO 1 232 Kč, pojištění
STORNO+ 1 632 Kč.
Cena nezahrnuje: vstupné cca 80 USD, fakultativní
výlet na ostrovy Praslin a La Digue cca 220 USD,
fakultativní výlet do Sainte Anne cca 120 USD.
Spolupořádáme s partnerskou CK Poznání.

Termín

Kód

Cena

05.02. – 17.02.2020

1sey20

62 990 Kč

04.03. – 16.03.2020

2sey20

62 990 Kč

18.04. – 30.04.2020

3sey20

62 990 Kč

13.11. – 25.11.2020

4sey20

62 990 Kč

Hodinová věž, Victoria
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počet dní

Tanzanie

13

Pohodový Zanzibar
• Ostrov s bohatou historií a pestrou kulturní a národnostní směsí

• Pobyt ve třech různých oblastech ostrova

• Centrum otrokářství – středověké kamenné město Stone Town
• Vodní radovánky přímo z písečných pláží nebo na korálových útesech

příroda

Nungwi

moře
Zanzibar
Jozani
Forest

Jambiani

Kizimkazi

8-15

velikost
skupiny

snídaně

míra komfortu

náročnost

Dar es Salaam

Program zájezdu
1. – 2. den letecký přesun do Tanzanie, odpočinek po nočním letu
3. – 4. den hlavní město Zanzibar s historickým centrem Stone Town (Palác zázraků, stará ománská pevnost, stará lékárna, rodný dům Freddieho Mercuryho, dům
obchodníka s otroky Tippu Tipa, mešity,
bývalé tržiště s otroky, obrovské centrální tržiště), po společné prohlídce volný program
ve městě a v okolí hotelu (koupání v moři,
návštěva rybářské vesnice), fakultativní výlet
loďkou na ostrov Changuu spojený s koupáním, šnorchlováním a návštěvou záchranné stanice obřích želv
5. – 7. den přesun na jihovýchodní pobřeží do vesničky Jambiani s pláží směřující
na otevřený oceán, koupání a poznávání jihu
ostrova: lesní a mangrovová rezervace Jozani Forest s výskytem endemického druhu
guerézy, záchranná stanice motýlů s voliérou
Butterfly Garden, rodinná Zala ZOO s ukázkou ostrovních plazů a obojživelníků, výlet na
poloostrov Michamwi, možnost šnorchlování na korálovém útesu, jižní výběžek ostrova
s vesnicí Kizimkazi – výskyt několika skupin

Pláž Tanzánie

120

delfínů a sezónní tah velryb (lze zajistit „plavání s delfíny“, nebo výlet na ostrov Pungume s písečnou mělčinou)
8. den přejezd do severní části ostrova, cestou zastávka spojená s koupáním na nádherné pláži uzavřené skalami, fakultativně Spice
tour s výkladem místního průvodce (prohlídka farmy, kde se pěstují tropické plody, ovoce a koření včetně světoznámého hřebíčku),
ubytování v resortu poblíž rybářské vesnice
u nádherné pláže Nungwi
9. – 11. den pobyt v Nungwi, koupání
a aktivity v severní části ostrova a na moři,
naprosto volný program podle vlastní chuti,
fakultativně šnorchlování, přístrojové potápění, vodní skútry, rybaření, výlet dlabanou
plachetnicí dhow, nebo turistickou plachetnicí, záchranná stanice mořských želv, rybí trh,
dílny na ruční výrobu dřevěných lodí a další
12. – 13. den odpoledne přejezd do města
Zanzibar, nocleh v hotelu, ranní odlet a návrat do ČR

Gueréza červená zanzibarská

Katalog 2020

Cena zahrnuje: zpáteční letenku včetně všech
poplatků na Zanzibar, nebo do Dar es Salaamu
a trajekt Dar es Salaam – Zanzibar a zpět, místní
dopravu, ubytování se snídaní, místního průvodce po Stone Townu, služby průvodce a cestovní
pojištění. Ubytování: 10× bungalow u pláže, 1×
turistický hotel (vše dvoulůžkové pokoje s příslušenstvím). Doprava: pronajatý minibus, trajekt,
loď. Stravování: 11× snídaně, jinak individuální
za pomoci průvodce.
Služby za příplatek: 11× jednolůžkový pokoj
8 800 Kč, pojištění STORNO 616 Kč, STORNO+
841 Kč.
Cena nezahrnuje: tanzanské vízum 50 USD, aktivity na plážích, vstupné a výlety cca 110 USD.
Poznámka: pro vstup na Zanzibar, který je součástí Tanzanie, je povinné očkování proti žluté zimnici.
Pořadatelem zájezdu je CK Alvarez.

Termín

Kód

Cena

27.02. – 10.03.2020

1zaz20

47 990 Kč

22.10. – 03.11.2020

2zaz20

47 990 Kč

25.02. – 09.03.2021

1zaz21

47 990 Kč

Výhled na Zanzibar
Ke službám na zájezdu se vztahují Všeobecné informace uvedené na stranách 130 – 131.

počet dní

Réunion (Francie), Mauricius

16

Perly Indického oceánu
• Činná sopka Piton de la Fournaise (2632 m)
• Nádherné přírodní scenérie v okolí městeček Cilaos a Salazie
• Koupání v Indickém oceánu

• Neuvěřitelně pestrá směsice národů
– Indové, Číňané, Kreolové, Evropané, Afričané
• Nejslavnější známka světa Modrý Mauricius v Port Louis

příroda
Pamplemousses
Port Louis

Ile aux
Cerfs

NP Mahébourg
Black
River Gorge

moře
turistika

St. Denis
St. Gilles
les Bains
Hell-Bourg
Piton
des Neiges
St. Rose

7-16

velikost
skupiny

míra komfortu

náročnost

St. Pierre

Program zájezdu
1 - 4. den letecký přesun do hlavního města Réunionu St. Denis (kreolská architektura,
pobřežní promenáda s kanóny), vesnice Hell
‑Bourg (staré lázně) uprostřed kaldery Salazie, výlety a treky na vyhlídky v okolí (Col des
Boeufs, Grand Ilet), trek na vyhlídku Bélouve
a dále přes les s prastarými tamarindy k vodopádu Trou de Fer, nebo možnost canyoningu
v Trou Blanc
5. - 6. den zastávka v St. Rose (kostel mezi
lávovými jazyky), východní část ostrova s vyústěním lávových polí do moře, plantáže
vanilky, „divoký jih“ (ostré čedičové útesy
a pandánové háje), pláně středu ostrova,
návštěva interaktivního muzea vulkanologie
Maison du Vulcan v Bourg Murat, turistika
měsíční krajinou sopečného popela a lávových proudů v obrovském vulkanickém komplexu Piton de la Fournaise (2632 m), městečko St. Pierre (pitoreskní hřbitov, mešita,
čínský chrám, radnice, marina)
7. - 8. den nezapomenutelná cesta po klikaté horské silnici do městečka Cilaos (vodopády Bras Rouge, vinice se sklípky a možností
degustace místních těžkých vín), treking
pod vyhaslým vulkánem Piton des Neiges
(3069 m, nejvyšší hora ostrova obklopená
třemi kalderami), trek do sedla Col du Taibit
s úchvatným výhledem do nedostupné kaldery Mafate a procházka na vyhlídku Roche
Merveilluese
9. - 10. den odjezd do letoviska St. Gilles
(koupání na pláži L‘Ermitage, možnost šnorchlování, návštěvy botanické zahrady, nebo
mořského akvária), odlet na ostrov Mauricius
11. - 13. den čajovníkové plantáže a továrna na výrobu čaje v Bois Cheri, krokodýlí farma La Vanille, přístav Mahébourg (Námořní
muzeum, starý přístav), koupání, šnorchlování a odpočinek na bělostných plážích nejkrásnějšího ostrova Indického oceánu, vila

Eureka s muzeem kreolské kultury, metropole Port Louis (Muzeum známek s proslulým
Modrým Mauriciem a Přírodovědné muzeum
vyhynulého ptáka „blbouna nejapného“ zvaného Dodo, rázovité tržiště), botanická zahrada Pamplemousses (palmové a ebenové
aleje, staleté baobaby),
14. - 16. den celodenní výlet člunem podél
východního pobřeží do zátoky Blue Bay a na
ostrůvek Ile aux Cerfs (kaskády vodopádů
padající rovnou do moře, možnost koupání
a grilování), střed ostrova - město Curepipe
(prohlídka dílny na modely historických lodí,
autobusové nádr. Jana Palacha), hinduistické
poutní místo u jezera Grand Bassin s 33 m
vysokou sochou boha Shivi, národní park
Black River Gorges, hříčka přírody Sedm barev země (sedmibarevné vrstvy hlíny) v Chamarel, továrna na výrobu pravého rumu, scénická cesta po jihozápadním pobřeží kolem
historického skaliska Le Morne , odpočinkový den, návrat do ČR

Viktorie královská
Ke službám na zájezdu se vztahují Všeobecné informace uvedené na stranách 130 – 131.

Cena zahrnuje: zpáteční letenku na Mauricius
včetně všech poplatků, zpáteční přelet na Réunion, místní dopravu, jednodenní výlet na lodi
s občerstvením, ubytování, služby průvodce a cestovní pojištění. Ubytování: 1× hotel (dvoulůžkové pokoje s příslušenstvím), 7× horská chata,
5× apartmán s kuchyňkou (dvoulůžkové pokoje).
Doprava: pronajatý minibus, loď. Stravování: individuální za pomoci průvodce.
Služby za příplatek: 5× jednolůžkový pokoj 7 000 Kč,
pojištění STORNO 1 232 Kč, STORNO+ 1 632 Kč.
Cena nezahrnuje: canyoning cca 75 EUR, vstupné
cca 60 EUR.
Pořadatelem zájezdu je CK Alvarez.

Termín

Kód

Cena

14.03. – 29.03.2020

1mau20

68 990 Kč

24.10. – 08.11.2020

2mau20

68 990 Kč

06.03. – 21.03.2021

1mau21

68 990 Kč

Sopka Piton de La Fournaise
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počet dní

JAR, Lesotho, Svazijsko, Botswana, Zimbabwe

24

Přírodní skvosty jižní Afriky
• Safari mezi divokými slony, nosorožci a žirafami

• Scénická cesta Dračími horami

• Nejstarší chráněná oblast v Africe – národní park Hluhluwe-Imfolozi

• Návštěva dech beroucích Viktoriiných vodopádů

• Dvě jihoafrická království – Lesotho a Svazijsko

• Výhled na Kapské město a pobřeží ze Stolové hory

příroda
Kasane Viktoriiny vodopády

zážitky

Francistown
NP Kruger
Mbabane

Durban

6-10

velikost
skupiny

míra komfortu

náročnost

Kapské
Město

Port
Elizabeth

Program zájezdu
1. – 3. den letecky přesun do Kapského
Města, procházka po nábřeží Victoria &
Alfred Waterfront s množstvím restaurací
nabízejích mořské speciality, Stellenbosch
– druhé nejstarší město v zemi a centrum
vyhlášené vinařské oblasti (holandská, georgiánská a viktoriánská architektura), návrat do Kapského města a výjezd lanovkou
na Stolovou horu (1 067 m)
4. – 5. den jízda po jedné z nejkrášnějších
vyhlídkových pobřežních silnic na světě –
Chapman´s Peak Drive do rezervace Mysu
dobré naděje (300 m vysoké útesy, kolonie
tučňáků brýlatých na pláži Boulders a vyhlídka na zátoku False Bay), botanická zahrada
Kirstenbosch se stovkami druhů rostlin, plavba na Robben Island   s prohlídkou věznice
a cely Nelsona Mandely, Akvárium dvou oceánů (žraloci, želvy, tučňáci)
6. – 7. den přejezd do provincie Západní
Kapsko, jízda po vyhlídkové silnici lemující jižní pobřeží, bývalá rybářská osada Hermanus
s šancí na pozorování velryb, nejjižnější bod
Afriky Střelkový mys, město Swellendam
(muzeum Drostdy se starou věznicí, kostel nizozemské protestantské církve), přejezd do Mossel Bay (historické centrum, Námořní muzeum
Bartolomea Diase s replikou jeho lodi)
8. – 9. den přesun oblastí Garden Route
do Port Elizabeth, (pevnost Fort Frederick,
radnice), cestou lehká turistika v NP Tsitsikamma (Vydří stezka vedoucí po pobřeží
až k vodopádům Tsitsikamma), safari v NP
Addo Elephant s výskytem slonů kapských,
antilop losích, kuduů, buvolů i buvolců, přejezd do King William‘s Town na úpatí pohoří
Amatola
10. – 11. den odjezd do provincie KwaZulu-Natal, zvlněná oblast Midlands, Underberg – vstupní brána do Dračích hor  
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s údajně nejkrásnější horskou divočinou jižní
Afriky, výjezd v džípech serpentinami do průsmyku Sani (2876 m), překročení hranice
do Lesotha, vesnička Mokhotlong, úchvatné výhledy na pohoří, návrat do JAR
12. den jízda Údolím tisíce vršků s tradičními zuluskými vesnicemi na úbočích ostře
řezaných kopců, příjezd do třetího největšího města JAR Durbanu (náměstí Francis Farewell Square s radnicí, mešita Juma Masjid,
novogotická katedrála Emmanuela, promenáda Golden Mile s vyhlášenými plážemi,
možnost výjezdu lanovkou na střechu fotbalového stadionu – dějiště MS 2010 s výhledem na město a pobřeží)
13. – 14. den cesta podél Pobřeží delfínů
až do centra ekoturistiky St. Lucia, rezervace
St. Lucia Wetland   ohraničená z jedné strany Indickým oceánem a z druhé břehy jezera
Svaté Lucie (pelikáni, plameňáci, hnízdiště
orlů jasnohlasých), mys Cape Vidal, celodenní safari v NP Hluhluwe-Imfolozi (lvi, sloni,
nosorožci dvourozí i tuponosí, levharti, žirafy,
divoké psovité šelmy, zebry)
15. – 16. den přejezd do Svazijska, krajem
cukrové třtiny přes Nsoko a Big Bend, srdce
Královského údolí Lobamba, památník krále
Sobhuza II., kluturní vesnice Mantenga se
stejnojmenným vodopádem, centrum hlavního města Mbabane, návrat do JAR, město
Barberton v údolí obklopeném pohořím
Makhonjwa   , procházka ulicemi města, viktoriánské domy a pestrobarevné zahrady
17. – 18. den impozantní skalní útvar Pinnacle, úžasný kaňon řeky Blyde (vyhlídky
do údolí z Wonder View a God‘s View, 80 m
vysoké vodopády Berlin Falls), skalní útvary

Cena zahrnuje: letenku do Kapského města a zpět
z Victoria Falls včetně všech poplatků, dopravu,
ubytování, vstup na Mys Dobré naděje, tučňáci
v Boulders, lanovka na Stolovou horu, safari auta
v NP Kruger, džíp safari auty v NP Chobe, plavba po řece Zambezi v Zimbabwe, vstupy do NP,
služby průvodce a cestovní pojištění. Ubytování: 21× ubytování v turistických hotelech a bungalovech. Doprava: pronajatý mikrobus, safari
auta, loď. Stravování: 2× snídaně a oběd při safari, jinak individuální za pomoci průvodce.
Služby za příplatek: 21× jednolůžkový pokoj
21 000 Kč, pojištění STORNO 1 232 Kč, STORNO+
1 632 Kč.
Cena nezahrnuje: zimbabwské vízum 30/45 USD,
vstupní poplatek do Botswany 30 USD, zambijské vízum 30 USD, vstup do St. Lucia Wetlands
40 ZAR, fakultativní výlety a aktivity.
Pořadatelem zájezdu je CK Alvarez.

Termín

Kód

Cena

18.09. – 11.10.2020

1jls20

99 900 Kč

Bourke‘s Luck Potholes, celodenní safari v Krugerově NP (velká množství slonů, lvů, ale i levharti, gepardi, nosorožci, buvoli, antilopy impaly, pštrosi, zebry,
hroši a mnoho dalších druhů zvěře)
19. – 20. den překročení hranice do Botswany,
přejezd přes východní okraj země do Kasane u hranic s Namibií
21. – 22. den ranní safari v NP Chobe (stáda slonů,
lvi, žirafy i antilopy), přejezd do Zimbabwe, městečko
Victoria Falls, plavba po Zambezi, pozorování slonů
a hrochů, Viktoriiny vodopády   , možnost překročení hranice do Zambie, fakultativně let helikoptérou
23. – 24. den poslední nákupy ve Victoria Falls, odlet a návrat do ČR

Ke službám na zájezdu se vztahují Všeobecné informace uvedené na stranách 130 – 131.

novinka

počet dní

14

Namibie

Namibie – diamant černé Afriky
• Nejvyšší duny v Sossusvlei a druhý největší kaňon
na světě Fish River
• Safari v národním parku Etosha

• Odpočinek na plážích Swakopmundu
• Návštěva původního domorodého kmene Himba

!

příroda
NP Etosha
Outjo

Grootfontein

Windhoek

Swakopmund
NP Namib
Naukluft

Mariental

8-16

velikost
skupiny

snídaně

míra komfortu

náročnost

Fish
River

Program zájezdu
1. – 3. den letecký přesun do Windhoeku
(Stará pevnost, luteránský kostel Christuskirche, Inkoustový palác – dnešní budova
parlamentu), odjezd na jih k poušti Kalahari
do oblasti města Mariental, fakultativně možnost pozorování zvěře z aut pří zapadu a východu slunce (gepardi, antilopy, dikobrazi)
4. den přejezd do národního parku Fish River Canyon (druhý největší kaňon na světě,
až 550 m hluboký a 160 km dlouhý), zastávky
a kratší procházky na vyhlídkách
5. – 6. den přesun do tzv. „brány Sesriemu“,
vstupní místo do národního parku Namib-Naukluft   (až 400 m vysoké písečné duny,
pozoruhodné pouštní druhy živočichů a rostlin včetně vzácné Welwitschie mirabilis dožívající se až 1 000 let), solná pánev Sossusvlei,
procházka nejfotogeničtějším místem Namíbie mezi dunami a po vyschlé pánvi Dead
Vlei (Mrtvé údolí) se zbytky stromů, Duna 45,
fascinující „měsíční krajina“ kaňonu Sesriem
7. – 8. den překročení obratníku Kozoroha
a přes průsmyky Gaub a Kuiseb přesun do
zátoky Walvis Bay (pozorování plameňáků
a kormoránů), malebný přístav Swakopmund při ústí vysychající řeky Swakop (ně-

Žirafa v NP Etosha

mecká koloniální architektura, muzeum, odpočinek na nádherných plážích, fakultativně
výlet do laguny Sandwich Harbour, kitesurfing, čtyřkolky)
9. den cesta podél Pobřeží koster s vraky
ztroskotaných lodí při pobřeží, průjezd náhorní plošinou Brandberg s nejvyšším vrcholem Königstein (2606 m), 3 000 let staré skalní kresby zvířat v Twyfelfonteinu a magická
příroda Damaralandu
10. – 11. den návštěva domorodé vesnice
kmene Himba (holá těla a vlasy žen potřené
červenou hlinkou), Andersonovou bránou
vstoupíme do národního parku Etosha ve
vyschlé, 130 km dlouhé a 50 km široké solné
pánvi s unikátní flórou a faunou, denní i noční
pozorování divokých zvířat (lvi, leopardi, sloni, nosorožci, žirafy, zebry)
12. – 14. den největší meteorit na světě
Hoba (váha 60 tun), tržnice s řemeslnými výrobky Okahandja, přesun do hlavního města
Windhoek a návrat do ČR

Ženy kmene Himbů

Ke službám na zájezdu se vztahují Všeobecné informace uvedené na stranách 130 – 131.

Cena zahrnuje: letenku do Windhoeku a zpět
včetně všech poplatků, místní dopravu, ubytování, 1× safari v NP Etosha, vstup do NP Namib-Naukluft, návštěva kmene Himba, služby průvodce a cestovní pojištění. Ubytování: 5× v hotelu
a 6×  v lodžích (dvoulůžkové pokoje s příslušenstvím). Doprava: safari nákladní auta. Stravování: 11× snídaně, 2× večeře, jinak individuální za
pomoci průvodce.
Služby za příplatek: 11x jednolůžkový pokoj
11 200 Kč, namibijské vízum 2 800 Kč, pojištění
STORNO 1 232 Kč, STORNO+ 1 632 Kč.
Cena nezahrnuje: vstupné cca 100 €, fakultativní
výlety a aktivity.
Pořadatelem zájezdu je CK Alvarez.

Termín

Kód

Cena

25.02. – 09.03.2020

1nam20

86 780 Kč

21.11. – 04.12.2020

2nam20

86 780 Kč

27.02. – 12.03.2021

1nam21

86 780 Kč

Vyschlá pánev Dead Vlei

Afrika

123

Austrálie (126), Francouzská Polynésie (129), Nový Zéland (127, 128)

AUSTRÁLIE A OCEÁNIE

počet dní

Austrálie

26

Velká cesta Austrálií
• Nejznámější skála na světě Ayers Rock

• Koupání u Velkého bariérového útesu

• Výstup na nejvyšší horu Mt. Kosciuszko (2228 m)

• Metropole Sydney, Melbourne a Cairns

příroda
Cairns
Velký
bariérový
útes

Uluru

města

Brisbane
Sydney

7-8

velikost
skupiny

míra komfortu

náročnost

Canberra
Mt. Kosciuszko
Melbourne

Program zájezdu
1. – 3. den letecký přesun do Melbourne
(historický trh Queen Victoria Market, Federation Square, čínská čtvrť)
4. – 6. den národní park Kosciuszko s výskytem vombatů v Snowy Mountains, možnost výjezdu lanovkou a výstupu na Mount
Kosciuszko (2228 m), hlavní město Canberra
(starý a nový parlament, protestní aboriginská
stanová ambasáda, Národní muzeum a galerie,
válečný památník, věž Telstra Tower), NP Blue
Mountains (skalní útvar Tři sestry, vodopád
Katoomba Falls, eukalyptové lesy)
7. – 8. den největší město Sydney (budova Opery , most Harbour Bridge, Královská
botanická zahrada, věž Sydney Tower, pláž
Bondi Beach, podvečerní plavba s výhledem
na Operu a City, nebo návštěva ZOO)
9. – 10. den přelet do Brisbane, pobyt
na plážích Zlatého pobřeží, surfařská mekka
Byron Bay a nejvýchodnější mys Austrálie
NP Cape Byron, Gondwanské deštné pralesy v NP Mount Warning (výstup pralesem
na sopečný vrchol Mount Warning), možnost
koupání v idylické skalní prohlubni s vodopádem, hippies městečko Nimbin
11. – 12. den návštěva Brisbane (Queen
Street Mall, parky), přístavní město Hervey
Bay, plavba na největší písečný ostrov světa
Fraser Island , návštěva NP Great Sandy
(jízda terénním vozem, koupání v jezeře Lake
McKenzie, jízda po Seventy‑Five Mile Beach podél Tichého oceánu, možnost spatřit
divoké psy dingo nebo varany)
13. – 14. den přelet do Cairns – centrum
tropického Queenslandu, akvárium, okruh
kolem NP Wooroonooran – kraj banánovníkových a čajovníkových plantáží, Cathedral
FigTree – jeden z největších a nejstarších
stromů místního pralesa, kráterová jezírka
s výskytem ptakopyska, vodopády MillaMilla, dle času park Paronela
15. – 16. den fakultativní výlety z Cairns:
celodenní výlet lodí k Velkému bariéro-
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vému útesu
– největší žijící organismus
na světě, či na Green Island – možnost šnorchlování u korálových útesů, nebo odpočinek
v Cairns s možností koupání v místní laguně,
Night Market s širokým výběrem exotických
pokrmů za skvělé ceny, fakultativní výlet
po scénické železnici do Kurandy na Athertonské náhorní plošině a lanovkou zpět nad
peřejemi a mohutnými vodopády Barron
Falls v NP Barron Gorge, setkání s místními
Aboriginci kmene Tjapukai
17. den Vlhké tropy Queenslandu – výlet do tropických deštných pralesů sahajících
až na nádherné pláže v NP Daintree, rozsáhlé
plantáže cukrové třtiny, možnost výletu lodí
po řece Daintree s krokodýly, čajovníková
plantáž, pláže u mysu Tribulation, mangrovy, výskyt tabonů a kasuárů
18. – 19. den přelet z Cairns do Alice
Springs (pouštní park zachycující přírodu
australského outbacku v malém, návštěva
velbloudí farmy a muzea, stanice létajících
doktorů a radiová škola), soutěska Simpsons
Gap se skalními klokany, přesun do pouštního MacDonnellova pohoří, návštěva NP
West MacDonnell (spousta roklí a kaňonů
s jezírky ke koupání, úzká skalní průrva Standley Chasm, impozantní rokle Ormiston
Gorge, koupání v jezírku v Ellery Big Hole)
20. – 22. den turistika v Kings Canyon v NP
Watarrka s nálezy pravěkých fosilií, NP Uluru–Kata Tjuta (pěší výlety a západ slunce
u monolitu rudé hory Ayers Rock a nedalekých Olgas, kulturní středisko aboriginského
pouštního kmene Anangu vlastnícího zdejší
území), východ slunce nad posvátnou Uluru,
přelet do Melbourne
23. – 24. den výlet na jih k Indickému oceánu na úžasnou pobřežní vyhlídkovou silnici

Cena zahrnuje: zpáteční letenku do Melbourne
včetně všech poplatků, přelety Sydney – Brisbane
– Cairns – Alice Springs, Uluru–Melbourne, místní
dopravu, ubytování, služby průvodce a cestovní
pojištění. Ubytování: 23× hotel, motel, hostel,
bungalov (čtyřlůžkové pokoje, většinou s příslušenstvím). Doprava: pronajatý minibus, terénní
auto na Fraserově ostrově vč. PHM. Stravování:
individuální, během cesty zastávky v restauracích
rychlého občerstvení a v supermarketech.
Služby za příplatek: 23× dvoulůžkový pokoj
16 000 Kč/os. (při domluvě 4 osob), australské
vízum 500 Kč, pojištění STORNO 1 232 Kč, STORNO+ 1 632 Kč.
Cena nezahrnuje: vstupné a fakultativní akce cca
650 USD.
Poznámka: zájezd lze v podzimním termínu spojit se zájezdem na Nový Zéland. Více informací v CK Alavarez.
Spolupořádáme s partnerskou CK Karavela.

Termín

Kód

Cena

22.02. – 18.03.2020

1aus20

119 990 Kč

14.10. – 08.11.2020

2aus19

119 990 Kč

20.02. – 17.03.2021

1aus21

119 990 Kč

Great Ocean Road s rozeklanými útesy a rozbouřeným mořem, zastávka v přímořském městečku Lorne
a u historického majáku Split Point, přes NP Otway
s unikátními jihoaustralskými pralesy s hojným výskytem koaly do NP Port Campbell s gigantickými
erozními monolity Dvanáct apoštolů, přejezd do NP
Grampians (nejzápadnější výspa Velkého předělového pohoří, nespoutané skalnaté scenérie s vodopády
a horskými jezery), živoucí skanzen Sovereign Hill
u města Ballarat, který zobrazuje Austrálii v době zlaté horečky v 19. stol., návrat do Melbourne
25. – 26. den dopoledne individuální program,
návrat do ČR

Ke službám na zájezdu se vztahují Všeobecné informace uvedené na stranách 130 – 131.

počet dní

Nový Zéland

23

Příroda a hory Nového Zélandu
• Národní parky a přírodní rezervace Nového Zélandu

• Vodopády, gejzíry a termální prameny v sopečné oblasti Rotorua

• Blízká setkání s tisíce let starou kulturou Maorů

• Jeskyně se svítícími červy

příroda
zážitky

Auckland
Rotorua

Paparoa
Westland
Mt. Cook

Wellington
Christchurch

Queenstown

8-11

velikost
skupiny

míra komfortu

náročnost

Curio Bay

Program zájezdu
1. – 3. den letecký přesun do Aucklandu,
cesta na subtropický Northland
4. – 5. den památník Parahaki War Memorial, vodopád Whangarei, Glow‑worm
Caves (jeskyně se svítícími červy), přejezd
do oblasti Bay of Islands (úchvatné pobřežní scenérie), místo podepsání legendární
smlouvy Waitangi, vycházka mezi největšími
stromy jižní polokoule kauri (damaroň australská) ve Waipoua Kauri Forest („Bůh lesa“,
55 m), Matakohe – Kauri muzeum
6. – 7. den zastávka ve vesnici Puhoi založené Čechy, největší město Auckland
(rozložené mezi 60 krátery, Queen Street, vyhlídková věž Sky Tower, akvárium se žraloky,
rejnoky a tučňáky), výstup na sopku Mt. Eden
(196 m), pralesy se stromovými kapradinami
na poloostrově Coromandel, termální prameny na Hot Water Beach, pobřeží s krásnými plážemi Cathedral Cove
8. – 9. den vulkanická oblast Rotorua, maorská osada Ohinemutu s kostelíkem na břehu
jezera, termální rezervace Whakarewarewa
(maorská vesnice se sněmovním domem,
hřbitov), túra oblastí gejzírů a barevných horkých jezer Waiotapu, vodopády Huka, jízda
kolem kráterového jezera Taupo, trek v oblasti
sopek, jezer a pouští v NP Tongariro
10. – 11. den prohlídka hlavního města
Wellington (Národní muzeum, parlamentní
budovy, botanická zahrada, výlet lanovkou),
trajektem přes Cookovu úžinu na jižní ostrov, fjordy Marlborough Sounds, městečko
Nelson (kostel, botanická zahrada)
12. – 13. den průjezd divokým kaňonem
Buller, nejdelší visutý most Swing Bridge,
útesy, maják a tulení kolonie na Cape Foulwind, národní park Paparoa (skalní stěny
ve tvaru palačinek), maorská řemeslná vesnice Hokitika, cesta podél pobřeží pod úpatím
Jižních Alp, zastávka u jezera Wahapo, ná-

rodní park Westland s ledovcem Franz Josef,
turistika v okolí jezera Matheson
14. – 15. den krátká túra k ledovci Fox,
vyhlídka Knight’s Point, vodopád Fantail
Creek, průsmyk Haast (563 m), vyhlídková
silnice mezi jezery Wanaka a Hawea, městečko Wanaka s nádherným výhledem přes
jezero na Mt. Aspiring (3027 m), zlatokopecké městečko Arrowtown, Arthur’s Point
– možnost vyjížďky jet‑boatem (tryskový
člun) po řece Shotover do kaňonu Skippers,
pokračování v cestě kolem jezera Wakatipu
do Glenorchy (místo natáčení Pána prstenů)
16. – 17. den jedno z nejkrásnějších měst NZ
Queenstown (vyhlídka Bob’s Peak – 446 m),
vyjížďka historickým parníkem Earnslaw po jezeře Wakatipu, jezero Te Anau, cesta po Milford Road ke fjordu Milford Sound (plavba
lodí mezi skalami a vodopády), monumentální
Mitre Peak (1692 m), tulení kolonie, podvodní
observatoř, Bowen Falls, jezero Mirror Lakes
18. – 19. den jízda divokým pobřežím Catlins, nejjižnější místo NZ Slope Point, záliv
Curio Bay se zbytky zkamenělého lesa, vodopády Purakaunui, kolonie tučňáků žlutookých na pobřeží Nugget Point, město Dunedin (náměstí Octagon, katedrála sv. Pavla,
nádražní budova s mozaikou, nejpříkřejší
silnice světa Baldwin St.), poloostrov Otaga
– zahrada Glenfalloch, zámek Larnach, kolonie albatrosů u Taiaroa Head, tajemné kulovité balvany Moeraki Boulders na pobřeží
20. – 23. den cesta kolem jezera Pukaki
do NP Mt. Cook, túra k jezeru Hooker pod
nejvyšší horu Mt. Cook (3764 m), Tasmánský ledovec a jezero Tekapo, přejezd
do Christchurch (anglikánská architektura
poškozená zemětřesením v roce 2011, Muzeum Antarktidy), návrat do ČR

Cena zahrnuje: letenku do Aucklandu a zpět
z Christchurch včetně všech poplatků, místní dopravu, ubytování, služby průvodce a cestovní
pojištění. Ubytování: 19× chatky a apartmány
(cca 10× čtyřlůžkové pokoje, 9× dvoulůžkové pokoje, občas s příslušenstvím). Doprava: minibus,
trajekt mezi ostrovy. Stravování: individuální,
během cesty zastávky v restauracích rychlého občerstvení a v supermarketech, v místech ubytování
jsou často k dispozici grily.
Služby za příplatek: 10× dvoulůžkový pokoj
9 900 Kč/os., registrace eTA + turistický poplatek
1 000 Kč, pojištění STORNO 1 232 Kč, STORNO+
1 632 Kč.
Cena nezahrnuje: vyhlídkový let helikoptérou z Foxu pod Mt. Cook cca 300 NZD, vstupné
cca 300 USD.
Poznámka: pro zájemce zajišťujeme pobyt na NZ bez průvodce (self drive holiday). Více informací v CK Alvarez.
Spolupořádáme s partnerskou CK Karavela.

Termín

Kód

Cena

25.01. – 16.02.2020

2zel20

89 990 Kč

14.11. – 06.12.2020

3zel20

89 990 Kč

16.01. – 07.02.2021

1zel21

89 990 Kč

Skalní formace, NP Paparoa
Ke službám na zájezdu se vztahují Všeobecné informace uvedené na stranách 130 – 131.
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počet dní

Nový Zéland

00
22

Nový Zéland komfortněji
• Dramatické pobřeží a úchvatná příroda

• Kulisy z Pána Prstenů, jeskyně se svítícími červy

• Vulkanické oblasti, gejzíry, ledovce

• Endemické druhy fauny a flóry

• Turistika v NP Abel Tasman, Waiopatu, Mt. Cook

• Komfortní ubytování ve 3* hotelech

příroda
Auckland

NP Tongariro

turistika

Rotorua

Nelson
Wellington
Hokitika
Christchurch

8-11

velikost
skupiny

míra komfortu

Queenstown

náročnost

Milford
Sound

Program zájezdu
1. – 3. den letecký přesun do Aucklandu
(rozloženého mezi 60 krátery, Queen Street,
vyhlídková věž Sky Tower, akvárium se žraloky, rejnoky a tučňáky), výstup na sopku Mt.
Eden (196 m)
4. – 5. den přejezd do oblasti Bay of Islands
(úchvatné pobřežní scenérie), místo podepsání legendární smlouvy Waitangi, možnost
plavby za pozorováním delfínů, vycházka mezi
největšími stromy jižní polokoule kauri (damaroň australská) ve Waipoua Kauri Forest
(„Bůh lesa“, 55 m), Matakohe – Kauri muzeum
6. – 7. den zastávka ve vesnici Puhoi založené Čechy, návštěva lokálního minipivovaru,
možnost návštěvy Hobbitonu (filmové kulisy
Pána Prstenů a Hobbita), vulkanická oblast Rotorua, maorská osada Ohinemutu, termální
rezervace Whakarewarewa (maorská vesnice
se sněmovním domem, hřbitov), túra oblastí
gejzírů a barevných horkých jezer Waiotapu,
vodopády Huka, kráterové jezer Taupo
8. – 10. den trek v oblasti sopek, jezer a pouští v národním parku Tongariro , přechod
Tongariro Crossing Track (Mangatepopo Hut
– Mangatepopo Saddle – Red Crater – Emerald
Lakes – Ketatahi Hut), prohlídka hlavního města Wellington (Národní muzeum, parlamentní
budovy, botanická zahrada, výlet lanovkou),
trajektem přes Cookovu úžinu na jižní ostrov,
fjordy Marlborough Sounds, městečko Nelson (kostel, botanická zahrada)
11. – 12. den celodenní turistika v národním parku Abel Tasman (úchvatné pobřežní
scenérie, divoké pláže, obří žulové balvany,
kapradiny, pabuky, stromy tee trea), možnost
zapůjčení vodního kajaku, nebo přepravy
water taxi, průjezd divokým kaňonem Buller,
maják a tulení kolonie na Cape Foulwind,

zastávka v Chareston (dramatické pobřežní
útesy), národní park Paparoa (skalní stěny
ve tvaru palačinek)
13. – 14. den maorská řemeslná vesnice
Hokitika, cesta podél pobřeží pod úpatím Jižních Alp, zastávka u jezera Wahapo, národní
park Westland s ledovcem Franz Josef, fakultativně let vrtulníkem, turistika v okolí jezera
Matheson, krátká túra k ledovci Fox, zastávka
v Bruce Bay, průsmyk Haast (563 m), vyhlídková silnice mezi jezery Wanaka a Hawea,
městečko Wanaka s nádherným výhledem
přes jezero na Mt. Aspiring (3027 m)
15. den jedno z nejkrásnějších měst NZ
Queenstown, fakultativně vyjížďka historickým parníkem Earnslaw po jezeře Wakatipu, nebo procházka po okolí, Arthur’s Point
– možnost vyjížďky jet-boatem (tryskový
člun) po řece Shotover do kaňonu Skippers,
zlatokopecké městečko Arrowtown, Kawarau Bridge – bungee jumping, prohlídka
vinařství a ochutnávka vín, večerní možnost
výletu na vyhlídku Bob’s Peak (446 m)
16. – 18. den kolem jezera Wakatipu
do Glenorchy (místo natáčení Pána prstenů),
Te Anau – vycházka po břehu jezera, možnost
plavby do Glowworm Caves (jeskyně se svítícími červy), cesta po Milford Road ke fjordu
Milford Sound (plavba lodí mezi skalami a vodopády), monumentální Mitre Peak (1692 m),
tulení kolonie, podvodní observatoř, vodopád
Bowen Falls, odpočinek u jezera Te Anau,
přejezd do vesnice Mount Cook, cestou typické scenérie Nového Zélandu (jezera a ovce)
19. – 20. den cesta kolem jezera Pukaki
do národního parku Mt. Cook, túra k jezeru Hooker pod nejvyšší horu Mt. Cook

Cena zahrnuje: letenku do Aucklandu a zpět
z Christchurch včetně všech poplatků, místní dopravu, vyhlídkovou plavbu po Milford Sound, ubytování, služby průvodce a cestovní pojištění. Ubytování:
19× 3* hotel (dvoulůžkové pokoje s příslušenstvím).
Doprava: minibus, trajekt mezi ostrovy. Stravování: individuální za pomoci průvodce.
Služby za příplatek: 19× jednolůžkový pokoj
24 800 Kč, registrace eTA + turistický poplatek
1 000 Kč, pojištění STORNO 1 232 Kč, STORNO+
1 632 Kč, vízum na Nový Zéland 1 000 Kč.
Cena nezahrnuje: vyhlídkový let helikoptérou
z Foxu pod Mt. Cook cca 300 NZD, vstupné cca
300 USD.
Pořadatelem zájezdu je CK Alvarez.

Termín

Kód

Cena

09.02. – 01.03.2020

1zek20

109 990 Kč

17.10. – 07.11.2020

2zek20

109 990 Kč

07.02. – 28.02.2021

1zek21

109 990 Kč

(3764 m), Tasmánský ledovec a jezero Tekapo,
přejezd do Christchurch (anglikánská architektura
poškozená zemětřesením v roce 2011, Muzeum Antarktidy, kontejnerové městečko)
21. – 22. den návrat do ČR

Jezero Tekapo
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počet dní

Název
Francie
země

00
17

Francouzskou
Název zájezduPolynésií
• P
Text
roslulé Tahiti i dějiště filmu Bounty – ostrov Moorea

• T•ext
Nejposvátnější ze všech polynéských ostrovů Raiatea

• „
Text
Zapomenutý” ostrov Huahine mimo hlavní turistické
• koridory
Text

• T•ext
Nejkrásnější ostrov Pacifiku Bora-Bora se strmými sopečnými vrchy
nad mnohobarevnou lagunou
• Text

moře
příroda

Bora-Bora
Huahine
Raiatea

Moorea

Papeete

10-12

velikost
skupiny

snídaně

míra komfortu

náročnost

Tahiti

Program zájezdu
1. den letecký přesun na západ nad Atlantikem, Amerikou a Pacifikem na Tahiti
2. – 4. den přílet do Papeete, plavba lodí
přes Měsíční moře na romantický „Ostrov
srdce“ a dějiště filmu Bounty – Mooreu (bílé
písčité pláže, laguny, korálové útesy, koupání
a šnorchlování), „Shark Tour“ (krmení žraloků
a mazlení s rejnoky – životní zážitek!), „Zahrady ráje“ s ananasovými a vanilkovými
plantážemi, návštěva destilérie netradičních likérů a pálenek z exotického ovoce
spojená s ochutnávkou, úchvatné horské
scenérie s jedinečnými rozhledy, poklidné
zátoky kapitána Cooka a Opunohu, údolí se
starými polynéskými chrámy, možnost návštěvy tradiční vesničky Tiki s nejvyhlášenějším představením polynéských tanců v celém
Pacifiku (původní zvyky, tradiční pokrmy připravené v zemní peci)
5. den návrat na Tahiti, prohlídka ostrova,
pěší výlet údolím Fautaua v tropické džungli
pod dvoutisícovými vulkány a rozeklaným
Diadémem k obřímu vodopádu (možnost
koupání, nebo výletu do okolí), Punaauia
(přírodovědné a etnografické muzeum Tahiti
a ostrovů), koupání na černých lávových plážích v okolí Papeete
6. – 7. den „zapomenutý“ ostrov Huahine
mimo hlavní turistické koridory, nejrozsáhlejší kultovní místo na Společenských ostrovech
Marae Maeva, krmení posvátných modrookých úhořů, návštěva perlové farmy, nákup
vanilky, vyhlídka Belvédere
8. – 9. den nejposvátnější ze všech polynéských ostrovů Raiatea, z něhož se šířila polynéská kolonizace po celém jižním Pacifiku
a na jehož náhorních plošinách roste vzácná
endemická květina tiare apetahi, nejvýznamnější marae Polynésie Taputapuatea, zelené

hory, vodopády, třpytivé laguny a příjemný
poklid ospalého ostrova
10. – 13. den údajně nejkrásnější ostrov
Pacifiku Bora-Bora se strmými sopečnými
vrchy nad mnohobarevnou lagunou, údolí
s ibiškovými květy, korálové bariéry a pohádkové pláže, okružní výlet autem či na kolech kolem ostrova s návštěvou kultovních
míst a chrámů marae, pozůstatků opevnění
a děl z 2. světové války, možnost plavby lodí
po laguně kolem ostrova s neuvěřitelnými barvami moře, bezpečné koupání mezi
žraloky a rejnoky, šnorchlování s hejny barevných tropických ryb, opulentní hostina
na písečném motu s tradičními polynéskými
písněmi
14. – 15. den návrat na Tahiti, okružní jízda
po pobřeží Tahiti (tropická vegetace, vodopády, gejzíry mořského příboje v lávových
útesech, botanická zahrada s galapážskými želvami, Gauguinovo muzeum, jeskyně
Maraa ukrytá v kapradinách, restaurované
pyramidové marae Arahurahu), metropole
ostrova i celé Francouzské Polynésie Papeete (barevné polynéské trhy, přístav, radnice,
večerní korzo po nábřeží, typické jídelničky
les roulottes, ochutnávka polynéské speciality poisson cru – syrové ryby v kokosovém
mléce, nebo za příznivé situace fakultativně
celodenní výlet katamaránem na plochý atol
Tetiaroa – soukromý ostrov hollywoodské
star Marlona Branda, který bezvýhradně splňuje představu o pravém polynéském ráji
(návštěva ptačího ostrova, polynéský oběd
a občerstvení, možnost koupání a šnorchlování na soukromých plážích)
16. – 17. den odlet a návrat do ČR

Cena zahrnuje: zpáteční letenku na Tahiti včetně
všech poplatků, přelety Tahiti – Huahine – Raiatea
– Bora-Bora – Tahiti, loď na Mooreu a zpět, místní
dopravu, „Shark Tour” na Moorei, permit do údolí Fautaua, ubytování, snídaně, služby průvodce
a cestovní pojištění. Ubytování: 14× hotel, penzion nebo bungalov (dvoulůžkové pokoje s příslušenstvím u moře). Doprava: pronajatý minibus,
autobus, taxi, loď. Stravování: 14× snídaně, 1×
lehký tropický oběd na Moorea při Shark Tour, jinak individuální za pomoci průvodce.
Služby za příplatek: 14× jednolůžkový pokoj
30 500 Kč, 4× ubytování v bungalovech nad lagunou na Bora-Bora od 17 500 Kč/os., registrace
ESTA k tranzitu v USA 450 Kč, pojištění STORNO
2 100 Kč, STORNO+ 2 680 Kč.
Cena nezahrnuje: celodenní výlet katamaránem
na atol Tetiaroa cca 3 500 Kč, vstupné cca 250 USD.
Spolupořádáme s partnerskou CK Nomád.

Termín

Kód

Cena

31.03. – 16.04.2020

1frp20

144 790 Kč

10.11. – 26.11.2020

2frp20

147 690 Kč

30.03. – 15.04.2021

1frp21

145 790 Kč

Poznámka: zájezd lze absolvovat ve spojení se zájezdem
na Velikonoční ostrov. Více informací na www.alvarez.cz.
Posloupnost dnů programu se může měnit dle aktuální
situace v letových řádech a dostupnosti letů.

Západ slunce, Tahiti
Ke službám na zájezdu se vztahují Všeobecné informace uvedené na stranách 130 – 131.
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Všeobecné informace k zájezdům
Zájezdy nejsou vhodné pro osoby s omezenou schopností pohybu. Služby cestovního ruchu jsou poskytovány v českém nebo
slovenském jazyce.

Náročnost
Každý ze zájezdů má označenou náročnost na stupnici 1 – 7 a její
vysvětlení naleznete na straně 9 tohoto katalogu. Při hodnocení
jsme nevycházeli pouze z kritéria fyzické náročnosti, dlouhé zájezdy
jsou náročné spíše psychicky než fyzicky.
U některých zájezdů dochází k nevyhnutelným celodenním či
nočním přesunům a k zdlouhavému čekání na hranicích některých
států během odbavovací procedury. U zájezdů s programem v nadmořské výšce nad 3000 m (Tibet, Ladakh, Pákistán, Peru, Bolívie,
Ekvádor, Chile, či treky v Nepálu) mohou nastat zdravotní potíže
způsobené nedostatkem kyslíku, které obvykle po několika dnech
odezní. Nevolnost či průjem mohou způsobovat odlišné stravovací zvyklosti, hygienické návyky či špatně zvolené jídlo. Únavu také
kvalita cest, intenzita programu, nepříznivé klima, zdravotní stav
nebo mentalita místního obyvatelstva. Zájezdy s vysokohorskou
turistikou vyžadují fyzickou připravenost a nejlépe i předchozí zkušenost s pohybem na horách.

Podrobné pokyny
Podrobné pokyny k zájezdům jsou zákazníkům zasílány obvykle
1 – 4 týdny před plánovaným odletem. Součástí těchto podrobných
pokynů je přesný čas a místo setkání s průvodcem či zástupcem CK
před odletem, informace o leteckém spojení a dále informace o výši
doporučeného kapesného, zdravotní přípravě, klimatických podmínkách, vybavení na cestu, kontakt na český zastupitelský úřad
a průvodce a další praktické rady.
Všeobecné podrobné pokyny (nezahrnující místo a čas srazu a informace o leteckém spojení) jsou k dispozici na www.alvarez.cz
nebo vám je kdykoliv na vyžádání zašleme.

Cestovní doklady, vstupní víza
a výstupní poplatky
Pro cesty do většiny námi nabízených zemí je nutné mít biometrický cestovní pas, který má platnost ještě minimálně 6 měsíců po návratu domů. V případě, že je nutné mít pro cestu udělené vstupní
vízum, je požadovaná platnost pasu až 1 rok. Pro vstup či udělení víza do většiny islámských zemí nesmí být v pasu vízum nebo
vstupní či výstupní razítko státu Izrael. Pro vstup do Ázerbájdžánu,
nesmí být v pasu razítko Náhorního Karabachu. Ke vstupu do USA,
nebo transitu přes USA je potřeba registrace ESTA, nebo platný pas
s vízem USA. Pokud zákazník cestoval kdykoliv po 1.3.2011 do Iráku, Íránu, Jemenu, Libye, Somálska, Sýrie a Súdánu, nemůže k cestě
do USA (včetně tranzitu na letišti v USA) využít ESTA (Visa Waiver
Program), ale musí na Velvyslanectví USA požádat osobně o vízum.
Přehled zemí, do kterých je nutné pro občany ČR cestovat s vízem, podmínky a čas nutný pro jeho vyřízení naleznete v samostatné příloze katalogu se Smlouvou o zájezdu.
Vstupní víza do zemí s vízovou povinností nejsou až na výjimky
v ceně zájezdů zahrnuta. Zákazník si může tato víza zajistit buď sám,
nebo jejich zprostředkováním pověřit CK. Ceny víz, jejichž udělení
je nutné pro občany ČR před odjezdem na zájezd, včetně poplatku
za jejich zajištění, najdete v katalogu u každého zájezdu jako službu
za příplatek. CK zajišťuje víza pouze občanům cestujícím s českým
pasem. Zákazníkovi cestujícímu s pasem země v EHP poskytne CK
informace o vízových podmínkách individuálně po sdělení jeho státní příslušnosti, ale víza si zajistí sám a ručí za správné zajištění všech
požadovaných vízových formalit. Držitelé ostatních cestovních pasů
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jsou povinni zjistit si vízové podmínky na zastupitelském úřadě země,
kterou hodlají navštívit, a ručí za správné zajištění všech požadovaných vízových formalit sami. Jsou-li vstupní víza vydávána až na hranicích navštívené země, nebo po příletu, pak si je zákazník zajišťuje
individuálně na místě. Ceny těchto víz uvádíme u každého zájezdu
v definici „Cena nezahrnuje“ a mohou se v průběhu roku měnit. CK
neodpovídá za případné neudělení víz či za zvýšení jejich ceny (uváděné ceny jsou platné k říjnu 2019). Jestliže si zákazník zajištění víz
objedná, je povinen postupovat dle pokynů CK a v dostatečném
předstihu jí doručit na základě výzvy veškeré potřebné podklady
(cestovní pas s dostatečným množstvím volných stránek a platností
dle požadavků příslušného státu, řádně vyplněné žádosti o víza, fotografie, případně další dokumenty požadované příslušným zastupitelským úřadem). Dále je povinen objednaná víza uhradit do účtované
ceny společně s doplatkem zájezdu. V případě pozdního dodání
podkladů zákazníkem může dojít k navýšení vízového poplatku
za expresní vyřízení žádosti o vízum, případně odmítnutí vyřízení víz
ze strany CK. V případě dodání nedostatečných či nevhodných podkladů, zvláště fotografií, může dojít k zamítnutí vydání víza ze strany
navštívené země. CK v tomto případě nenese žádnou odpovědnost.
Upozorňujeme, že vyřízení víz na některé zájezdy může trvat poměrně dlouhou dobu (až 6 týdnů), po kterou nebudete mít svůj
pas k dispozici. Pro udělení téměř každého víza je třeba jedna
volná dvoustrana v cestovním pasu. Pro získání víz do některých
zemí je nutná osobní návštěva velvyslanectví.
Výstupní poplatky vybírané vládami některých států na pozemních hraničních přechodech či letištích a odletové poplatky nezahrnuté v ceně letenky, které jsou vybírány individuálně na letišti, si
každý zákazník hradí sám.

Cestovní pojištění
Součástí ceny nabízených zájezdů je cestovní pojištění zajišťované
společně cestovní kanceláří Alvarez s.r.o. a Českou pojišťovnou a.s.,
číslo pojistné smlouvy 2087157251. Bližší informace k tomuto cestovnímu pojištění naleznete v katalogu na straně 8 a také na www.
alvarez.cz/pojisteni

Nástupní místa
U všech zájezdů je nástupním místem Praha, pokud není v SoZ
sjednáno jiné místo nástupu. Místo a čas setkání s průvodcem nebo
zástupcem CK před odletem nebo odjezdem na zájezd je uvedeno
v zaslaných podrobných pokynech k zájezdu.
Pro zájemce můžeme individuálně zajistit odlet z jakéhokoliv jiného letiště, například z Vídně, který je však předmětem případného
doplatku rozdílu cen letenek.

Doprava
Přepravu do místa konání zájezdů zajišťujeme linkovými lety leteckých společností z Prahy. Výjimečně se může odlétat z Mnichova, Vídně, Berlína nebo z jiného blízkého evropského letiště – pak je
transport na dané letiště a zpět zajištěn minibusem či autobusem
s nástupem v Praze. Tato doprava je vždy zahrnuta v ceně zájezdu. Cena každé letenky je včetně letištních tax, palivových a bezpečnostních příplatků. Případné odletové či výstupní poplatky,
které letecké společnosti nezahrnou do ceny letenky a jsou
placeny na letišti před odletem, si hradí každý zákazník zájezdu individuálně. V ceně letenky je zahrnuta přeprava odbaveného
zavazadla podle podmínek letecké společnosti. V rámci Středomoří a ostrovů Atlantiku obvykle 15 – 20 kg, u zájezdů do Asie, Afriky
a Austrálie s Oceánií 20 – 30 kg, u zájezdů do Ameriky 23 kg. V případě přeletů během zájezdu je však limit často jen 15 kg. Maximální
povolenou hmotnost zavazadel uvádíme v podrobných pokynech.

Případnou nadváhu zavazadel si hradí každý zákazník sám.
U leteckých zájezdů si vyhrazujeme právo posunout termín konání
v závislosti na zajištěném leteckém spojení, proto je vhodné rezervovat si ve svých osobních plánech několik dní kolem uvedeného
termínu. Přes veškerou snahu negarantujeme společnou leteckou
přepravu všech klientů současně. Letenky kupujeme v okamžiku
naplnění minimální kapacity zájezdu a zvláště pro pozdě přihlášené zákazníky se již nemusí podařit zakoupit letenky na stejný let se
skupinou. I z tohoto důvodu doporučujeme hlásit se na zájezdy co
nejdříve. Většina leteckých společností zpoplatňuje výběr sedadel
v letadle. Proto nemůžeme garantovat společné usazení a výběr
míst při odbavení na letišti může být značně omezen. Pokud máte
zájem o výběr místa, kontaktujte nás v dostatečném předstihu, sdělíme vám možnosti a ceny.
Místní dopravou rozumíme veškerou přepravu v rámci programu
(trasy) zájezdu, a to prostředky veřejné dopravy (vlaky, autobusy,
minibusy, lodě, MHD), pronajaté dopravy (taxi, pronajatá auta,
pronajaté minibusy řízené místním řidičem nebo našim průvodcem, či pronajaté autobusy) nebo další místní a pro Evropany exotické dopravní prostředky (rikša, kůň, velbloud, slon a další). Rozsah
a druh dopravy je vždy uveden v podmínkách každého zájezdu.
Mezi výše uvedenou místní dopravu, která je zahrnuta v ceně zájezdů, nepatří přeprava v rámci fakultativních a dalších volitelných
akcí či placených vstupů do navštívených lokalit a v některých případech též přeprava prostředky městské hromadné dopravy.

Ubytování
Naší snahou je zajišťovat ubytování neztrácející atmosféru navštívené země v centru dění, tedy blízko hlavních atrakcí či památek. Je
stejně pestré jako naše zájezdy a liší se především dle komfortu zájezdů. Na komfortnějších zájezdech je zajištěno ve dvoulůžkových
pokojích (v USA a Kanadě za příplatek) s příslušenstvím v hotelech či
bungalovech střední kategorie. Na středně komfortních zájezdech
slouží především k přespání, nikoliv trávení volného času. Obvykle
je zajištěno ve dvoulůžkových pokojích s příslušenstvím v malých
neklasifikovaných hotelech, motelech, penzionech, guesthousech
nebo chatkách místního standardu se základním vybavením. Několik nocí může být ubytování i autentičtější, například na palubě lodi,
v domorodém domě, klášterní ubytovně, v horské chatě se společnou noclehárnou, ve stanech či jurtách během pobytu na horách
nebo v přírodě. Na zájezdech s nízkou mírou komfortu může být
ubytování i velmi jednoduché, avšak často jediné dostupné.
V zemích jako USA, Kanada či Austrálie je na našich zájezdech
standardem ubytování ve čtyřlůžkových pokojích se dvěma „manželskými postelemi“ velikosti queen size.
Ubytování v jednolůžkovém pokoji je za příplatek. Těm, kteří tento příplatek nechtějí platit a nemají spolucestujícího, nabízíme
možnost doobsazení pokojů, k němuž je potřeba dát svolení
v Přihlášce na zájezd. Dvoulůžkové pokoje jsou mnohdy vybavené dvoulůžkem – manželskou postelí, berte i toto na zřetel
při souhlasu s doobsazením dalším zákazníkem. Pokud již doobsazení není možné, například v případě lichého počtu zákazníků opačného pohlaví, je příplatek za jednolůžkový pokoj povinný
pro posledního přihlášeného lichého zákazníka každého pohlaví.
Pro trojice společně cestujících zákazníků se na vyžádání pokusíme
zajistit třílůžkové pokoje (ne vždy je to však možné). V případě ubytování ve čtyřlůžkových pokojích lze za příplatek, obvykle v případě
domluvy 4 osob, zajistit dvoulůžkové. Přesná specifikace ubytování
je vždy uvedena v podmínkách jednotlivých zájezdů.
Upozorňujeme, že klimatické podmínky navštívených zemí jsou
značně odlišné od podmínek v ČR a mohou znamenat výskyt bodavého či kousavého hmyzu v ubytovacích zařízeních i venkovních
oblastech.

Stravování
Na vybraných zájezdech je v ceně zahrnuto stravování formou
snídaní, polopenze nebo plné penze. Stravování někdy není součástí ubytování, zajišťuje je průvodce a podává se mimo hotel.
Upozorňujeme, že pokud není výslovně uvedeno v podmínkách
zájezdu, že se jedná o stravování formou bufetu, jde o kontinentální snídaně doplněné někdy vejci či snídaně lokálního charakteru a jedno až dvou chodové obědy či večeře, ve všech případech
s individuálně hrazenými nápoji. Přesný rozsah stravování naleznete v podmínkách každého zájezdu.
Není-li uvedeno jinak, strava není zahrnuta v ceně a zákazníci se
stravují individuálně. Každý si tak může vybrat to, co mu chutná,
a dle možností dané lokality přizpůsobit stravování vlastním potřebám. Průvodce vám vždy poradí s výběrem vhodného stravovacího
zařízení a doporučí, jaké lokální lahůdky ochutnat. Údaje o cenách
potravin, jídel v restauračních zařízeních a další informace týkající
se stravování během zájezdu jsou součástí podrobných pokynů
k zájezdu.

Vstupné a fakultativní akce
Cena zájezdu nezahrnuje úhradu fakultativních (volitelných) akcí,
jako jsou například vyhlídkové lety, výlety lodí či lanovkou a vstupného do navštívených objektů a lokalit, pokud není uvedeno jinak.
Tyto výdaje si platí každý zákazník zájezdu individuálně dle vlastního uvážení. Na některých zájezdech je nutné objednat vybrané
vstupy předem, jejich cenu naleznete v katalogu u každého zájezdu
jako službu za příplatek. Stejně tak je možné u některých zájezdů
objednat balíček kompletního vstupného dle programu. Pokud je
možné získat společným nákupem slevu na vstupném, či je to tak
lepší z organizačních důvodů, vybírá vstupné průvodce. Předpokládanou orientační částku nutnou k úhradě výše uvedených výdajů
uvádíme v podmínkách každého zájezdu. Přesnější výčet nákladů
na vstupné a fakultativní akce naleznete v podrobných pokynech
k zájezdům.

Průvodce
Vedoucími zájezdů do dalekých zemí jsou zkušení, česky (a někdy také slovensky) hovořící průvodci, často s několikaletou praxí, pro které je jejich práce životním stylem a posláním. Navštívenou
zemi po všech stránkách výborně znají a většinou hovoří jazykem
v zemi běžně používaným. Podílí se na tvorbě programů a snaží se
vám představit maximum z toho, co navštívená země nabízí. Doporučí místní speciality, pomáhají se stravováním, poradí, kde výhodně směnit peníze či koupit láhev žaludeční dezinfekce. Organizačně
zajišťují průběh zájezdů a během cesty podávají informace o navštívených místech, kultuře, obyvatelstvu a dalších zajímavostech.
V mnoha zemích a lokalitách je zakázáno provázení po památkách
zahraničními průvodci a může být trestáno vysokými pokutami.
V těchto případech vám pomohou zajistit místního kvalifikovaného průvodce s licencí, který je oprávněn odborný výklad provádět.
Tito místní průvodci nejsou až na výjimky zahrnuti v ceně zájezdu.
Ačkoliv jsou naši průvodci orientováni na klienta a budou se o vás
starat s maximální péčí, nezastávají funkci osobního tlumočníka,
psychologa nebo nosiče zavazadel.
Průvodci provázejí zájezd po celou dobu jeho trvání v místě konání, u některých leteckých zájezdů průvodce z organizačních důvodů necestuje letadlem společně se zákazníky. Ti jsou v místě odletu
či odjezdu minibusu odbaveni zástupcem CK a průvodce je očekává
po příletu na letišti v cílové zemi.
Tyto Všeobecné informace k zájezdům jsou platné od 1.11.2019.

CK Alvarez
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CK ALVAREZ
Hradec Králové
třída Karla IV. 634/25, 500 02 Hradec Králové
tel.: 491 110 404, fax: 491 110 401, mobil: 777 047 002
provozní doba: po – pá 9 – 12 a 13 – 16 hodin
Pobočka Praha
Václavské nám. 1, Palác Koruna, recepce A, 110 00 Praha 1
tel.: 491 110 405, mobil: 777 667 879
provozní doba: po, út, čt 9 – 12 a 13 – 16 hodin,
mimo provozní dobu po telefonické domluvě

www.alvarez.cz
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