


• Třicet let působení v cestovním ruchu
(první zájezd do Slušovic v roce 1982),
publikační činnost majitele CK: 10 vydaných
knižních průvodců, poslední publikace Skvosty
Evropy mapuje v reprezentativním vydání všech
371 evropských objektů UNESCO, články
popularizující cestování, besedy o cestování v ČRo.

• Genius loci, příběhy, atmosféra: kouzlem zájezdu není ani tak poznání toho,
co si přečtete před cestou v průvodcích, zhlédnete v televizi, přiblížíte na internetu,…
ale vlastní příběh cesty, zážitků, událostí, slavností, osudů lidí okolo nich, atmosféru
daného místa z různých úhlů pohledu, kdy zatoužíte poznat podmanivost mořských
scenérií, speciality místní kuchyně, stanete se spolutvůrcem příběhu cest krajinou duše
a srdce,…
• Držíme se Evropy, kolébky cestování: téměř 50 zemí a závislých území nabízí
obrovskou rozmanitost rozličných kultur, jazyků, přírodních fenoménů; na
www.toulkyevropou.cz naleznete rozsáhlou charakteristiku všech evropských
destinací, osobností v nich žijících a aktuální fotomateriál.
• Zájezdy pro fajnšmekry: jsme schopni namíchat zájezd nejrůznějšího
zaměření - školní tématické okruhy, vinařské trasy nebo incentivní (motivační) cesty
s exkurzemi, plavbami či lety.
• Rostoucí pohodlí v dopravě: pokud to je možné, cestujeme bez nočních
přejezdů (zájezd je však zpravidla o jedno ubytování dražší); moderní autokar
s adekvátním vybavením - CD/DVD přehrávač s LCD monitory, klima, lednička
a minibar, velké zavazadlové prostory jsou běžným předpokladem, nástupní
a dojezdová místa se řídí vaší představou. 
Nezapomeňte: Vaše cesta začíná na palubách našich autobusů! 
Při malém počtu účastníků volíme jiný dopravní prostředek – mikrobus, příp. vlak, je-
li to možné.
• Rozsah a kvalita ubytování a stravy bývají úměrné zvolené kategorii
a místním zvyklostem - u poznávacích zájezdů bývá ubytování často na více
místech různé kvality; často využíváme tranzitní typy ubytování (Formule1, Etap,
Ibis); pro studentské kolektivy hostely, příp. penziony. V ceně jsou obvykle snídaně,
někdy večeře.
• Průvodce, zpravidla vysokoškolsky vzdělaný odborník, směřuje
výklad do hloubky tématu, v souvislosti s přihlédnutím ke specifičnosti regionu
a vlastním zaměřením. V zemích EU může  podávat výklad o památkách či
objektech bez omezení, v interiérech však nikoliv. V případě zájmu je možné zajistit
službu místního průvodce za příplatek. Dobrý průvodce je nezbytnou podmínkou
režie každého zájezdu.
• Vstupné do objektů zpravidla není zahrnuté v ceně, je předmětem skupinové
slevy (případně je zdarma)
• Zajišťujeme maximální bezpečnost všem našim klientům na cestách i v místě
pobytu;  CK Toulky Evropou.cz je pojištěna u pojišťovny UNION, a.s., součástí ceny
zájezdu je vždy cestovní pojištění a pojištění CK proti úpadku.
• Tištěný miniprůvodce s plánky měst, mapou oblasti, příp. základními
informacemi o lokalitách na trase je připraven pro každého účastníka zájezdu; cestou
se promítá DVD k tématu zájezdu
• Sladké pokušení je novinkou na našich zájezdech a představuje v případě
školních zájezdů zpravidla něco ze sladkého bufetu, pro dospělé něco
ostřejšího. 

Příprava zájezdu - jak to funguje
• Zákazník, organizátor zájezdu, přichází s námětem zájezdu, někdy i s trasou.
• Zadáte si cíl cesty, rozsah služeb a jejich kvalitu, délku zájezdu a jeho
termín, stanovíte cenové limity.
• Zájezd s Vámi osobně prokonzultujeme, buď ve Vašem domácím prostředí
(ať je kdekoliv), nebo budete hostem cestovní kanceláře v Praze.
• Zpravidla do týdne Vám zašleme mailovou nabídku s komentářem -
výčtem dalších možností včetně cenové kalkulace (vždy nižší cena než u srovnatelných
katalogových zájezdů), po Vaši případné korekci programu či termínu, rozsahu služeb
nebo ceny, následuje doladění zájezdu v cestovní kanceláři nebo u vás.
• Dostanete časový prostor pro nábor Vašich klientů na zájezd (zpravidla
měsíc i více podle blížícího se termínu zájezdu), pokud zájezd neobsadíte,
pokusíme se zbývající místa nabídnout jiným zákazníkům, má to však svá úskalí –
jiný typ klientely, mohou nastat odlišná očekávání, představy,… lépe, když cestuje
ucelený kolektiv, ve kterém se jednotliví účastníci znají.
• Přípravu zájezdu završuje podpis Cestovní smlouvy a složení zálohy na
zájezd (zpravidla 30-50 % z ceny zájezdu); nejpozději 30-40 dní před začátkem
zájezdu uhradíte doplatek a dodáte seznam účastníků.
• 2–4 osoby doprovodu cestují zdarma (organizátor zájezdu s doprovodem)
• předem dohodnutá odměna pro organizátora podle délky zájezdu.
• Do odjezdu zájezdu zbývá pár chvil… a odjíždíme!

Délka zájezdu, termín, ubytování, strava, cena 
• Česko a Slovensko: různě dlouhé délky zájezdů, bez nočních přejezdů

- ubytování nejčastěji ve ***-****hotelích s polopenzí, cenové relace na Slovensku
jsou po zavedení eura mírně nepříznivé, místo některé z večeří je možná návštěva
sklípku nebo koliby

- cena pod 1.000 Kč/osobu den, v ceně často bývá zahrnuté vstupné do objektů

• Německy mluvící sousední země: cesty bývají 1-5denní a bez nočních přejezdů, 
- ubytování zpravidla v penzionech (Rakousko), tranzitních hotelích typu ETAP,
Formule1, IBIS (Německo), klasických **-****hotelech různých kvalitativních
úrovní, pro studenty hostely, příp. s ubytováním v Česku; součástí je vždy
snídaně, večeře zpravidla za příplatek

- Německo je vhodné k návštěvě prakticky celoročně, ideální doba na poznávání
Rakouska je v květnu-září, kdy se dá cestovat kamkoliv do Alp, čas adventu 

- cena bývá do 1.000 Kč/osobu/den

• Francie: zpravidla 5-8denní varianta vč. odjezdového a příjezdového dne 
(3-6 prohlídkových dní), noční přejezd je bohužel zpravidla nezbytný
- ubytování v některém z mnoha hotelových řetězců (ETAP, Premiére Classe, Formule1,
IBIS, B&B, Campanile, Kyriad, Mercure) se snídaní, společné 1-2 večeře v některé
z typických restaurací mimo hotel

- cena s využitím tranzitního ubytování nemusí být velká, ovlivnit ji může vzdálenost
cíle od Česka, počítejte okolo 1.000 Kč/osobu/den

Cestovní kancelář Toulky Evropou.cz
Zlatnická 7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

(100 metrů od OD Bílá Labuť)
telefon +420 739 356 390, fax +420 235 310 114

e-mail: kolektivy@toulkyevropou.cz; www.toulkyevropou.cz

Filosofie zájezdu – proč právě s cestovní kanceláří Toulky Evropou.cz



• Švýcarsko: obvykle 5-7denní varianta vč. odjezdového a příjezdového dne 
(3-5 prohlídkových dní), noční přejezd je bohužel vzhledem ke vzdálenosti
zpravidla nezbytný
- poměrně drahé ubytování, liší se kanton od kantonu; pro mládežníky jsou vhodné
některé z četných hostelů, příp. hotelové ubytování v sousední levnější Francii, levnější
ubytování se shání obtížněji

- cena může být značně ovlivněna silným švýcarským frankem v době i dílčích
finančních krizí (jako např. v létě 2011), výběrem kantonu (mezi nejdražší patří
Wallis či Ticino). Počítejte s cenou nad 1.000 Kč/osobu/den, drahé jsou i některé
dopravní prostředky (lanovky, vlaky),  např. zpáteční jízdné na Gornegrat
s výhledem na Matterhorn vyjde i na více než 1.300 Kč 

• Itálie: zpravidla 5-8denní varianta vč. odjezdového a příjezdového dne 
(3-6 prohlídkových dní), noční přejezd je bohužel nezbytný; doporučení zní:
zaměřte se v rámci jedné cesty na jednu max. dvě oblasti (např. Řím a Kampánii),
Itálie se rozhodně nedá celá poznat v rámci jedné, dvou ani tří návštěv!
- ubytování v hotýlcích různých cenových a kvalitativních kategorií: poloha a termín
značně ovlivňují celkovou cenu zájezdu, naštěstí se poznávací zájezdy realizují
mimo letní termíny, avšak i v květnu či září může být cena vysoká; dobrým
znamením bývá nízká cena za večeři v ubytovacích zařízeních; v Římě je ideální
ubytování pouze na doporučení! 

- cena rozmanitá, na ostrovy (Sardínie, Sicíle, Lipari) je třeba připočíst trajekt,
při cestě do Toskánska a Benátek pak vysoké vjezdy do měst, které zvyšují cenu
zájezdu o stovky korun / osobu, výjimečně se cena do Říma vejde pod
5.000 Kč / osobu 

• Benelux: obvykle 4-6denní, nejvhodnější termín je duben-květen, turisté zpravidla
začínají cestu v Nizozemí, kde tráví delší čas, přejíždí do Belgie k prohlídce 
2-3 měst, v Lucemburku bývá kratší zastávka na závěr
- ubytování: dříve to bývalo v soukromí, časy se však mění: hotely, penziony,
mobilhome či bungalovy nejsou výjimkou, v Amsterdamu je nejlépe se ubytovat
pouze na doporučení!

- cena: vzdálenost do Beneluxu i mezi jednotlivými pamětihodnostmi nejsou velké,
vážně zamávat s rozpočtem může nákup diamantového šperku pro partnerku,
ale i návštěva vykřičené amsterdamské čtvrti!

Volné dny 2011 - 2012 
a další termíny vhodné pro cestování 

2011 28.9. středa Den české státnosti
26.-28.10. st-pá Podzimní prázdniny, Den vzniku ČSR
17.11. čtvrtek Den boje za svobodu a demokracii
26.-27.11., 3.-4.12, 10.-11.12, 17.-18.12.     Advent
23.12.-2.1.2012 Vánoční prázdniny

2012 6.2.-18.3. Jarní prázdniny 
5.-9.4. pondělí Velikonoce ve školách
1.5. úterý Svátek práce 
8.5. úterý Den vítězství 
30.6.-2.9. Letní prázdniny
5.7. čtvrtek Příchod věrozvěstů Cyrila a Metoděje 
6.7. pátek Den upálení Mistra Jana Husa 
27.-31.8. Přípravný týden ve školách, ach jo!

Náměty poznávacích zájezdů po Evropě s exkurzemi

Adventní zájezdy do alpských zemí (Rakousko, Německo) a Čech
- v poslední době ve stoupající oblibě zpravidla 1-2denní zájezdy, pro školy zpravidla
během týdne, pro dospělé o víkendu

- snová atmosféra vyzdobených měst a městeček, mnohasetletá tradice řádění čertů,
pekelníků, od hlavy až k patě zahalených tajemných postav krampusů, percht a další
havěti se zvonci u boku a maskami vyřezanými ze dřeva s obřími rohy, o dlouhých
nocích mezi polovinou listopadu a slavností Tří králů

- zájezd je možné propojit s návštěvou muzikálu či divadla

Česko 
26.11. Loučeň, Křest největšího adventního věnce v Čechách, www.zamekloucen.cz
9.12.-9.1. Betlémy ve stodůlce (Hvožďany u Bechyně)
Vánoce na zámku Březnice s koncertem, www.betlemyvestodulce.unas.cz
23.12.-1.1. Nejhezčí české a zahraniční betlémy v Třebotově www.betlemy.eu,
celoročně otevřené Třebechovické muzeum betlémů, www.betlem.cz či třešťské
betlémy v rodinách, www.betlemytrest.wz.cz

Rakousko - adventní království jako z pohádek vystřižené
• STEYR se svým Ježíškovem (Christkindl) a okolní poezií v podobě adventních

kalendářů (Steinbach), betlémů (Linec) či lucernou uprostřed jezera (Wolfgang See)
• VÍDEŇ či SALCBURK s jejími tržišti, koncerty, Glühweiny, příp. s nedalekými zámky

Schönbrunn nebo Hellbrunn, Oberndorf - místo, kde se zrodila nejslavnější vánoční
píseň Tichá noc

• obří ledové jesličky naleznete ve ŠTÝRSKÉM HRADCI, největší adventní věnec zase
v MARIAZELLU

• VÍDEŇ, mezinárodní adventní zpěvy na radnici za účasti sborů z celého světa
(pátek-neděle, svátky)

• SCHLADMING, příp. další místa: průvody stovek krampusů
• INNSBRUCK, HALL i.T, KUFSTEIN: slavné adventní trhy naleznete i v půvabném

Tyrolsku s ledovci, třítisícovými vrcholy mezi táhlými údolími a typickou tyrolskou
architekturou a mezi tím vším palírny šňapsu, sklárny či manufaktury na svíčky
i 2.nejnavštěvovanější místo Rakouska - Křišťálový svět Swarovski 

• tyrolská vesnice WILDERMIEMING aneb po stopách TV seriálu Doktor z hor

Německo – neuvěřitelných 2500 adventních trhů
• ROTHENBURG o.d. Tauber s vánoční vesnicí firmy Käthe Wolfahrt, NORIMBERK

a jeho nejslavnější adventní trh Německa
• atmosféra PASOVA či DRÁŽĎAN (štóly, umění řezbářů),…
• z Německa pochází tradice adventního kalendáře či adventního věnce i vánoční

pohlednice, vzniklo tady pár klasických adventních písní 
• země se pyšní mnoha NEJ: největším vánočním stromem na světě, největší vánočkou

či cukrovím, adventním kalendářem, adventní svící či
pyramidou

• zájezd je možné spojit s návštěvou některého z mnoha
aquaparků, dopřát si adventní večeři s lidovou živou
hudbou, tancem, kroji, jódlováním, zahrát si na kravské
zvonce nebo alpský roh, vandrování s loučemi, jízdu
v kočáru taženém koňmi… ach!

Cena adventních zájezdů již od několika set korun podle
místa přistavení, počtu účastníků, rozsahu a kvality služeb,
dvoudenní zájezd se musí vejít pod 2.000 Kč.



Architektura - zrod evropských uměleckých slohů:
• TOSKÁNSKO - zrození italské renesance: Florencie, Siena, Lucca, Verona, Parma ad.
• NORMANDIE - zrození impresionismu: Giverny (dům a zahrady C.Moneta),

Rouen, město umělců Honfleur
• VÍDEŇ: Otto Wagner - architekt vídeňské secese (vila Wagner, Steinhof), další

slavní architekti své doby (J.B. Fischer z Erlachu, J.Hoffmann, A.Loos, F.Wotruba)
• Friedrichsreich Hundertwasser -  objekty a galerie: Vídeň (dům, galerie), Bad Blumau

(unikatní lázně), Bad Bärnbach (kostel), Bad Fischau (motorest)
• BAUHAUS ve světle funkcionalismu: Výmar, Dessau, Berlín
• BERLÍN - moderní architektura v podání velikánů: baron Norman Foster, Daniel

Liebeskind, Frank Gehry, Renzo Piano, Helmut Jahn ad. 
• ŽENEVSKÉ JEZERO - po stopách slavných: F.Mercury, F.Zappa, Lord

Byron, M.Schelleyová, I.Stravinský, Ch.Chaplin, J.Palach, Le Corbusier ad…
Vevey, Montreux, Ženeva, Lausanne.

• HANSA a její architektura: Lübeck, Hamburg, Rostock, Gdaňsk, Riga, Tallinn
• Plečnikova LUBLAŇ,… s cestou po Slovinsku (Bled-Bohinj, Škocjan, Postojna) 

Automobily, vlaky, metro, letadla a dopravní muzea
Automobily:
• PAŘÍŽ - světový autosalon (Mondial de l’�Automobile)
• exkurze do automobilky: BMW (Mnichov), PORSCHE / MERCEDES (Stuttgart),

VOLKSWAGEN - největší evropský automobilový koncern (Autostadt Wolfsburg,
skleněná manufaktura Drážďany)

Kolejová doprava:
• vlakem TGV z Paříže do Orleáns / Tours
• ŠVÝCARSKO, ozubnicovou železnicí na nejvýše položené nádraží Evropy

Jungfraujoch (3.454 m, UNESCO)
• WALLIS, ozubnicovou železnicí na Gornegrat (3.090 m) 
• TICINO, ozubnicovou železnicí na Monte San Salvatore nad Luganem
• LOCARNO, kolejovou lanovkou k mariánskému kostelu Madonna del Sasso
• CENTOVALIBAHN na trase Centovalli-Domodossola (Švýcarsko)
• jízda Bernina Expressem třeba v úseku POSCHIAVO do PONTRESINA, příp.

další expresy (Čokoládový, Ledovcový apod.)
• LINEC, výjezd nejstrmější adhezní železnicí na poutní vrch Pöstlingberg, parní

lokomotivou na Schafberg (Solná Komora), jízda slavným Semmeringem ad.
• BUDAPEŠŤ, jízda nejstarším metrem na evropském kontinentě (r. 1896)

Letecká či vzdušná přeprava:
• SALCBURK, Hangár 7 s ukázkou monopostů Formule 1 a letadel (zdarma)
• lanovkou na švýcarský Malý Matterhorn (3.884 m), Pilatus (2.121 m), 

Rigi (1.798 m), francouzský Aiguile du Midi (3.842 m) a další nejen alpské vrcholy
• WALLIS, lanovkou na korunu nejvyšší přehrady světa Grand Dixence (284 m)
• FRIEDRICHSHAVEN, vzducholodě Zeppelin 

Důlní dopravní prostředky: vlak, výtah, skluzavka, vor - zvláště rakouské
a bavorské solné doly: Berchtesgaden, Hallstatt, Bad Ischl, Bad Dürnberg

Dopravní muzea: Drážďany, Berlín, Mnichov, Luzern, Mulhouse, Sinsheim 
(např. Concorde), Speyr (rakety)

Do hlubin Země, kde to voní solí
• solný důl BERCHTESGADEN, atraktivní podívaná do světa těžby soli, různé dopravní

prostředky (důlní vlak, skluzavka, výtah, vor), příp. HALLSTATT, BAD ISCHL
• VIELIČKA, nejstarší solné doly v Evropě v unikátních podzemních prostorách
• SLOVINSKO, solná pole v Sečovlje

Gastronomie - místa vonící vínem, sýrem a tymiánem
• HAMBURG, nedělní Fischmakt - rybí trh nepostrádající atmosféru místního koloritu
• VÍDEŇ, posezení v některé ze slavných kaváren (Landtmann, Griensteidl, Central,

Hawelka) či cukráren (Demel) nebo restaurací (Sperl, Einstein, Figel-Müller, Servus)
• SALZBURG, Mozart Dinner: exkluzivní večeře s dobovou živou hudbou

a pěveckým duetem mezi jednotlivými chody večeře, další mozartovská místa se
stříbrnými koulemi a kavárnou Tomaselli

• BRUGGY, exkurze do výrobny pralinek
• BUDAPEŠŤ, návštěva některé z vyhlášených palačinkáren nebo csárd (lidová

hospoda) či kaváren (Gerbaud, Múvesz, Vian ad.)
• SLOVINSKO, exkurze do údolí Vipava s vyhlášenými víny či borůvkovicí 
• BRATISLAVA, posezení v některé ze známých kaváren (Malecon, Mayer, Cafe Carlton)
• MAĎARSKO, ochutnávka místních vín: Olaszrizling (Vlašský ryzlink), Kéknyelö,

Szürkebarát (Šedý mnich)
• NIZOZEMSKO, exkurze do farmy na výrobu sýrů (Alida Houve), květinový trh semen

a cibulí (Single), brusírny diamantů (Coster Diamonds), keramika fajáns (Delft)
• ALKMAAR, EDAM, GOUDA, návštěva proslavených sýrových trhů
• ŽENEVSKÉ JEZERO, Vinorama Lavaux, zasvěcené vínu s 300 druhy vín

k ochutnávce a prodeji
• BURGENLANDSKO, posezení v některé ze zahradních restaurací s gáblíkem

dobrého jídla a degustací kvalitního vína 
• BERCHTESGADEN, exkurze do likérky Enzian s ochutnávkou

Exkurze do OSN, institucí EU a národních parlamentů
• ŽENEVA, VÍDEŇ, areály evropského centra OSN
• ŽENEVA, hotel Beau-Rivage, místo, kde se rodilo masarykovské Československo
• BRUSEL, STRASBOURG či LUXEMBOURG s návštěvou institucí Evropského

parlamentu, Evropské komise či Eurostatu
• národní Parlamenty Rakouska, Maďarska, Švýcarska či berlínský Bundestag

Exkurze do unikátních vědeckých či výrobních zařízení
• PAŘÍŽ, vědecký park La Villette, Národní knihovna, Arabský institut apod.
• TEMELÍN / DUKOVANY, exkurze do jaderné elektrárny 
• DLOUHÉ STRÁNĚ, exkurze do unikátní přečerpávací vodní elektrárny
• ŽENEVA, exkurze do největší

podzemní fyzikální laboratoře
světa CERN, rodiště internetu,
příp. do některé manufaktury
na výrobu hodinek

• BOLZANO, zmrzlý muž Ötzi 
- slavný jeskynní člověk začátku
doby bronzové

• MEKLENBURSKO, unikátní nej-
větší lodní zdvihadlo své doby
(Schiffshebewerk, 1934)

• LINEC, Ars Electronica Center:
expozice do virtuálního světa,
simulace cest v čase a prostoru

• ŠVÝCARSKO, exkurze do
manufaktury na výrobu alpských
rohů (horn), čokolády Schuh
(Interlaken) či Alprose (Caslano)



Dlouhá noc muzeí, hradů
27.8. BERLÍN, 60 muzeí a galerií za cenu 20 Euro� vč. jízdného,

www.lange-nacht-der-museen.de
3.9. Hradozámecká noc, LOUČEŇ, www.zamekloucen.cz
1.10. VÍDEŇ, Dlouhá noc muzeí
15.10. MNICHOV, dlouhá galerijní a muzejní noc  
22.10. MÍŠEŇ, den otevřených dveří ve zdejší manufaktuře na porcelán
5.11. LOUČEŇ, Svatohubertské slavnosti: myslivecké rituály a zvěřinové hody 

Lodní výlety
• řeky: Seina v PAŘÍŽI, Spréva v BERLÍNĚ, Dunaj mezi VÍDNÍ / BRATISLAVOU /

BUDAPEŠTÍ, rakouským údolím WACHAU nebo na soutok tří řek (PASOV), Rýn mezi
Bingenskou dírou a městem KOBLENZ

• jezera: Severoitalská jezera: Lago di Garda, Lago di Ledro a jezera Solné Komory,
Neziderské jezero, bavorské Königssee či Chiemsee, Bodamské jezero

• přístavy: HAMBURK, ROTTERDAM
• kanály a laguny: BENÁTSKÁ LAGUNA s ostrovy Murano, Burano a Torcello,

BRUGGY a jeho kanály, unikátní lodní zdvihadla: Schiffshebewerk u BERLÍNA či
Falkirk wheel u EDINBURGU

• ostrovy: ostrov hraběte Monte Christa IF, ostrov termálů ISCHIE (Poseidonovy
zahrady), CAPRI (vila Axela Muntheho, Tiberiova vila, člunem do proslulé
Modré jeskyně nebo okolo ostrova), na Boromejské ostrovy nebo ostrovy
Brissago (Lago di Maggiore)

Slavnosti v Česku i Evropě
• BENÁTKY, karneval masek (únor), Regata Storica, slavnost gondoliérů a veslařů

na Canale Grande (září)
• FRANCSKÉ ŠVÝCARSKO, tradice zdobení městských kašen květinami

a kraslicemi (Velikonoce)
• HARZ, tajemné slavnosti čarodějnic (duben)
• JIČÍN, Valdštejnské slavnosti (květen), www.albrechtzvaldstejna.cz
• VLČNOV, krojovaná jízda králů (květen)
• VÍDEŇ, noční koncert Vídeňských filharmoniků v zahradách Schönbrunnu

(zdarma), www.schoenbrunn.at
• DÜRNSTEIN, oslava Slunovratu s večerním ohňostrojem (červen)
• ČESKÝ KRUMLOV, Slavnost pětilisté růže, (červen) www.ckrumlov.info/docs/cz
• LAMMERTAL, slavnosti sena s korzem a hudbou (srpen)
• DEBRECEN, krojované slavnosti květin (srpen)
• alsaské RIBEAUVILLÉ, slavnost trubačů s průvodem alegorických vozů a rytířů na

koních (září)
• ALPY, oslavy Almů (horských luk), shánění vypasených a květinami vyzdobených

stád dobytka z alpských luk do údolí (září)
• BÉKÉSCSABA, klobásové slavnosti s tanci (říjen)

Méně navštěvované ostrovy:
• USEDOM (Německo), tady zkoušeli nacisté své první rakety V-1 a V-2
• HELGOLAND (Německo), romantika německého severu 
• Západo-, Východo- a Severofríské ostrovy (Německo) s exkurzemi po wattových

mořích za hnízdišti ptáků
• NIZOZEMSKO: Deltaplan a projekt poldrů (vysušených původně mořských území)

- unikátní systém hrází a zdymadel k zamezení průniku mořské vody do vnitrozemí
na dolních tocích Rýna, Másy a Šeldy

Osobnosti evropské kultury - výročí
200. výročí narození Ference Liszta (2011)
175 let železnice v Německu (2011)
120 let zámku Neuschwanstein (2012)

Gustav Klimt, 14.7.1862 - 150 let od narození: Polibek, který změnil svět
• Belvedere: G.Klimt a J.Hoffmann - Průkopníci moderny, největší sbírka Klimtových

obrazů na světě, 25.10.-4.3.2012
• Albertina: G.Klimt - Kresby, 170 mistrových kreseb, 13.3.-17.6.2012
• Leopoldovo muzeum: Klimt na cestách z pozůstalosti jeho přítelkyně Emilie Flöge,

dopisy, pohlednice a důležité Klimtovy obrazy, 24.2.-11.6.2012
• Wien Muzeum, 400 kreseb, olejomalby, originální nábytek z Klimtova ateliéru,

malířova halena, květen-září 2012

Květinové výstavy a slavnosti
• FLORIADE, 5.4.-7.10. 2012: největší evropská výstava květin, zahradních úprav,

ovoce a zeleniny v nizozemském Venlo ve spojení třeba s největší květinovou burzou
na světě (Aalsmer) či květinovým korzem 21.4.2012

• MAINAU: rozkošný květinový ostrov v Bodamském jezeře
• SOLNÁ KOMORA, festival divokých narcisů v Bad Aussee (květen/červen)
• TULLN, mezinárodní zahradnický veletrh (srpen)

Evropské panovnické rody
• BOURBONI, KAPETOVCI: různá místa Francie
• FUGGEROVÉ: Augsburg
• GRIMALDIOVÉ: Janov, Monaco, Antibes
• HABSBURKOVÉ: Vídeň, Bad Ischl, Mayerling, Innsbruck
• HOHENZOLLERNOVÉ: Franky, Braniborsko, Prusko, Sasko
• LUCEMBURKOVÉ: Luxembourg, Paříž

Panevropská témata
• 1. SVĚTOVÁ VÁLKA: Maginotova linie (Belgie-Lucembursko-Německo-Švýcarsko)
• 2. SVĚTOVÁ VÁLKA: Drážďany, Berlín-Postupim, Mnichov, Obersalzberg,

Osvětim-Dachau, Norimberk, vylodění v Normandii 
• EVROPSKÁ STŘEDISKA VZDĚLANOSTI: Oxford, Cambridge, Paříž, Londýn,

četné kláštery (Cluny, Clervaux, Mont-St-Michel, Vézelay a mnoho dalších)
• EVROPSKÁ FINANČNÍ STŘEDISKA: Frankfurt a/M, Londýn, Zürich
• UNESCO: 371 objektů kulturního a přírodního dědictví do roku 2010



Umění: výstavy, operní, divadelní aj. představení
• DRÁŽĎANY, exkurze do Semperovy opery či nově otevřené části zámku
• VÍDEŇ, návštěva divadel (Opera, Burgtheatr, Theater an der Wien) či muzikálů

nebo příležitostných výstav v Albertině, v MuzeumQuartier, Belvederu
• zábavní komplex Práter
• PROVENCE, cesta po galeriích a muzeích za věhlasnými malíři: Chagall (Nice),

Matisse (Nice, Vence), Léger (Biot), Picasso (Antibes, Vallauris), Renoir (Cagnes
sur Mer)

• představení některé ze slavných oper ve veronské Aréně 
• BENÁTKY, Muzeum Peggy Guggenheimové, Bienále výtvarného umění (1x za dva

roky) 
• PAŘÍŽ, kabaret Moulin-Rouge, Paradis Latin, Lapin Agile, Madame Aerthur aj.
• Operetní festival na hladině Neziderského jezera
• SANKT MARGARETHEN, divadelní představení pod širým nebem v římském

lomu nedaleko Vídně, jedenkrát za pět let i Pašijové hry
• SALZBURG, komorní koncert v některém z reprezentativních městských prostor

(pevnost, mramorový sál zámku Mirabel, románské prostory kláštera sv. Petra

Vídeň:
Výstava: Ve světě Hundertwasserově, Kunsthaus, 7.7.-6.11.
Opera pro všechny: přímé přenosy na videostěně před operou, září-říjen (zdarma)
Pěvecký sbor Sängerknaben: koncertní sál Musikverein, každý pátek září-říjen
Egon Schiele: Melancholie a provokace, Leopoldovo muzeum, 23.9.-30.1.2012
René Margitte: Albertina, 9.11.-26.2.2012

Vinobraní a slavnosti piva
1.4.-30.10. Apfelstrudelshow v Schönbrunnu, 

www.cafe-rezidenz.at/hofbackstube-apfelstrudelshow
2.-3.9. Velkopavlovické vinobraní
9.-11.9. Pálavské vinobraní, www.palavske-vinobrani.cz
9.-10.9. Znojemské historické vinobraní 

Dýňobraní ve Valtickém podzemí
16.-17.9. Bzenecké krojované vinobraní

Valtické Burčákování
16.-18.9. Mělnické vinobraní, www.melnicke-vinobrani.cz
17.9.-3.10. Octoberfest Mnichov
23.-24.9. Vinobraní Litoměřice, www.vinobranilitomerice.jasnet.cz

Valtické Hudbobraní a burčáky
24.-25.9. Karlštejnské vinobraní
29.9.-1.10. Burčákové slavnosti Hustopeče
1.10. Valtické vinobraní
podzim Heurige ve vídeňském Grinzingu

Zábavní parky a aquaparky 
Francie 
Pařížský DISNEYLAND, www.disneyland.fr, ASTERIX park s pohádkovými
postavičkami Astérixe a Obélixe, www.parcasterix.fr; pobyt je možné spojit s vodním
parkem AQUABOULEVARD, www.aquaboulevard.com, Futuroscope Poitiers –
park filmových projekcí a nejmodernější audiovizuální techniky s laserovou show,
Omnimaxem či Kinoautomatem s možností volby pokračování příběhu

Německo: 
LEGOLAND www.legoland.de, Svět na ploše 60 000 m2, postavený z 50 miliónů
lego-kostiček s více než 40 atrakcemi: 
• Miniland s modely známých budov v měřítku 1:20 • Země dobrodružství nabízí
cestu divokou džunglí po stopách hrdiny Joe Blacka • Lego Aréna s Live show • v Lego
Autoškole si můžete udělat vlastní řidičský průkaz
Nabízí se spojení s prohlídkou MNICHOVA, NORIMBERKU či REGENSBURKU,
návštěva snových zámků Ludvíka Bavorského, aquaparku v AMBERKU,… dle dohody.

TROPICAL ISLANDS, www.tropical-islands.de
Velký rekreační areál v bývalé hale na výrobu vzducholodí Zeppelin. Hala je
vystavěná v indonéském stylu, pro zábavu, koupání a odpočinek; nechybí deštný
palmový les, písečná pláž, Thajský dům, Bali-pavilon a Laguna… 
Můžete absolvovat let balonem v hale do výšky Petřínské rozhledny (60 metrů),
pronajmout si stan ve stanovém městečku a strávit zde i noc – celý areál je magicky
osvětlen, barvy světla se mění, a v noci si můžete zaplavat, přes den se naučíte
brazilské tance, večer zhlédnete místní show:
- výhodné ceny pro školní skupiny (cena již od 10 EUR) !!
Ve spojení s prohlídkou BERLÍNA či DRÁŽĎAN a přenocováním právě v aquaparku.

Některé další německé lázně a aquaparky 
• EUROPAPARK, www.europapark.de
• BAD FÜSSING, největší lázeňský komplex Německa, www.badfuessing.com
• BAD SCHANDAU, termální lázně Toscana Therme, www.toskana-therme.de
• lázně ve městech AMBERG, WEIDEN, WALDMÜNCHEN ad.

Rakousko: 
• BAD SCHALLERBACH, www.eurothermen.at, pyšní se přídomkem nejatraktivnější
a největší rakouský termální akvapark s karibskou atmosférou a mnoha atrakcemi 
• Gasteinské ÚDOLÍ HORKÝCH PRAMENŮ, www.felsentherme.com s nedalekým

BAD HOFGASTEIN, www.alpentherme.com
• AQUADOME, www.aqua-dome.at, nejmodernější rakouský svět pohody.
• Hundertwasserovy exkluzívní lázně v BAD BLUMAU, www.blumau.com
• Eurothermen v BAD ISCHL, www.eurothermen.at
• LAA DER THAYA, www.therme-laa.at
• GMÜND, bazény s různě slanou vodou, www.sole-felsen-bad-gmuend.at
• BAD KLEINKIRCHEIM: Römer Bad a St.Katharina se pyšní sloganem: 

„ze sjezdovky přímo do lázní“ www.badkleinkirchheim.at
• GOLLING, www.aqua-salza.at.
Ucelenou nabídku aquaparků vám rádi zašleme e-mailem.

Pojištění a dokumenty 
Zájezdy CK jsou pojištěny dle zákona č. 159/99 Sb. proti úpadku
u pojišťovny UNION, a.s. Bratislava, www.union.sk, 
pojistná smlouva č. 1161839 

Majitel CK Toulky Evropou.cz je členem prezídia Asociace českých
cestovních kanceláří a agentur (AČCKA), www.accka.cz
a Syndikátu novinářů ČR, www.syndikat-novinaru.cz

Koncesní listinu, Garanční list pojišťovny UNION, a.s., jakož i Smluvní podmínky, různé
certifikáty i fotografické příběhy Toulek Evropou objevíte na www.toulkyevropou.cz

Vlastivědné vycházky po Praze
s Ing. Janem Stěničkou
- cesty, při kterých poznáte Prahu, jak jste ji dosud neznali,
pro aktuální program mrkněte na www.toulkyevropou.cz
- „Chval cizinu, ale zůstávej!“


