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S Toulkami na cestách po Evropě
Náměty zájezdů pro skupiny ve Vašem stylu



FRANCIE I.

Nejméně 4denní varianta cesty (2 prohlídkové 
dny a více), noční přejezd bohužel vzhledem ke 
vzdálenosti (Paříž přes 1000 km) nezbytný.

Filosofie zájezdu: prvořadá země cestovního ruchu 
a turistiky, navštíví ji nejvíce turistů na světě (cca 
70 mil. ročně). Má vše, co k tomuto fenoménu pa-
tří – oceán i moře s plážemi a skalnatými útesy, 
pahorkatiny i velehory (Alpy), řetězy teprve ne-
dávno vyhaslých sopek, hluboké kaňony i fantas-
tické jeskyně a propasti, záhadné podzemní toky; 
světu dala bohatství gotických katedrál, pohádko-
vých zámků, zahrad, půvab kamenných městeček, 
svéráznost venkova. Turisté ocení nespočet vyni-
kajících sýrů, kvalitní vína, zdejší kuchyně nemá 
konkurenci. Paříž je turistickým centrem světového 
významu, kultury (UNESCO), módy,… zájezdy 
však směřují prakticky do všech částí země!

Ubytování: rozsáhlá síť hotelového řetězce ACCOR 
(Formule1, Première Classe, ETAP, IBIS, Mercu-
ry ad.), obvykle se nacházejí na předměs-
tích v blízkosti důležitých dálničních tahů a 
jsou tak ideální na tranzitní přenocování.  
V intravilánu měst hotely různé kvality a ceny,  
v turistických centrech a na pobřeží jsou k dispo-
zici apartmánové nebo hotelové komplexy obřích 
rozměrů, můžete však objevit i naprosto idylické 
malé objekty pro svou dovolenou: oblíbené ven-
kovské usedlosti (gîtes), četné kempy nabízejí 
ubytování v různých karavanech, bungalovech, ve 
vyšších oblastech udržuje Club Alpin Francais síť 
horských chat.

Gastronomie: milostný poměr Francouzů a jídla 
je proslulý; gastronomické slavnosti trvají i několik 
hodin, nezřídka se stává, že oběd zvolna přechá-
zí ve večeři. Kompletní menu, podle tradice apé-
ritif, entreé (předkrm) plat (hlavní jídlo), salát, sýr, 
zákusek, ovoce, kávu a digestif (nápoj na tráve-
ní) vyžaduje čas; polévka se obvykle podává jen  
k večeři, časté bývají různé druhy předkrmů a zá-
kusků, ať již čerstvé ovoce, kompot nebo jogurt, 
ovocný koláč či zmrzlina - jídlo, o kterém se dá 
vyprávět vnoučatům.

Cena zájezdu začíná na 4.000 Kč, podle délky, 
množství a kvality služeb může přesáhnout 10.000 Kč.

PAŘÍŽ, císařovna světa

cena od 4.000 Kč / 2 a více prohlídkových dní
 
Město kultury, módy, skvělého jídla a francouzské-
ho šarmu, mekka architektury, jedno z nejnavště-
vovanějších měst světa (nábřeží Seiny pod patro-
nací UNESCO.).

Aktivity spojené s prohlídkou města:
ideální je kombinace pěšího okruhu centrem města 
s projížďkou metrem: 
- ostrov na Seině Île-de-la-Cité se slavnou  katedrá-
lou Notre-Dame, Sainte-Chapelle
- Hôtel-de-Ville (radnice), Centre G. Pompidou 
(s Galerií moderního umění), pasáže Les Halles, 
Palais Royal (královský palác), neméně slavná 
Garnierova Opera a mnoho dalších staveb 
- kostel La Madeleine, náměstí Place de la Concorde, 
Tulerijské zahrady, Elysejská pole s prezidentským 
palácem ad.
* Eiffelova věž, Latinská čtvrt (Lucemburská zahra-
da, Sorbonna, Invalidovna s hrobem Napoleona I.) 
* moderní  čtvrť La Défense (Manhattan Evropy) se 
112 m vysokou děravou krychlí z bílého mramoru 
Grande Arche a dalšími obchodními mrakodrapy
* muzea a galerie: jejich počet překračuje stovku, 
od světoznámého Louvre, Musée d´Orsay (hlavně 
impresionisté), příležitostných výstav v Malém a 
Velkém Paláci...až třeba po zpřístupněné expozi-
ce v prvním patře Eiffelovy věže 
– do 18 let zpravidla zdarma (někdy až do 27!), 
držitelé Muzejního pasu se dostanou do více než 
70 muzeí nejen ve městě samotném, ale i jeho okolí
* oblíbená je (večerní) plavba po Seině s nasvíce-
ním budov na jejím nábřeží
* pitoreskní umělecká čtvrť Montmartre s náměs-
tím malířů Place du Tertre, bazilikou Sacré-Coeur, 
výhledy na město nebo závěrečná společná veče-
ře (od 10 - 15 Eur) atd., atd.

• PAŘÍŽ na přání: 

- exkurze do vědeckého parku La Villette 
- hřbitovy, nejen slavný Pére Lachaise, Invalidovna 
s hrobem Napoleona ad.
- speciální akce: např. poslední den Lady Diany, 
po stopách Victora Huga, exkurze do slavných 
paláců, divadel či galerie dle výběru 

• okolí města:

VERSAILLES, letní sídlo francouzských králů 
s rozsáhlými parky, zahradami a pavilony, vrchol-
ná památka klasicistní architektury (UNESCO, 
prohlídka zámku nebo jen parků)

FONTAINEBLEAU, město a královský zámek, 
venkovské sídlo nejen králů, ale i rezidence sou-
časných prezidentů (UNESCO)

COMPIEGNE, legendární místo podpisu konce 
1. světové války

Chantilly, zámek rodu Condé se slavnou dosti-
hovou dráhou

Zámky na Loiře, přes 300 zámků a zámec-
kých komplexů s parky a zahradami ze 16. a 17. 
století (UNESCO), mezi nejznámější patří: 
* Azay-le-Rideau, vodní Chenonceau 
* renesanční zahrady např. ve Villandry, Ussé či 
Amboise 
* zámky původně s obrannou funkci: 
Brissac, Chaumont, Sully, Plessis-Bourré, 
* oslavu symetrie a harmonie představují: 
Cheverny, Beauregard (s kolekcí portrétů), 
Argent-sur-Sauldre (s výstavou keramiky), 
St-Michel-sur-Loire (se sbírkou cadillaců), 
Gizeux (s živými osly) nebo 
Saumur (s muzeem koní), 
Angers (s pozoruhodným gobelínem Apokalypsy)
* Chambord je nejznámějším zámkem oblasti

REMEŠ, vinařské středisko v regionu Champagne 
s monumentální katedrálou, až do roku 1830  
korunovační chrám francouzských králů (UNESCO)

GIVERNY, dům a zahrada Claude Moneta s je-
zírkem pro jeho slavné lekníny

Disneyland, nejznámější evropský zábavní park 
pro děti i dospělé s množstvím atrakcí, pohádko-
vých postav - slavnostní událost na celý den

Asterix Park, v hlavní roli pohádkové postavičky 
Astérix a Obélix

CHARTRES, jedna z největších gotických kated-
rál světa - přelomové dílo světové architektury, kelt-
ská madona, v kryptě druidská studna (UNESCO) 

Toulky vinným ALSASKEM 

cena od 3.000 Kč / 2-3 prohlídkové dny
 

Aktivity spojené s prohlídkou oblasti:

Haut-Koenigsbourg, jeden z nejkrásnějších 
francouzských hradů 

COLMAR, RIQUEWIHR, ÈGUISHEIM, 
historická městečka na vinné stezce - hrázděné 
domy, dochovaná středověká opevnění - možná 
ochutnávka vína a sýrů münster, KAYSERSBERG, 
rodiště lékaře Alberta Schweizera, TURCKHEIM 
s večerním ponocným 

OBERNAI, rodiště patronky Alsaska sv. Otýlie

Vogezy, nenáročný výstup na nejvyšší vrchol 
pohoří Grand Ballon (1.424 m) s výhledem na 
německý Schwarzwald (Černý Les) a švýcarskou 
Juru, příp. turistika podél Bílého a Černého jezera

ŠTRASBURK (UNESCO), „křižovatka Evropy“ 
gotická katedrála Notre-Dame, Rohanský palác,
palác Evropského parlamentu a Rady Evropy  
(exkurze), Petite France, malebná čtvrť s kanály a 
hrázděnými domy, středověké strážní věže a kryté 
mosty, večeře s alsaskou specialitou tarte flambée

RIBEAVILLÉ, půvabné městečko na úpatí tří 
hradů, začátkem září vinařská slavnost trubačů 
s průvodem alegorických vozů a rytířů na koních

MULHOUSE, největší muzeum automobilů s více 
než 500 exponáty



VÍDEŇ noblesní a kavárenská VÍDEŇ secesní a habsburská

Kouzelná BRETAŇ 
a tajemná NORMANDIE

cena od 7.000 Kč / 5 a více prohlídkových dní

  
Aktivity spojené s prohlídkou oblasti:

ROUEN, vstupní brána do Normandie, historické 
centrum s hrázděnými domy, orlojem a katedrá-
lou proslulou z Monetových obrazů, místo upálení  
Johanky z Arku 

HONFLEUR, místo vzniku impresionismu, 
kouzelné umělecké městečko při ústí Seiny do 
moře, přejezd přes most Pont du Normandie do  
2. největšího přístavu Francie a tím je 

LE HAVRE, atypická krása městského pováleč-
ného plánování a architektury („beton je krásný“, 
UNESCO) 

CAEN, pláže Omaha a další místa spojená 
s vyloděním spojeneckých vojsk v červnu roku 1944 
(Avranches, Arromanches) 

BAYEUX, slavná tapisérie s výjevy z dějin Normanů

MONT-ST-MICHEL, opatství na žulové skále a 
nejznámější poutní místo Francie, až 16metrový 
rozdíl hladiny mezi přílivem a odlivem, 3. nejna-
vštěvovanější objekt Francie (UNESCO) 

ST-MALÓ, přístav s pirátskou minulostí, pevností 
a katedrálou

ST-THÉGONNEC, GUIMILLAU, PLEYBEN, 
kamenná architektura farních ohrad

PONT AVEN, působiště malíře Paula Gaugina 

CARNAC a jeho megalitická klutura (menhirové 
řady, dolmeny)

CONCARNEAU, LOCRONAN, nejkrásnější 
vesnice Francie, vděčná kulisa pro filmaře 

VANNES a (nejen) jeho prádelní domy

QUIBERON, turistika po útesech poloostrova, 
v 19. stol. objevená metoda konzervace potravin
 

FRANCOUZSKÁ RIVIÉRA a PROVENCE 
s podmanivými vůněmi Francie 

cena od 6.000 Kč / 4 a více prohlídkových dní
 
 
Aktivity spojené s prohlídkou oblasti:

ORANGE, bývalé římské město s dodnes funkčním 
římským divadlem a jedním nejkrásnějších trium-
fálních oblouků (UNESCO)

Pont-du-Gard, římský akvadukt (UNESCO) 
s možností koupání v říčce Gardon

AVIGNON s Papežským palácem, katedrálou, 
zbytky mostu St-Bénézet, jedinečná atmosféra 
zdejších uliček (UNESCO),… a třeba čokoládový-
mi koulemi papaline d´Avignon

ARLES je neodmyslitelně spojeno s životem malíře 
Vincenta van Gogha, Charlese Gounoda nebo 
George Bizeta, symbolem je mohutný římský amfi-
teátr nebo divadlo a lázně ze stejné doby  

FRÉJUS a jeho antické památky: amfiteátr, akva-
dukt, Zlatá brána

MARSEILLE, největší obchodní přístav Francie 
s dominantou katedrály Notre-Dame-de-la-Garde, 
výlet na ostrov If (hrabě Monte Christo), Frioul-
ské ostrovy nebo vápencové útesy Calanques 

PORT GRIMAUD a jeho laguny a kanály 

SAINT TROPEZ, světoznámý přístav  

cesta po galeriích za věhlasnými malíři: 
Chagall (Nice),  Matisse (Nice, Vence), Léger 
(Biot), Picasso (Antibes, Vallauris), Renoir (Cagnes 
sur Mer), nadace Maeght (Brakue, Picasso, Gia-
cometti, Calder), ST-PAUL-DE-VENCE (César, 
Modigliani)

LES-BAUX-DE-PROVENCE, středověké skalní 
městečko řemesel se zbytky hradu a nádhernými 
výhledy, Daudetův mlýn 
Tarascon, strážní hrad 

ST-MARIES-DE-LA-MER, letovisko s možností 
koupání nebo vyhlídková plavba deltou řeky Rhôny

• Další možnosti v PROVENCE:

* Marineland Aqua-splash, zábavný park 
s představením delfínů, kosatek či lachtanů a dal-
šími mořskými živočichy

*  TOURETTES, výlet do vesničky „na bidýlku“ 
* ST-PAUL-DE-VENCE, umělecké městečko s 
ateliéry a hospůdkami

* VALLAURIS, vesnice keramiky Pabla Picassa

* BIOT, rázovitá vesnice, muzeum Fernanda Légera

* Fontaine-de-Vaucluse, největší vyvěračka 
Evropy s nedalekou továrnou na ruční papír 

* ROUSSILLON, bauxitové skály, malířské hlinky

* exkurze do kamenných vesnic (Bories)

* ornitologický park v přírodním parku 
Camarque,… pro vinaře ochutnávky vín

Barvy AZUROVÉHO POBŘEŽÍ 
i hazard v MONACU

cena od 5.000 Kč / 3 a více prohlídkových dní
 
 
Aktivity spojené s prohlídkou oblasti:

NICE, nejznámějšího mondénní středisko oblasti 
s Anglickou promenádou, starou čtvrtí, vrchem  
Le Château, možnost koupání či návštěvy některé 
z galerií (Chagall, Matisse)

CANNES, promenáda La Croisette a pomyslný 
červený filmový koberec

ANTIBES, romantický přístav, květinové uličky, 
provensálská tržnice,… skvělé Picassovo muzeum 
a nedaleká vesnice keramiky VALLAURIS
Grand kanyon Verdon s nepopsatelnými pří-
rodními scenériemi, jezero Lac de St-Croix

ÈZE městečko „na bidýlku“s úchvatnými výhledy, 
hradem s botanickou zahradou a možnou exkurzí 
do parfumerie Galimard 

MONACO s Knížecím palácem, katedrálou 
sv. Mikuláše nebo slavným Oceánografickým mu-
zeum a botanickou zahradou 

MONTE CARLO a jeho slavné casino, okruh trasy 
závodu F1, možnost skvělého koupání

Sopky kraje AUVERGNE 
a kaňony jihu FRANCIE

cena od 6.000 Kč / 4 a více prohlídkových dní 
 
 
Hluboké kaňony řek (Tarn, Jonte), desítky sopeč-
ných kup a kuželů, románské hrady, kostely,… 
jeden ze začátků svatojakubské cesty (UNESCO); 
ale také hluboké propasti (jeskyně Aven-Armand), 
nejvyšší silniční most světa (u Millau); přidejme 
skvělé víno, bezpočet druhů sýrů… a jsme v oblas-
ti unikátní krajiny, která nemá v Evropě obdoby!

Aktivity spojené s prohlídkou oblasti:

sopečné pásmo Monts-Dômes s vyhaslými 
sopkami, např. Puy de Dôme (1.464 m) 

CLERMONT FERRAND, hlavní město kraje Au-
vergne a středověké souměstí na sopkách s kated-
rálou a bazilikou ze sopečného tufu

sopečná oblast Monts-Dore s gigantickou 
kalderou sopky Puy-de-Sancy (1.885 m) 

krása středověkých měst THIERS, ST-NECTAIRE, 
TURRENE, ISSOIRE 

LE PUY-EN-VELAY, sopečné poutní město s půso-
bivými sakrálními stavbami na vrcholech sopouchů 

poutní místo CONQUES - opatství, klenotnice 
se středověkými předměty

LYON, hlavní město francouzské gastronomie se 
zbytky antického města: amfiteátr, divadlo, akva-
dukty, katedrála atd. (UNESCO)

FRANCIE II.



MAĎARSKO není jen 
paprika, guláš a Budapešť

Zpravidla 3-5denní varianta cesty, bez nočního 
přejezdu (se zastávkou třeba v Bratislavě).

Filosofie zájezdu: I když hlavním lákadlem zůstá-
vá Budapešť, země má co nabídnout v podobě ne-
sčetných lázní, kulinářských a vinařských specialit 
či atrakcí, projížďka bryčkou po pusztě, romantic-
ké jízdy úzkokolejkou, poslech cikánských kapel!

Ubytování: celkem slušné a levné hotely, penzio-
ny,… na vzestupu je vesnická turistika.

Gastronomie: bez dlouhého komentáře, začněme 
u aperitivů: barack (meruňková) nebo cseresznye 
(višňová brandy), následuje polévka: gulyásleves, 
halászlé, jókai bableves,... přecházíme k hlavnímu
jídlu: pörkölt (náš guláš), paprikás csirke, öz,… že 
nerozumíte? Nevadí, připravte se na velké porce 
masa, odvážně ochucené paprikou,… 
A co desert: palacsinte, somlói galuska, rétes 
s jablky, tvarohem nebo mákem, vše zapíjíme 
Egri Bikavér, Villányi Burgundi, Pinot Noir, 
Olász Rizling, Badacsonyi nebo tokajským: Mu-
skotály, Hárslevelü aj. 

Cenu zájezdu od 3.000 - 4.000 Kč mohou navýšit 
příplatky za lázně, csárdu, ochutnávky vín, likérů apod.

BUDAPEŠŤ, architektonický klenot na Dunaji, 
přestože téměř nemá středověké památky, domi-
nuje mu klasicismus, secese a eklektismus. Bydlí 
zde každý pátý Maďar, koncentrace průmyslo-
vých aktivit je ještě vyšší. 

Aktivity spojené s prohlídkou města:

• Budínská část, památky na Hradním vrchu: 

* bývalý královský palác, dnes komplex muzeí 
(Moderního umění s Ludwigovou sbírkou), Národ-
ní galerii a Széchényiovu národní knihovnu 
* barevný Matyášův (korunovační) kostel s nadča-
sovou architekturou hotelu Hilton, Rybářská bašta, 
středověké měšťanské domy a kostely
* vrch Gellért se stejnojmenným hotelem a luxusní-
mi lázněmi, dominuje mu Památník osvobození a 
habsburská Citadela 
* nedaleko další lázně (fürdö): Rudas, Rác, Király 
* honosné mosty (některé řetězové) přes Dunaj a 
několik ostrovů k odpočinku (Margaretin) 

• Pešťská část s bulváry a okružními třídami:

* novogotický komplex Parlamentu s mohutnou 
kupolí (možná exkurze), poblíž akademie věd,  
hudební síň Vigado, (koncertoval zde Brahms, 
Liszt nebo Bartók), Greshamův palác, secesní  
Velká tržnice i vyhlášená Gerbaudova cukrárna 
* neoklasicistní bazilika sv. Štěpána i největší 
evropská synagoga v byzantsko-maurském stylu 
 * náměstí Hösök dominuje památník Milénia se 
sochami slavných uherských vůdců, neoklasicistní 
stavby Muzea výtvarného umění a Paláce umění 
* Városliget (Městský park) ukrývá pohádkové věže 
hradu Vajdahunyad, secesní Széchenyiho lázně, 
zábavní Vidám Park nebo ve stejném stylu ZOO
* nejstarší metro na evropském kontinentě (r.1896) 
* skvělá svačina v nejznámější budapešťské pala-
činkárně na Battyanyi tér

• Dunajský oblouk - vhodná příjezdová trasa: 
výletní oblast s četnými přírodními i kulturními pa-
mátkami v okolí druhé nejdelší řeky Evropy:

OSTŘIHOM, historické a církevní centrum země, 
rodiště krále Štěpána (r. 1000 korunován prvním 
maďarským králem), královské sídlo do pol. 13. stol. 
* neoklasicistní bazilika, symbol maďarského ka-
tolicismu se sbírkou církevních relikvií 
* Královský palác a Biskupský palác 
* most Márie Valerie přes Dunaj na Slovensko

VISEGRÁD, římské sídlo, ve středověku hlavní 
město Maďarska, diplomatické místo: v Královském 
paláci byly v r. 1335 a 1991 uzavřeny dvě doho-
dy o spolupráci středoevropských zemí

SZENTENDRE „Montmartre Dunaje“  umělecké 
kolonie a půvabné bludiště domů, kostely v balkán-
ském stylu z doby, kdy sem před Turky prchali pra-
voslavní Srbové; výroba marcipánu a ráj suvenýrů

• Regiony mimo Budapešť:

BALATON, největší sladkovodní jezero stř. Evropy, 
oblíbený turistický region: kromě koupání a vod-
ních sportů láká k popíjení skvělého místního vína 
* oblíbená letoviska na severním břehu: 
Balatonfüred, Badacsony, Kesthely 
* široké pláže na jihu: Siófok, Tihany 

Bukové hory, národní park s rozsáhlou kraso-
vou náhorní planinu (četné jeskyně), množství 
termálních minerálních pramenů

* MISKOLC, věnné město uherských královen, 
hrad Diósgyör, poblíž unikátní termální jeskynní 
lázně Tapolca

EGER, město ve slunném údolí mezi Bukovými ho-
rami a pohořím Mátra:
* neoklasicistní bazilika, arcibiskupský palác, 
pozdně barokní lyceum s unikátní knihovnou 
* minaret a zbytky lázní z turecké epochy
* Egerský hrad na návrší nad městem 
* nedaleké údolí krásné paní (Szépasszony) 
s desítkami vinných sklípků a vinohradů

Hortobágy, nejstarší národní park, unikátní trav-
natá a solná step i způsob života místních pastev-
ců koní (csikósok) a kovbojů (gulyások): jezdecké 
slavnosti, projížďky na koních či v bryčce

• Termální lázně:

lázeňská velmoc, 80 lokalit/120 lázní; na povrch 
vyvěrá nespočet horkých pramenů bohatých na 
minerály, které znali již Římané:

HAJDÚSZOBOSZLÓ, největší lázeňský kom-
plex země  s akvaparkem

HARKÁNY, venkovní areál i s krytými bazény a 
koupelemi v horkém bahně (léčivá síra a fluorid)

HEVÍZ, největší evropské termální jezero je napá-
jeno lehce radioaktivním pramenem prýštícím ze 
sopečného kráteru 

SÁRVÁR, nejmladší lázně Maďarska, místo poby-
tu neslavně proslulé hraběnky Alžběty Báthoriové

ZALAKAROS, jedny z nejmladších lázní a další

LANGUEDOC, GASKOŇSKO, AKVITÁNIE… 
a podhůří PYRENEJÍ

cena od 7.000 Kč / 6 a více prohlídkových dní
  

Oblast jižní Francie, kolébka starých kultur,  
domov cromagnonského člověka, opevněných 
středověkých vesnic, krajiny podél kanálu di Midi 
(UNESCO). Otevírá se před námi svět Tří muške-
týrů, malíře Lautreca, na své si přijdou ctitelé Cy-
rana (Bergerac); krajem zní řinčení mečů a třeskot 
mušket, vítr dávných časů roznáší nostalgii nad 
vinicemi i omšelými kameny hradeb a prejzových 
střech.
 
Mezi hlavní střediska (např.) patří:

MONTPELIÉR, SÈTE, NARBONNE 
a oblast Lví zátoky

CARCASSONNE, působivé středověké město 
s unikátním komplexem opevnění (UNESCO)

TOULOUSE s románskou bazilikou a klášterem 
jakobínů, kde byl ve 13. století založen domini-
kánský řád a Svatá inkvizice, kolébka francouz-
ského letectví

Pyreneje s cestami do průsmyků a odtud pěší 
túry na panoramatická místa v okolí - Pic de Midi  
de Bigorre (2.865 m), katarské hrady v podhůří

LOURDES, slavné poutní místo 

PAU, bývalé centrum Navarského království 

BIARRITZ, mondénní letovisko na břehu Atlantiku
s možností koupání,… event. na skok do španěl-
ského SAN SEBASTIANU s nejkrásnější španěl-
skou pláží La Concha, hradem La Mota a palácem 
Miramar

Pilat, procházka a koupání pod nejvyšší dunou 
Evropy  (117 m) 

BORDEAUX, vinařská metropole a přístav na 
řece Garonně se vznešeným a po Paříži druhým 
nejrozsáhlejším historickým centrem a jeho bulvá-
ry, Velkým divadlem, katedrálou… (UNESCO)

Poslyšte, jak zní další jména oblasti: 

LA ROCHELLE a příběh Tří mušketýrů 

COGNAC, lázeňské centrum ARCACHON 

Lascaux, světoznámá replika jeskyně se 150 
malbami z doby paleolitu s vyobrazením zvířat 

Toulky ARDENAMI a PICARDIÍ

cena od 4.000 Kč / 3-4 prohlídkové dny

katedrály: AMIENS (kamenná bible), 

BEAUVAIS, CAMBRAI, ARRAS a jeho radnice 

KRESČAK, VERDUN, SEDAN, místa bojů v růz-
ných historických epochách 

SOISSON, centrum Francké říše

historické přístavy: CALAIS, BOULOGNE-SUR-MER 

FRANCIE III.



Zpravidla 5-8denní varianta cesty, noční přejezd 
vzhledem ke vzdálenosti (min. 900 km) nezbytný.

Filosofie zájezdu: velké turistické téma - gigant, 
malý rozlohou a velký významem. 
Strategická poloha mezi evropskými velmocemi, 
věhlas lyžařských středisek - poslechněte si, jak 
zní jména: Crans Montana, Davos, Zermatt, Svatý  
Mořic, Grindelwald, Matterhorn!... nebo letoviska 
na březích úžasných jezer a řek: Locarno, Lugano, 
Montreux, Vevey, Ženeva, Luzern, Bern, Curych. 
A co teprve exkurze do výrobny alpských rohů, sýrů, 
čokolády,… léků, OSN, toulky po vinicích nebo vý-
jezd unikátními dopravními prostředky na Shilthorn, 
Jungfraujoch, Gornegrat, Kleine Scheidegg? 

Ubytování: osobité hotely, chalupy, ale také statky 
či hostince různých kvalit a zpravidla vyšších cen 
- kvůli dlouhodobě vysokému kurzu zdejší měny se 
často spí za hranicí země ve Francii.

Gastronomie je silně ovlivněna sousedními zeměmi, 
obligatorní slušná snídaně, rodinné restaurace s pří-
jemnou atmosférou s tradičními fondue, spätzle,.. 
vynikající (a u nás prakticky neznámá) lehká vína.

Cena zájezdu začíná na 5.000 - 6.000 Kč, s příplat-
ky za dopravní prostředky (lanovky, vlaky a exkurze), 
jídlo a suvenýry nezřídka přesáhne 10.000 Kč.

Wallis

SION, město pod dvěma hrady: mohutný Tourbil-
lon a opevněný kostel de Valére, upravené měš-
ťanské domy, Maison Supersaxo - šlechtické sídlo, 
gotická katedrála Notre-Dame, Věž čarodějnic 

Val d´Hérens, údolí s dřevěnými domky na ka-
menných základech a zemní pyramidy 

přehradní nádrž Grand Dixence, 
nejvyšší přehradní hráz na světě (284 m), exkurze

SAAS-FEE, vysokohorské středisko s tradičními 
dřevěnými domy na kamenných základech

ZERMATT, nejdražší vysokohorské středisko země 
a slavný Matterhorn: 
* vláčkem na Gornegrat (3 090 m) 
* lanovkou na Malý Matterhorn (3 884 m) 

• toulky světem alpských průsmyků 
* RIEDELALP, exkurze nad nejdelší alpský ledovec

* NIEDERALP, rodiště slavného hoteliéra C. Ritze 

* Furkapass (2 431 m) s exkurzí do nedalekého 
Rhônského ledovce

• Na skok k nejvyššímu vrcholu Evropy:

CHAMONIX-MT-BLANC, světoznámé turistické 
středisko v Savojských Alpách, dějiště 1. ZOH 
(r. 1924), kolébka evropského horolezectví, v oko-
lí několik ledovcových splazů v okolí (Glacier des 
Bossons, Mer de Glace, Glacierd´Argentière): 
* výjezd lanovkou na vrchol Aiguelle du Midi 
(3 482 m), výhledy na Mont Blanc  
* výlet ozubenou železnicí do Montenvers 
(1 910 m) nad ledovcem Mer du Glace

ŠVÝCARSKO

Švýcarský sever a srdce země

Aktivity v regionu:

• okolí Bodamského jezera:
německé LINDAU či MEERSBURG, říčním tra-
jektem do Kostnice, květinový ostrov Mainau 
nebo poloostrov Reichenau s předrománskou 
kulturou,…a jsme ve Švýcarsku:  

STEIN am Rhein, nejkrásnější středověké měs-
tečko země s úžasnými freskami na fasádách 

nejmohutnější vodopády na Rýnu, 24 m výš-
kového rozdílu, cesta podél vodopádů s vyhlídkami 
a plavbou k ostrovu uprostřed nich

• ekonomické srdce Švýcarska:

ZÜRICH, hospodářská metropole země:
* mohutný románský Großmünster a přes řeku Lim-
mat stojící románsko-gotický Fraumünster, barokní 
kostel sv. Petra (s největším kostelním ciferníkem) 
* Bahnhofstrasse, nejdražší ulice Evropy 
* četná muzea: Zemské, Uměleckoprůmyslové, 
Etnografické ad., mimořádný význam má Kunsthaus 
s bohatou kolekcí evropského moderního umění
* Corbusierova vila v příjezerní promenádě, 
v sousedství ateliér sochaře Hermanna Hallera 

• pravé srdce Švýcarska: 

LUZERN a okolí, nejpřitažlivější město země: 
* Kapličkový a další mosty přes řeku Reuss
* Weinmarkt, Rathaus, Bourbaki-Panorama:
112 m dlouhý nástěnný obraz znázorňuje postup 
francouzské armády přes Švýcarsko, 1870 - 1871
* procházka po hradbách, umírající lev, event. 
Gletschergarten (ledovcová zahrada) 
* Švýcarské dopravní muzeum a jeho expozice: 
letový simulátor, virtuální cesta meziplanetárním 
prostorem, interaktivní exponáty, historické modely 

Pilatus, lanovkou/zubačkou na vrchol (2.121 m, 
až 48 % stoupání - nejstrmější železnice na světě

vyhlídkovou cestou Viléma Tella s místy spja-
tými s legendárním hrdinou: Tellsplatte, Tellskapelle, 
výhled na planinu Rütli, místu vzniku Švýcarska

ALTDORF, Tell sestřelil jablko z hlavy svého syna

INTERLAKEN, exkurze do čokoládovny Schuh, 
ukázka ruční výroby a ochutnávka

GRINDELWALD, malebné horské městečko pod 
vrcholy slavných čtyřtisícovek: Eiger-Mönch-Jungfrau
* průzkum soutěsky dravé říčky Lütschen  
* exkurze k ledovci Oberer Gletscher 
* výjezd ozubnicovou železnicí na nejvýše polo-
ženou železniční stanici Evropě (3 456 m), nebo 
do sousedního Trümmelbašského údolí (vodopády)

BERN (UNESCO), hlavní město konfederace obté-
kané řekou Aarou, ve městě pobýval mj. A. Einstein: 
* historické centrum s dlouhými, paralelně probí-
hajícími ulicemi s podloubími, několikapodlažními 
sklepeními, vystouplými štíty a pestře malovanými 
renesančními kašnami  
* gotická radnice i několik věží 
* Münster v duchu francouzské katedrální gotiky 

Ženevské jezero

ŽENEVA, někdy též „nejmenší velkoměsto světa“ 
leží při výtoku řeky Rhôny z Ženevského jezera 
dříve středisko protestantismu, dnes sídlo meziná-
rodních organizací: Červený kříž, Mezinárodní 
úřad práce,.. a některých úřadů OSN - možná 
exkurze; ze tří čtvrtin je obklopena francouzským 
územím – oblíbené mondénní a respektované  
letovisko:
* okružní jízda po čtvrti světových organizací
* dále pěšky: staré město s katedrálou sv. Petra 
(Kalvínova stolička) 
* místo zrodu Červeného kříže (sál Alabama) 
* gejzír, pozoruhodný symbol města, chrlí vodu 
rychlostí 200 km/h do výšky 140 m (500 l/s)
* Anglická zahrada s květinovými hodinami 
i Národním monumentem, Neptunovy kameny či 
ostrov rodáka J-J Rousseau s jeho sochou
* zelený salonek hotelu Beau-Rivage, kde prof. 
Masaryk tvořil první ústavu Československa,…  
poslední místo rakouské císařovny Sisi
* nejdelší lavička Evropy, poblíž obědval Bill Clinton
* exkurze do některé z hodinářských manufaktur 
ve městě či okolí (Patek Phillippe) 

* CERN, exkurze do střediska evropského jader-
ného výzkumu, where www was born

• perly na břehu Ženevského jezera: 

cesta podél vinic Ženevského jezera (UNESCO):

VEVEY, město spojené s Ch. Chaplinem (hrobka), 
sídlo firmy Nestlé, Corbusierova Jezerní vila 

MONTREUX, luxusní letovisko s okázalou pro-
menádou, jazzovým festivalem, ale i slavnou so-
chou Freddieho Mercuryho, místo umělecké tvorby 
I.Stravinského, L.N.Tolstého, lorda Byrona, Franca 
Zappy ad.

Chillon, slavný hrad a ještě slavnější vězeň Fran-
cois de Bonivard 

LAUSANNE, město strmí ve svazích a kopcích 
v úžasné poloze nad břehem Ženevského jezera: 
* na svahu a v kopcích se rozkládá historické město 
(cesta metrem), jemuž vévodí katedrála Notre-Dame 
* na břehu jezera velkolepé Olympijské muzeum, 
mj. se sochou Emila Zátopka 

GRUYÉRE, výroba sýrů a podhradí, špacír 
po městečku označovaném jako nejmalebnější  
v zemi, centrum kraje se stejnojmenným sýrem 

BROC, výroba skvělé čokolády značky Cailler 
s „opulentní“ ochutnávkou

• Další švýcarské speciality:

* exkurze: do manufaktury na výrobu alpských 
rohů, hodinek nebo výtahů Schindler...
* kláštery: benediktínů v Sankt Gallenu, sv. Jana 
Křtitele v Müstairu (obojí UNESCO)
* Monte San Giorgio, naleziště 10 000 mořských 
fosílií mimořádného významu (UNESCO)
* masív Sardona, inverzní položení vrstev hornin 
v důsledku tektonických pohybů zemské kůry způso-
benými kolizí jejích pevninských desek (UNESCO)



BENELUX 
jedním (jarním) dechem

SLOVINSKO, 
svět hor, jezer i moře 

Zpravidla 4-6denní varianta cesty, noční přejezd 
vzhledem ke vzdálenosti (min. 900 km) nezbytný.

Filosofie zájezdu: Kompaktní region tří zemí: 
architektonické skvosty starobylých měst Braban-
tu či Flander (Bruggy, Gent, Lovaň) na křižovatce 
významných dopravních tras - Brusel se pasuje na 
„hlavní politické a obchodní centrum sjednocené 
Evropy“ střídá na severu zajímavý kolorit kra-
jiny protkané kanály. Proslulé jsou sbírky malířů 
(Gogh, Rembrandt, Vermeer, Bosch), stejně jako 
moderní technická díla související s věčným bojem 
Holanďanů s živly moře a velkých řek (Rýn, Mása 
či Šelda). Květinových, sýrových aj. folklórních 
slavností je přehršle, návštěva Amsterdamu či Lu-
cemburku patří k povinnostem. 

Ubytování: široký výběr hotelů všech kategorií, 
v Nizozemsku zkuste méně tradiční formy – farmu, 
v soukromí nebo turistických chatách, bungalovech.

Gastronomie odpovídá mezinárodní kuchyni, po-
pulární jsou slanečci, tvrdé sýry, ryby, ale i různé 
fritované pokrmy s různými omáčkami, ražničí, 
masové koule,…zapijte skvělým pivem.

Cena zájezdu od 4.000 - 5.000 Kč, podle délky, 
množství a kvality služeb. 

Aktivity v regionu:               N IZOZEMÍ

• města: každé je trochu osobité, poznání dvou, 
tří a Amsterdamu je účelným optimem:

AALSMEER, exkurze do největší květinové aukce 
květin na světě

GOUDA, EDAM, ALKMAAR, sýrové trhy

NAARDEN, odkaz J. Á. Komenského (hrobka a 
muzeum), zachovalé hvězdicové opevnění 

DELFT a jeho fajáns - exkurze do některé z dílen

DEN HAAG, sídelní město krále, Evropského 
soudního dvora, Madurodam, soubor miniatur ko-
pií architektonických, technických zajímavostí země

• přístavy: malebný HOORN, VOLENDAM, 
ENKHUIZEN na severu země, mondénní mořské 
lázně SCHEVENINGEN uprostřed a 2. největší 
přístav světa na jihu ROTTERDAM, za 2. svět. 
války zcela zničen a znovu postaven v hypermo-
derní podobě, průjezd terminálovými překladišti, 
sídla ropných gigantů (Shell) a dále do krajiny 

• věčný zápas Holanďanů s mořem:

Zuiderzee, projekt vysušení a zúrodnění býva-
lého mořského dna, cesta po některé z poldrů, 
možná návštěva farmy  

Delta plan, průjezd přes unikátní několikastup-
ňové hráze v ústí velkých řek (Mása, Šelda a Rýn)
plavba po kanálech v kultivované krajině, jízda 
na vypůjčeném kole, návštěva fotbalového zápa-
su Ajaxu Amsterdam

• řemesla a tradice: Zaanse Schanse, 
živý skanzen lidové architektury, řemesel, (výroby 
sýrů, dřeváků), větrných mlýnů, suvenýrové kera-
miky, výšivek atd. (zdarma)
Květinové korzo (duben)

AMSTERDAM,  město na kanálech (grachtech), 
jeho největší půvab spočívá v úžasné atmosféře 
(genius loci), náměstí Dam, kostely (Oude- Zuider-
a Westerkerkl), stará synagoga, dům Anny 
Franckové, obytné domy s bohatě zdobenými štíty,  
návštěva brusírny diamantů (zdarma) nebo  
působivé galerie: Stedelijk a Rijksmuseum, muze-
um Vincenta van Gogha
                                                  BELGIE 
• města: doporučujeme navštívit dvě,…tři maxi-
málně, jinak budete mít v hlavě guláš

ANTVERPY, největší přístav Belgie, kulturní stře-
disko belgických Vlámů, strategický přístav NATO:
* proslulé brusírny diamantů
* soupeří v obchodování s holandskými přístavy 
Rotterdam a Amsterdam: zbytky hradu Steen 
* pod řeku Šeldou tři tunely, zajímavá je radnice a 
masné krámy, po straně Velkého tržiště s cechovní-
mi domy je sedmilodní katedrála P. Marie  
* Torengebouw, 1. mrakodrap v Evropě z r. 1932
* Rubensův dům a další muzea: Světového dia-
mantového centra, Královské výtvarného umění a 
Muzeum Meyer van der Berghovo (vlámští mistři)

BRUGGY, malebné centrum kanálech: 
* tržnice, výstavní domy z období gotiky, renesan-
ce a baroka, stará radnice, bazilika sv. Krve 
* projížďka lodí po kanálech 

WATTERLOO, místo poslední bitvy Napoleona 
proti vojskům Wellingtona a  Büchera z r. 1815, 
Lví pahorek se sochou britského lva 

BRUSEL, památky okolo Velkého náměstí (Grand 
Place, UNESCO), výstavná gotická radnice, 
Královský dům, palác brabantských vévodů, ce-
chovní i  patricijské domy, „Manneken-Pis“, bron-
zová soška čurajícího chlapečka, Svatohubertská 
galerie (pasáž), Atomium (součást Expo 58) ad.
* exkurze do Evropského parlamentu /komise

GENT, historické město při řece Šeldě, od středo-
věku proslulé textilní výrobou, dnes jeden z nej-
půvabnějších souborů gotických památek v zemi:
* románský hrad, výstavné cechovní a patricijské 
domy, sebevědomá gotická radnice a tržnice 
* kostely sv. Jakuba, sv. Mikuláše a katedrála 
sv. Bavona s křídlovým oltářem bratří van Eycků 

• příroda: Ardeny, zalesněná vrchovina a NP, 
chráněná vzácná vřesoviště a slatiny; drsné zimy, 
místo těžkých bojů za obou světových válek.                   

LUCEMBURSKO 

Turisté sem zamíří na 2-3 hodiny a zemi opustí.

LUCEMBURK, hlavní město velkovévodství:
* prohlídka města z vyhlídkových míst: Cathédra-
le Notre-Dame s ostatky českého krále Jana Lucem-
burského, zajímavá Citadelle du St-Esprit (stavitel 
S.Vauban), kasematy a Corniche, hradební cesta, 
Palais Grand-Ducal, sídlo velkovévody 
* komplex vládních budov EU: Evropský parla-
ment, Finanční správa, Evropská investiční ban-
ka,…exkurze do Eurostatu (statistický úřad)
* mimo hlavní město stojí za návštěvu atraktivní 
Malé lucemburské Švýcarsko

Zpravidla 4-5denní varianta cesty, noční přejezd 
vzhledem ke vzdálenosti (min. 700 km) nezbytný.

Filosofie zájezdu: slušná země, malá rozsahem 
velká krásami, které ukrývá; dominuje hlavně pří-
roda – hory se nezřídka dotýkají nebe, nechybí 
množství vodopádů i soutěsek; jezerní hladina 
je tak hladká, že se v ní odráží slunce, pramenů  
a krasových jeskyní; nechybí ani vodní turistika, 
rafting. Turisté si zpravidla zemi „odškrtnout“ jed-
nou návštěvou: začnou v horách na severu země, 
postupně se přesunou až k moři - specifickou vari-
antou může být cesta po stopách architekta a jeho 
staveb Jóže Plečnika.

Ubytování v některém z mnoha příjemných osobi-
tých hotelů / penzionů se snídaní. 

Gastronomie: na večeři zajděte do některé z pří-
jemných hospůdek, neopoměňte ochutnat místní 
plody moře a k nim skvělé místní (Laški/ Renski 
rizling, Teran, Traminac, Cviček).

Cena zájezdu od 4.000 - 5.000 Kč, podle délky, 
množství a kvality služeb. 

Aktivity v regionu:
• jezerní a horský ráj Julských Alp: 

KRANJSKA GORA, mamutí skokanské můstky 
v Planici, prameny řeky Sávy, údolí Tamar, jeskyně 

BLED, vyhlášené letovisko, procházka po jezerní 
promenádě, návštěva hradu, plavba po jezeře  

BOHINJ a nejvyšší slovinský vodopád Savica 
(72 m), lanovkou na Vogel s výhledy na Triglavský NP

LUBLAŇ, kouzelným uličkám vévodí dominanta 
Gradu, na každém kroku je patrný vliv Jóže Plečnika 

• unikátní jeskyně slovinského krasu: 

POSTOJNA, největší krápníkové jeskyně Evropy 
(20 km podzemních chodeb, macarát jeskynní) a 
„loupežnický hrad“ ve skále Predjamski Grad  

ŠKOCJANSKA JAMA, soustava podzemních 
jeskyní, propastí, propadlých údolí a přírodních 
mostů, největší podzemní kaňon světa (UNESCO) 

• slovinský Jadran a jeho akvapark: 

PIRAN, historické benátské město a přístav, 
hradby, rodiště hudebního skladatele G.Tartiniho

PORTOROŽ, celoročně otevřené moderní letovis-
ko s obchody, kavárnami, bary, …

SAN BERNARDIN, vodní park Laguna: zážitko-
vé bazény s mořskou vodou (26 - 31oC) 

• na skok do Itálie: 

TERST, přístav a jeho bulváry, náměstí, katedrály 
či římské památky

MIRAMARE, habsburský zámek a jeho parky, 
příp. večeře v přístavním letovisku Grado


