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Malý průvodce
přípravou velkého zájezdu

Motto: „Jednou Vás to stejně popadne, po promilované noci jiskrné
ráno, líbezný den, po celoročním úsilí vytoužené volno; vůně a chutě
přírody ve Vás vyvolají touhu zatoulat se, zatoužíte změnit zažitý
životní stereotyp či si jen tak vyčistit hlavu, v ruce budete držet vou-
cher na dobrodružný či romantický výlet do vysněného cíle, sbalíte
kufry, popřemýšlíte, co jste zapomněli (až na cestě zjistíte, co jste vzali
zbytečně), zasníte se při představě kouzelných dní před sebou…
Tak šťastnou cestu, plavbu či let!

Poznávací zájezdy pro malé i velké kolektivy ve Vašem stylu!
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Filosofie zájezdu – proč právě 
s cestovní kanceláří Toulky Evropou.cz:
• 20 let v novodobé historii českého cestovního

ruchu nás vedlo k poznání, že cestování je
Čechům vlastní v časech dobrých i kritických

• kouzlem zájezdu není ani tak poznání toho, co si
přečtete před cestou v průvodcích, shlédnete v tele-
vizi, přiblížíte na internetu,… ale vlastní příběh cesty,
zážitků, událostí, slavností, osudů lidí okolo nich,
atmosféru daného místa z různých úhlů pohledu -
genius loci, kdy zatoužíte poznat podmanivost
mořských scenérií, speciality místní kuchyně, stát se
spolutvůrcem příběhu cest krajinou duše a srdce,
prozkoumat půvab místních děvčat či…?

• držíme se staré dobré Evropy, kolébky cesto-
vání = téměř 50 zemí a závislých území nabízí
obrovskou rozmanitost nabídky rozličných kultur,
jazyků, přírodních fenoménů, na webu naleznete
rozsáhlou charakteristiku všech evropských desti-
nací

• zájezdy pro fajnšmekry: jsme schopni namíchat
zájezd nejrůznějšího zaměření – školní tématické
okruhy, vinařské trasy nebo incentivní cesty

• rostoucí pohodlí v dopravě a ubytování: pokud
to je možné, cestujeme bez nočních přejezdů, luxus-
ní zahraniční autokar s veškerým vybavením (DVD,
klima, občerstvení) je běžným předpokladem; typ
ubytování a stravy je v rukou klienta = každému dle
jeho požadavků

• zajišťujeme maximální bezpečnost všech našich
klientů na cestách i v místě pobytu

• a to je smyslem našich cest!

Cestování všemi smysly:
• zrak: to přece musíte vidět na vlastní oči! Učili

nás, že jednou vidět je přece tolikrát více než číst? 
• sluch: slyšeli jste, jak burácí svištící lavina po

zmrzlém svahu?
• čich: mějte svůj nos stále nastražený, neočekávané

čichové dobrodružství, zvláště gastronomického cha-
rakteru patří k základním složkám úspěšného zájez-
du!

• chuť: Organizace zájezdu připomíná přípravu dob-
rého jídla: máte k dispozici spoustu ingrediencí a je
třeba namíchat co nejchutnější pokrm či nápoj – Váš
blažený výraz je nám tou nejlepší odměnou! 

• hmat: to už necháme na Vás!… Ale cítíte, že
byste měli zájezd prožít všemi smysly?
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Jak to funguje:
• zákazník, organizátor zájezdu, zpravidla 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

• do týdne Vám zašleme mailovou nabídku s komen-
tářem včetně cenové kalkulace (cena je vždy nižší
než u srovnatelných katalogových zájezdů) 

• po Vaši případné korekci programu či termínu,
rozsahu služeb nebo ceny, následuje doladění
zájezdu v cestovní kanceláři

• dostanete časový prostor pro nábor Vašich klientů
na zájezd (zpravidla měsíc i více podle blížícího se
termínu zájezdu)

• přípravu zájezdu završuje podpis cestovní smlouvy
a složení zálohy na zájezd (zpravidla 30 - 50 % z ceny
zájezdu); nejpozději 30 dní před začátkem zájezdu je
třeba zaplatit doplatek, dodat seznam účastníků

• do odjezdu zájezdu zbývá pár chvil… a odjíždíme!

Vlastní průběh zájezdu:
• zájezdy jsou zpravidla autokarové či letecké,

při malém počtu účastníků i dalšími dopravními
prostředky

• průvodce, zpravidla vysokoškolsky vzděla-
ný odborník, směřuje výklad  do hloubky
tématu, v souvislosti s přihlédnutím ke specifič-
nosti regionu. Dobrý průvodce je nezbytnou
podmínkou režie každého zájezdu, měl by
v sobě splňovat vlastnosti skvělého odborníka,
dobrého organizátora a jazykového znalce
s notnou dávkou empatie ke klientům

• ubytování a stravování, bývá velmi rozmanité,
od studentských hostelů po ***-**** hotelů,
v ceně je obvykle snídaně, večeře za příplatek

• vstupné do objektů není zahrnuté v ceně, je
předmětem skupinové slevy (případně je zdarma)

• pojišťovací kartička a tištěný miniprůvodce
s plánky měst, mapou a základními informacemi
o lokalitách na trase je součástí každého účastníka
zájezdu; cestou se promítá DVD k tématu zájezdu

• 2-4 osoby doprovodu cestují zdarma (organi-
zátor zájezdu se svým doprovodem)

• předem dohodnutá odměna pro organizátora
podle délky zájezdu
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Pojištění
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 foto-
grafické příběhy Toulek Evropou objevíte na
www.toulkyevropou.cz
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Kde nás naleznete?

RNDr. Miroslav Hrdlička
Cestovní kancelář Toulky Evropou.cz
Zlatnická 7, 110 00 Praha 1 
(100 metrů od Bílé Labutě)
tel./fax: +420 235 310 114
mobil +420 739 356 390
e-mail: kolektivy@toulkyevropou.cz
web: www.toulkyevropou.cz
IČO 16175166, DIČ CZ5508042001

Schůzka kdykoliv po předchozí dohodě.


