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67,68,75
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Singapur
70,71
Srí Lanka a Maledivy
65
Taiwan
79,95
Thajsko
70,72,73,74
Uzbekistán
61
Vietnam
72,73
Zakavkazsko
57
Argentina
41,42,43
Bolívie
40,41
Brazílie
38,41
Galapágy, Ekvádor
39
Honduras, Nikaragua
31,32
Chile, Velikonoční ostr. 41,42,43,99
Guatemala, Belize
31,32
Jamajka
35
Kolumbie
36
Kuba
34
Mexiko
29,31
Panama, Kostarika
32,33
Paraguay, Uruguay
41,42,43
Peru
40
Kanada
24,25
USA, Aljaška
24, 25,26,27,28
Venezuela
37
Austrálie, Nový Zéland
93,94,97
Mikronésie
95
Melanésie
94,97
Polynésie
92,96,98
Grónsko
23
Island
21,22
Špicberky
23

Vážení a milí přátelé.
Stejně jako v předchozích více než 20 letech, v našem novém katalogu na rok 2014 vám opět přinášíme inspiraci na cesty pro vaši dovolenou. Celou dobu naší existence se snažíme nabídnout vám
co nejzajímavější a nejpestřejší program. Je tomu tak i letos, v katalogu naleznete lákavé novinky
ze všech oblastí naší nabídky. V posledních letech se snažíme zachytit nové trendy, zkvalitňujeme
ubytování a další služby tak, abyste na našich zájezdech byli vždy spokojeni. Letos proto přinášíme
další autobusové zájezdy s pohodlnějším ubytováním pod střechou a nové exotické i poznávací
zájezdy a cyklozájezdy.
Jako vždy nabízíme POZNÁVACÍ zájezdy po Evropě s turistikou a koupáním, zájezdy EXOTICKÉ - většinou letecky na jiné kontinenty, CYKLISTIKU pro ty z Vás, kteří rádi poznávají svět ze sedla kola a nevynecháváme ani TÁBORY pro děti. Vždy je naším
cílem, aby si na našem zájezdu každý našel to své - vzrušení i odpočinek, dobrodružství i pohodu, poznání krásných míst
a jiných životních stylů i možnost odpoutat se od běžných starostí.
O to, abyste si i letos přivezli ty nejkrásnější zážitky, se postará zkušený tým našich průvodců:
Peter Anovčin, Marek Aschermann, Viktor Beneš, Míra a Tomáš Čapek, Olda Černý, Dan Denygr, Hanka Dušáková, Lenka Fišerová, Zdeněk Galandr, Leoš Hannsmann, Danka Hodná, Honza Hovádek, Petr a Eva Jankovi, Olda Karal, Robert Kejř, Honza
Kilián, Martin Klíma, Honza Kopecký, Karel Korda, Honza Košťál, Lucka Krejčová, Honza Kříž, Jirka Mezník, Tonda Pliska, Blanka
Pulkrábková, Matěj Rajnošek, Pavel Rešl, Dana Simonová, Pavel Slad, Karel Starý, Petr Štětina, Luboš Toloch, Aleš Tuček, Pavlína
Zítková Chmelařová a mnoho dalších.
Již 20 let cestujeme společně - vždy se ale držíme svého hesla: SVĚT PATŘÍ VÁM!
Ing. Michal Šindelář, ředitel
Vydejte se tedy s námi na společné cesty i v roce 2014.

Michal

Karel

Petra

Lenka

Romana

Kristýna

Jsme tu pro Vás: Michal Šindelář - ředitel, Karel Starý - tvorba zájezdů, Petra Filipová - objednávky, Lenka Aliti - rezervace,
Romana Ratajová - letenky, Kristýna Kaplanová - příprava zájezdů, Eva Drážďanská - víza, Jana Filipová - účetnictví.

ZVOLTE SI TYP ZÁJEZDU
Pro snadnější orientaci jsme nabídku našich zájezdů rozčlenili podle převažujícího charakteru do těchto skupin:

Pláže jižních moří (trasy 1 až 9)

Program zájezdů zařazených do této skupiny nabízí ve vydatné míře slunečnou pohodu a koupání v mořských vlnách, obohacené pobytem na atraktivních místech, návštěvou zajímavých pamětihodností či nenáročnými pěšími výlety za přírodními
krásami.

Cesty za poznáním (trasy 10 až 21)

Tato kategorie zájezdů zaujme cestovatele zvyklé vytvářet si názor na určitou zemi či oblast na základě komplexnějšího poznání
jejího života, atmosféry a kontrastů. Cesty za poznáním nabízejí stejnou měrou seznámení se s odkazem předků, žhavou současností i krásami krajiny. Samozřejmě je pamatováno i na lenošení u moře nebo procházky v přírodě.

Exotika (trasy 22 až 98)

Cesty do vzdálených destinací vás zavedou na jiné kontinenty, do míst, kde lidé žijí zcela jinak než jsme zvyklí u nás a krajina
se vůbec nepodobá té, kterou důvěrně známe. Záleží jen na vás, dáváte-li přednost horkému slunci a exotickým tropickým
plážím, nejvyšším světovým velehorám, drsným severským pustinám nebo návštěvě nejzajímavějších památek starobylých
kultur. Obvykle si však vychutnáte vyvážený koktejl namíchaný z většiny výše zmíněných ingrediencí. Cesty se liší pouze náročností, délkou a exotikou navštívených míst. Bývají dobrodružstvím, při němž se často dočkáte všemožných překvapení. Rozšíří
vaše obzory, učí toleranci - a především jsou zážitkem! Kromě klasických zájezdů nabízíme i kombinaci komfortních okružních
plaveb spojených s poznávacími programy, na své si přijdou i milovníci vysokohorské turistiky a nabízíme i akce pro fotografy,
ať již pokročilejší nebo úplné začátečníky. Neobvyklý zážitek nabízí i zimní cesta na Island s nadějí na pozorování polární záře.
Věříme, že naše nabídka je tak široká, že každý si v ní vybere to své.

Cykloturistika (trasy 99 až 133)

Početné cyklistické obci - majitelům všech typů kol - vycházíme vstříc nabídkou cyklistických zájezdů. U každého zájezdu je uveden stupeň obtížnosti základní trasy (netýká se doplňkových tras) a doporučený (ale ne nutný) typ kola:
Obtížnost 1: terén je převážně rovinatý, maximální převýšení 150 m během denní etapy, minimálně 80 % základní trasy má
asfaltový povrch, trasa je ideální pro rodiny s dětmi na silničních nebo trekových kolech.
Obtížnost 2: převažuje rovinatý terén s mírnými stoupáními, maximální převýšení 400 m během denní etapy, minimálně 70 %
základní trasy je asfaltový povrch, základní trasa je vhodná i pro rodiny s dětmi na silničních nebo trekových kolech.
Obtížnost 3: obvykle mírně kopcovitý terén, výjimečně krátké úseky s ostřejším stoupáním, maximální převýšení 800 m během denní etapy, minimálně 60 % základní trasy je asfaltový povrch, základní trasa je vhodná pro středně zdatné cyklisty na
silničních kolech; pro rekreační cyklisty vhodnější MTB/cross s hladkým vzorkem.
Obtížnost 4: převážně kopcovitý terén s dlouhými úseky stoupání (ovšem i klesání), maximální převýšení 1300 m během
etapy, povrch základní trasy tvoří minimálně z 60 % asfalt, základní trasa je vhodná pro zdatnější cyklisty na silničních kolech
nebo pro středně zdatné cyklisty na MTB/crossu.
Obtížnost 5: náročný hornatý terén, dlouhé úseky stoupání i klesání, převýšení od 1300 m během denní etapy, povrch základní
trasy tvoří minimálně z 50 % asfalt, základní trasa je vhodná pouze pro výkonnostní cyklisty spíše na silničních kolech (pro
ostatní, byť zdatné cyklisty, doporučujeme MTB/cross).

Dětské tábory a Sportovně turistické programy (trasa 134)

Ve sportovních programech a 23 různých táborech jistě najdete pro svoje děti to pravé: od dobrodružství tajemného Prubíře,
historický svět Keltů, jezdecký výcvik, rybářské tábory, až po výuku horolezectví, tábory kuchařské a další.

Seznam zájezdů
termíny v měsíci

termíny v měsíci

Plážové zájezdy

1-3 4-6 7

8

9 10-12

Provence - kraj pevností a levandulí, 6.6.-15.6., 29.8.-7.9., str.4
Sardinie a Korsika, 10.9.-21.9., str.5
Adriatická riviéra, 29.6.-6.7., str.6
Sopky střední a jižní Itálie, 28.6.-9.7., str.6
Malta letecky, 3.9.-10.9., str.7
Tenerife, 23.5.-30.5., 31.10.-7.11., str.7
Antické Řecko, 30.6.-12.7., 22.9.-4.10., str.8
Levantská riviéra a Kypr, 10.9.-24.9., 23.9.-4.10., 10.9.-4.10., str.9
Černé moře - Rumunsko a Bulharsko, 7.8.-17.8., str.10

Poznávací zájezdy

1-3 4-6 7

8

9 10-12

1-3 4-6 7

8

9 10-12

Irsko, 2.8.-9.8., 8.8.-21.8., 2.8.-21.8., 8.8.-19.8., str.11
Normandie a Bretaň, 29.8.-7.9., str.12
Normanské ostrovy, 5.7.-12.7., str.13
Příroda severního Norska - Lofoty, 28.6.-8.7., str.13
Jižní Švédsko, Stockholm a Dánsko, 28.6.-6.7., str.14
Albánie, 13.7.-27.7., str.15
Ukrajina, Moldávie a Rumunsko, 1.8.-16.8., str.15
Další zájezdy na webu, str.16
Krym busem, 1.9.-13.9., str.17
Zakarpatská Ukrajina, 4.8.-10.8., str.17
Petrohrad a Pobaltí, 1.8.-10.8., 13.8.-22.8., str.18
Madeira, 13.7.-20.7., 31.8.-7.9., str.19

Exotika
Azory, 7.9.-19.9., 31.8.-19.9., str.20
Island busem a lodí, 8.8.-31.8., str.21
Island letecky, 18.8.-28.8., str.21
Island - cesta za polární září, 4.3.-9.3., 3.3.-8.3.2015, str.22
Špicberky, 27.7.-6.8., str.23
Grónsko, 4.6.-15.6., str.23
Východní Kanada, USA, 13.9.-27.9., 23.9.-5.10., 13.9.-5.10., str.24
Aljaška a Kanada, 16.6.-7.7., 16.6.-12.7., str.25
Napříč USA, 14.8.-7.9., 7.9.-1.10., str.26
Západ USA, 2.9.-27.9., str.27
Havajské ostrovy, 27.9.-13.10., 2.9.-13.10., str.28
Americký jih, 4.10.-19.10., str.28
Mexiko - po stopách Aztéků a Mayů, 8.11.-30.11., str.29
Mexiko, Belize, Guatemala, Honduras, 22.3.-13.4., str.31
Americký most, 13.2.-15.3., 20.2.-22.3.2015, str.32
Kostarika, 10.3.-23.3., 10.3.-6.4., 22.11.-19.12., 6.12.-19.12., str.33
Kuba, 25.2.-13.3., 7.11.-23.11., 26.12.-11.1., 9.1.-25.1.2015, str.34
Jamajka, 22.3.-6.4., 22.11.-7.12., 21.3.-5.4.2015, str.35
Kolumbie, 14.8.-27.8., 22.8.-7.9., 14.8.-7.9., str.36
Venezuela, 5.9.-21.9., 22.8.-21.9., 14.8.-21.9., str.37
Brazílie, 6.9.-21.9., str.38
Galapágy a Ekvádor, 9.2.-22.2., 21.9.-4.10., 20.2.-27.2., str.39
Peru a Bolívie, 12.10.-1.11., str.40
Šest zemí Jižní Ameriky, 9.11.-23.11., 19.11.-7.12., str.41
Ohňová země, 8.2.-1.3., 7.2.-28.2.2015, str.42
Velikonoční o., Chile, Argentina, 9.3.-19.3., 31.10.-13.11., str.43
JAR, Svazijsko a Lesotho, 12.2.-2.3., 26.2.-9.3., 12.2.-9.3., str.45
JAR, Namibie, Botswana, 11.3.-28.3., 26.3.-6.4., 11.3.-6.4., str.46
Madagaskar, 22.10.-8.11., 7.11.-23.11., 22.10.-23.11., str.46
Reunion a Mauritius, 12.4.-27.4., 28.6.-13.7., 27.9.-12.10., str.48
Komory, Mayotte a Zanzibar, 3.10.-19.10., str.49
Keňa, Tanzánie, Uganda, 25.7.-8.8., 26.9.-10.10., 20.12.-3.1., str.49
Etiopie, 21.3.-5.4., 2.8.-23.8., 12.9.-27.9., 26.12.-10.1.2015, str.51
Súdán a Eritrea, 17.4.-25.4., 11.4.-25.4., 16.10.-24.10., str.52
Senegal a Gambie, 16.3.-2.4., 23.11.-10.12., str.53
Maroko, 27.4.-11.5., 29.6.-13.7., 21.9.-5.10., str.54
Plavba Indickým oceánem, 6.2.-2.3., 5.2.-1.3.2015, str.54
Izrael, Jordánsko, 29.10.-9.11., 29.10.-15.11., str.55
Zakavkazsko, 29.6.-4.7., 4.7.-12.7., 29.6.-12.7., 4.7.-20.7., str.57
Katar, Bahrajn, 23.11.-29.11., str.58
Omán, 8.3.-23.3., 18.10.-2.11., 7.3.-22.3.2015, str.59
Írán, 24.5.-8.6., 1.11.-16.11., str.60
Uzbekistán, 17.9.-2.10., str.61
Bajkal, Mongolsko, Čína, 3.8.-24.8., 12.8.-24.8., 12.8.-31.8., str.61
Indie - okruh pro fotografy, 31.10.-16.11., 15.11.-28.11., str.63
Bangladéš, Bengálsko, Ásám, 1.11.-15.11., 13.11.-1.12., str.64

1-3 4-6 7

8

9 10-12

1-3 4-6 7

8

9 10-12

1-3 4-6 7

8

9 10-12

Srí Lanka a Maledivy, 22.3.-6.4., 28.6.-13.7., 22.11.-7.12., str.65
Jižní Indie a Andamany, 24.11.-7.12., 4.12.-13.12., str.66
Everest, Annapurna - treky, 4.10.-26.10., 1.11.-22.11., str.67
Bhútán, Sikkim, Nepál, 12.10.-26.10., 12.10.-30.10., str.68
Barma, 5.2.-23.2., 19.11.-7.12., 4.2.-22.2.2015, str.69
Thajsko, Laos, Malajsie, Singapur, 9.11.-7.12., str.70
Borneo, Brunej, Singapur, Malajsie, 1.7.-20.7., str.71
Vietnam, Laos a Thajsko, 15.11.-30.11., 27.11.-13.12., str.72
Thajsko, Kambodža, Vietnam, 5.4.-20.4., 9.4.-24.4., 5.4.-4.5., str.73
Silvestr na Ostrově Slonů, 27.12.-4.1.2014, 27.12.-4.1.2015, str.74
Tibet, Peking - Dillí, 5.9.-29.9., 5.9.-5.10., 12.9.-29.9., str.75
Další velké cesty , str.76
Velká pouť Říší Středu, 23.8.-7.9., 31.8.-24.9., 23.8.-24.9., str.77
Čína: Šanghaj - Peking, 15.8.-31.8., str.78
Jižní Korea, 20.5.-4.6., 28.10.-12.11., 10.5.-4.6., str.78
Taiwan, 10.5.-21.5., 11.11.-22.11., 25.4.-21.5., 11.11.-7.12., str.79
KLDR, 30.8.-11.9., 15.8.-11.9., str.80
Japonsko - Honšú, Šikoku, Kjúšú, 4.5.-17.5., 15.5.-28.5., str.81
Japonsko - pro pokročilé, 3.4.-16.4., 12.4.-22.4., 3.4.-22.4., str.82
Okruh Japonskem - festival Gion, 12.7.-23.7., str.84
Japonsko - Hokkaidó, Honšú, Kjúšú, 6.8.-23.8., 13.10.-30.10., str.85
Rjúkjú - Okinawa, 23.4.-3.5., 30.10.-9.11.,13.10.-9.11., str.86
Sachalin, Hokkaido, Fudži, 11.7.-26.7., 6.7.-26.7., 11.7.-30.7., str.87
Kamčatka, 5.8.-24.8., str.88
Filipíny, Palawan, Bohol, 25.4.-11.5., 21.11.-7.12., 27.12.-6.1., str.90
Indonésie - Sundy, 17.5.-5.6., 19.7.-7.8., 19.7.-15.8., str.91
Plavba Hawaii - Tahiti, 26.9.-13.10., str.92
Austrálie, Nový Zéland, 6.11.-28.11., 25.11.-7.12., 6.11.-7.12., str.93
Plavba Korálovým mořem na Vanuatu, 12.11.-30.11., str.94
Velký okruh Tichomořím - Mikronésie, 4.4.-21.4., 4.4.-28.4., str.95
Polynésie a Melanésie, 28.11.-10.12., 15.11.-20.12., str.96
Francouzská Polynésie, 18.3.-3.4., 8.3.-24.3., 18.11.-4.12., str.98

Cykloturistika
Holandsko, 29.6.-6.7., 6.7.-13.7., 10.8.-17.8., str.100
Rýnská cyklostezka (hotel), 9.7.-14.7., str.100
Dánsko a Rujána na kole, 17.8.-24.8., str.101
Burgundsko na kole, 23.8.-31.8., str.101
Labská cyklostezka, 16.7.-20.7., str.102
Balaton na kole (apartmány lux), 27.7.-1.8., str.102
Neziderské jezero (hotel u termálů), 19.7.-23.7., str.103
Od Rýna k pramenům Dunaje, 23.7.-27.7., str.103
Švédsko, Oland a Gotland, 22.8.-30.8., str.104
Lago di Garda na kole, 28.7.-3.8., str.104
Korfu na kole (apartmány), 23.5.-4.6., 27.6.-9.7., 5.9.-17.9., str.105
Bretaň na kole (mobilhomy), 25.7.-3.8., str.105
Alsasko na kole - veletrh vína, 7.8.-12.8., str.106
Loira na kole (mobilhomy), 5.7.-12.7., str.106
Údolí Mosely (penzion), 2.8.-8.8., str.107
Gargáno na kole (mobilhomy), 2.5.-11.5., 5.9.-14.9., str.107
Murská cyklostezka, 6.5.-11.5., 5.8.-10.8., str.108
Švýcarský Wallis, 16.8.-24.8., str.108
Taurská cyklostezka, 11.7.-16.7., str.109
Mazurská jezera, 18.8.-24.8., str.109
Rumunsko a Bulharsko na kole, 19.7.-27.7., str.110
Istrie na kole (mobilhomy), 5.7.-13.7., 6.9.-14.9., str.110
Toskánsko na kole, 26.7.-2.8., 31.8.-7.9., str.111
Sardinie na kole, 11.9.-21.9., str.111
Provence na kole, 25.7.-3.8., str.112
Srbsko na kole, 18.7.-27.7., str.112
Černá Hora na kole, 9.8.-16.8., str.113
Ukrajina na kole (hotel Grand), 12.7.-20.7., str.113
Korsika na kole, 30.8.-9.9., str.114
Další cyklozájezdy na www, str.114
Kambodža na kole, 14.4.-25.4., 24.11.-5.12., str.115
Český Ráj na kole, 23.8.-29.8., str.116
NP Podyjí, 4.7.-10.7., 12.9.-18.9., str.116
Cyklobraní Jižní Moravy, 13.9.-17.9., str.117
Žďárské vrchy na kole, 28.6.-4.7., str.117

Programy a tábory pro děti a mládež
Tábory a programy pro děti, str.118

u zájezdu převažuje autobusová doprava
(další typy dopravy jsou uvedeny u daného zájezdu)

polopenze, či některá jídla v ceně zájezdu
(strava je upřesněna u daného zájezdu)

zájezd má i turistický charakter
- charakter je podrobně popsán u daného zájezdu

letecká doprava na místo
(další typy dopravy jsou uvedeny u daného zájezdu)

zájezd má i plážový charakter
- charakter je podrobně popsán u daného zájezdu

zájezd má i cykloturistický charakter
- charakter je podrobně popsán u daného zájezdu

možnost ubytování pod střechou (alespoň zčásti)
(typ ubytovacího zařízení je upřesněn u daného zájezdu)

možnost koupání v termálních bazénech
nebo přírodních horkých pramenech

zájezd zahrnuje i výlet lodí nebo na loďkách
- charakter je podrobně popsán u daného zájezdu
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PROVENCE - KRAJ PEVNOSTÍ, SLUNEČNIC A LEVANDULÍ

Prosluněná Provence i osobitá Camargue. Slavné antické stavby, středověká města Aigues-Mortes a Avignon. Kraj plný rytířských hradů, romantických zámků, úrodných vinic a dlouhých písečných pláží. Kraj levandulí, slunečnic, divokých koní a rázovitých cikánů, který uhranul slavné
malíře v čele s Vincentem van Goghem. Kouzelný kout Francie rozzářený barvami a prosycený
tisícem vůní. Druhé největší město Francie a zároveň největší francouzský přístav Marseille. Navštívíte ta nejznámější a nejproslulejší místa této části Francie, ale i ta bezejmenná. A přesto, když
se u nich zastavíte, rozhlédnete, jen na chvilku posadíte…, nebude se vám chtít odejít. Provence
zůstane ve vašem srdci a vzpomínkách navždy.
PROGRAM ZÁJEZDU:

1.-2.den: Praha - Avignon. Přes Německo do Francie. Prohlídka historického Avignonu s možností návštěvy Papežského paláce a opěvovaného mostu sv. Benezeta.
3.den: Agde. Koupání, odpočinek na pláži.
4.den: Arles. Město spjaté s dramatickým i vrcholným obdobím Vincenta van Gogha: katedrála St. Trophime. Montmajour - pevnostní benediktinský klášter z 11. století nedaleko
Arles. Les Baux de Provence - opevněné hradní sídlo pánů
z Beaux s unikátně dochovanou středověkou vesničkou pod
hradem. Zastávka u hradu Tarascon.
5.den: Agde. *Carcassonne. Pobyt u moře, koupání. *Fakultativně celodenní výlet do středověkého Carcassonne
v podhůří Pyrenejí s unikátně zachovalým opevněním. Cestou zastávka u jednoho z největších cisterciánských klášterů
v Evropě - Fontfroide nedaleko Narbonne (cca 350 Kč).
6.den: Nîmes, Aigues Mortes. Nîmes: nejzachovalejší římský amfiteátr na světě, chrám Maison Carrée, věž Tour
Magne. Středověké Aigues-Mortes s pravoúhlými hradbami
a obrannými věžemi. Národní park Camargue v deltě Rhôny - teskně krásný kraj lagun a močálů, stád divokých bílých
koní, skotu a ráj ornitologů s hejny růžových plameňáků.
7.den: Roquefort, La Couvertoirade, Herault. Do krasové
oblasti jižní Francie. Městečko Roquefort: možnost návštěvy jeskyně a sklepení, kde „zraje“ tento proslulý francouzský
sýr. La Couvertoirade - opevněné středověké městečko
s templářským hradem. St.-Guilhem-Le-Desert - významné
opatství, malebné kamenné městečko zasazené v kaňonu
mezi skalisky. Kaňon řeky Herault, kde se průzračná modrozelená voda zařezává do vápencových skal. Koupání při ústí
Ďáblovy soutěsky. Pro zájemce možnost návštěvy jeskyně
Clamouse s nádhernou aragonitovou výzdobou.
8.den: Agde. Pobyt u moře, koupání.
9.-10.den: Marseilles - Praha. Největší francouzský přístav
Marseille: katedrála Notre Dame, starý přístav. Volno, možnost výletu lodí na ostrov If hraběte Monte Christa. Přes
Německo domů.

Délka tras: autobusem 4600 km, pěšky 4x 4-6 km
Počasí: 21-25 ˚C, voda 20-24 ˚C
Odjezdy: Praha, Beroun, Plzeň, Pardubice (011), Hradec
Králové (011), Slaný (012), Kladno (012)
Termín
6.6. - 15.6. 2014
29.8. - 7.9. 2014

č. zájezdu
011
012

dní
10
10

Přednášky cestovní kanceláře Nomád

PRAHA - UNIJAZZ

Čítárna Unijazz, Jindřišská 5, Praha 1, vchod z pasáže, II. schodiště,
4. patro
Spojení: metro A,B - zastávka Můstek, tramvaj č. 3, 9, 24, 14 - zastávky
Václavské náměstí a Jindřišská ulice

Začátky v 19:00 hodin, vstupné dobrovolné
13.1.2014 - Magda Radostová - Vietnam
17.2.2014 - Jan Kopecký - Havaj: zemský ráj

PRAHA - KLUB CESTOVATELŮ

Klub cestovatelů, Masarykovo nábřeží 22, Praha 1 (nedaleko
Národního divadla)

Začátek v 18:30 hodin, vstupné 60,- Kč
25.2.2014 - Karel Starý - KLDR

BRNO - KLUB CESTOVATELŮ

Klub cestovatelů, Veleslavínova 14, Brno - Královo Pole
Spojení: tramvaj č. 1, 6 směr Královo Pole - zastávka Jungmannova

Začátek v 18:30 hodin, vstupné 40,- Kč
15.1.2014 - Karel Starý - KLDR

ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

Café u tety Hany, Veselská ulice 5, 591 01 Žďár nad Sázavou

Začátky v 18:00 hodin, zdarma

30.1.2014 - Karel Starý - Plavba korálovým mořem: Nová Kaledonie a
Vanuatu
6.2.2014 - Blanka Pulkrábková - Francouzská Polynésie

CHRUDIM

Divadlo Karla Pippicha, ČS. partyzánů 6, 537 01 Chrudim

Začátky v 18:00 hodin, vstupné 60,- Kč

29.1.2014 - Oldřich Černý - Srí Lanka
8.4.2014 - Oldřich Černý - Jihoafrická republika

TŘEBÍČ

Městské kulturní středisko Třebíč, Karlovo náměstí 47, 674 01 Třebíč

Začátek ve 14:00 hodin, vstupné 10,- Kč
7.2.2014 - Miluše Mrvková - Albánie

ÚSTÍ NAD LABEM

Severočeská vědecká knihovna, W. Churchilla 3, 401 34 Ústí nad
Labem, přednáškový sál, 3. patro

Začátek v 17:00 hodin, pro neregistrované členy SVKUL vstupné 50,- Kč
14.1.2014 - Karel Starý - Jamajka: ostrov slunce, rumu a reggae

LOVOSICE

Kulturní středisko Lovoš - 8. května 13, Lovosice

Začátek v 17:30 hodin, vstupné 20,- Kč

13.1.2014 - Karel Starý - Jamajka: ostrov slunce, rumu a reggae

cena v Kč
8 990,9 390,-

V ceně je: doprava klimatizovaným autobusem včetně mýt a poplatků, 7x ubytování (4-lůžkové mobilhomy
nebo chatky s oddělenými ložnicemi, příslušenstvím
a kuchyňkou), český průvodce, zdrav. připojištění, inf. materiály a DPH. Příplatek 5x večeře: 2200 Kč.
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SARDINIE A KORSIKA - APARTMÁNY

Francie a Itálie jak je neznáte. Kouzelné ostrovy s krásnými plážemi Tyrhénského, Sardinského
a Ligurského moře. Středomořská vegetace, hory a soutěsky, rázovití obyvatelé v horských vesničkách. Sardinie: druhý největší italský ostrov, členité pobřeží, poklidné zátoky, zálivy a mořské
jeskyně. Horské masivy a historické památky z mnoha období (prehistorické, antické, středověké). Korsika: vlast Napoleona.
PROGRAM ZÁJEZDU:

1.den: Praha - Livorno. V dopoledních hodinách odjezd autobusem do Itálie.
2.den: Livorno, Corte. Trajektem z ligurského přístavu Livorno do Bastie. Cesta vnitrozemím Korsiky do Corte: starobylé
bývalé hlavní město ostrova s romantickými křivolakými uličkami a pevností.
3.den: Anglické kaskády, Tola. Výlet do překrásných korsických hor. Romantické vodopády Anglické kaskády - pěší
procházka nádhernou přírodou. Lehká turistika k salaším Tola
s vynikajícím sýrem a vínem, pro zájemce pohodová turistika
k nejhezčím kaskádám Korsiky na řece Manganelo, pod majestátným, více než 2500 metrů vysokým vrcholem Monte
Rotondo.
4.den: Bonifacio. Nejjižnější francouzský přístav v Evropě Bonifacio: nejkrásnější a nejpůsobivější město ostrova založené
jako pevnost na vápencových skalách, které strmě ční z modrých vod Středozemního moře. Trajekt na Sardinii.
5.-6.den: Capo d´Orso, La Maddalena, Santa Teresa di Gallura.
Odpočinek u moře. Capo d´Orso: krátký výstup ke skalisku
Roccia dell´Orso (ohromný, erozí vymodelovaný žulový blok
připomínající medvěda). Odtud jsou krásné výhledy na tyrkysové moře a souostroví La Maddalena. Souostroví La Maddalena: pro svoji výjimečnou krásu, úžasnou přírodu a překrásné
pláže se stala národním parkem. Trajektem možnost návštěvy
městečka La Maddalena s křivolakými uličkami a působivým
náměstím. Návštěva městečka Santa Teresa di Gallura: příjemné letovisko s velmi krásným romantickým centrem i okolní
krajinou.
7.den: Sassari, Castelsardo. Santissima Trinitá di Saccargia:
jedna z nejkrásnějších církevních staveb na Sardinii. Sassari:

druhé největší město na Sardinii, zajímavý kontrast vzdušného moderního města a středověkého jádra kolem katedrály.
Severním pobřežím do malebného historického městečka
Castelsardo: městečko s hradem leží na mohutném skalisku.
Z hradeb jsou krásné výhledy na městečko, přístav i moře.
V příkrých středověkých uličkách nalezneme množství kostelíků, náměstíčka, restaurace. Podél pobřeží ke skále ve tvaru
sloního těla Roccia d´Elefante.
8.den: Nurág Losa, Tharros. Nurág Losa: monumentální nurág s hlavní věží, baštou, kamennými chýšemi a chodbami,
postavený z ohromných čedičových balvanů. Jeden z nejhezčích a nejzajímavějších na Sardinii. Santa Giusta: bazilika
z 11.-12. století v pisánsko-lombardském slohu. Tharros: archeologický areál s podzemními a skalními hrobkami.
9.den: Santa Teresa di Gallura, Capo Testa. Odpočinkový den
u moře. Odpoledne pro zájemce pěší výlet ze Santa Teresa
di Gallura k nádherným skaliskům na výběžku Capo Testa. Ze
zdejší žuly jsou postaveny sloupy římského Pantheonu a sloupořadí dómu v Pise.
10.den: Alghero, Palmavera, Capo Caccia. Alghero: malebný
přístav mezi piniemi a olivami s katalánskou tradicí. Prehistorická památka Palmavera. Mys Capo Caccia s Neptunovou
jeskyní.
11.den: Arzachena, Costa Smeralda, Porto Cervo, Olbia. Cesta
za dávnou historií Sardinie - prehistorické hrobky Coddu Vechiu a nurág Albucciu u Arzacheny. Costa Smeralda (Smaragdové pobřeží): přírodně zajímavé pobřeží na severovýchodě
ostrova. Návštěva městečka Porto Cervo, které je skutečným
centrem Costy Smeraldy s krásným přístavem, kde kotví
množství jachet, s obchůdky, restauracemi a záplavou květin,
které zdobí různá zákoutí. Nejživější přístav Olbia. Noční trajekt do Itálie.
12.den: Olbia - Praha. Průjezd Itálií, Rakouskem. Příjezd do
Prahy v nočních hodinách.

Délka tras: autobusem 3500 km, lodí 420 km, pěšky 4x
3-10 km (volitelně)
Počasí: vzduch 25-28 °C, voda 20-24 °C
Odjezdy: Pardubice, Hradec Králové, Praha, Plzeň
Termín
č. zájezdu
dní
cena v Kč
12
10.9. - 21.9. 2014
021
13 990,V ceně je: doprava autobusem, trajekty, 9x ubytování (7x
v apartmánech na Sardinii - dvoulůžkové pokoje s možností vaření, 2x v Corte - dvoulůžkové pokoje), 2x snídaně,
průvodce, zdravotní připojištění, informační materiály
a DPH. Možnost výběru ložnice v apartmánu (za příplatek
celkem 350 Kč/os.).
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ADRIATICKÁ RIVIÉRA A UMBRIE (HOTEL)

Středověké památky i romantická zákoutí jediného vnitrozemského regionu Itálie - Umbrie. Historické skvosty zapsané v seznamu UNESCO - Assisi, Urbino i Ravenna. Desítky dochovaných
historických památek i půvabná městečka s úžasnou atmosférou. Koupání na západním břehu
Jaderského moře - na italské Adriatické riviéře - desítky kilometrů písečných pláží.
PROGRAM ZÁJEZDU:

nění, paláce a kostely. Assisi: nejvýznamnější italské poutní
místo, místo narození sv. Františka. Bazilika vybudovaná nad
jeho hrobem zdobená freskami (UNESCO). Přejezd přes Apeniny do oblasti Rimini, ubytování u moře.
4.den: San Marino. Koupání, odpočinek na pláži. Odpoledne
výlet do nejstarší republiky na světě - San Marino - město
postavené na hoře Monte Titano (755 m), tržiště, romantické
uličky i krásné výhledy do širokého okolí.
5.den: San Leo, Urbino. San Leo: dlážděné uličky, farní kostel
z 9. století a románská katedrála. Návštěva hradu na skále nad
městem, krásný pohled na okolní krajinu. Jedno z nejkrásnějších měst v Itálii - Urbino: historické centrum (UNESCO),
Délka tras: autobusem 3300 km, pěšky 4x 4-6 km
nádherné uličky i vznešené vévodské paláce. Odpoledne
možnost koupání.
(volitelně)
6.den: *Gubbio, Frassati. Pobyt u moře. *Fakultativní výlet
Počasí: vzduch 25-30 °C, voda 21-23 °C
Odjezdy: Slaný, Kladno, Praha, Příbram, České Budějovice do jednoho z nejstarších měst Umbrie - Gubbio. Město ležící
na úpatí hory Monte Ingino se středověkou atmosférou, křiTermín
č. zájezdu
dní
cena v Kč volakými uličkami a domy s terakotovými taškami. Dóm ze
8
29.6. - 6.7. 2014
031
10 990,- 13. století, středověká ulička Via dei Consoli i Fontána bláznů
V ceně je: doprava klimatizovaným autobusem včetně - Fontana dei Matti. Návštěva jeskyně Frassati (cena 290 Kč).
mýt a poplatků, 5x ubytování v hotelu s polopenzí (dvou- 7.-8.den: Ravenna - Praha. Ravenna (UNESCO): bývalá metrolůžkové pokoje s vlastním sociálním zařízením), průvodce, pole Západořímské říše, nyní přístavní město. Raně křesťanské mozaiky a stavby. Přes Německo a Rakousko domů.
zdravotní připojištění, informační materiály a DPH.

1.-2.den: Praha - Arezzo. Přes Německo a Rakousko do Itálie.
Arezzo: starobylé město ve středu čtyř údolí s mnoha starými paláci, monumentálními kostely a krásným náměstím
Piazza Grande. Cortona: etruské město obklopené hradbami,
olivovými háji a vinicemi, zajímavé bludiště starých uliček
a středověkých domů. Přejezd do oblasti Chianciano Terme,
ubytování.
3.den: Perugia. Kopcovitou krajinou kolem Trasimenského
jezera - největší jezero na jih od Alp. Perugia: hlavní město
Umbrie s úžasnou atmosférou zpřítomňující etruskou, řeckou
i středověkou minulost. Nádherné středověké centrum, opev-

4

SOPKY STŘEDNÍ A JIŽNÍ ITÁLIE

Hlavním magnetem Sicílie je přes všechny skvělé starořecké památky příroda. Koho navíc uchvacují přírodní živly, má jedinečnou možnost shlédnout a zdolat šest sopek v jednom zájezdu. Vesuv, Etna, Vulcano, Salina, Panarea, Stromboli, to je to, oč tu běží.
PROGRAM ZÁJEZDU:

1.-2.den: Praha - Neapol. Cesta přes Rakousko do Itálie. Výjezd
a výstup na Vesuv (1277 m), prohlídka kráteru, areál starověkých Pompejí pohřbených výbuchem Vesuvu.
3.den: Neapol - Milazzo - Vulcano. Sluneční autostrádou na jih
do Kalábrie. Lodí přes Messinskou úžinu na Sicílii, přejezd do
Milazza a večerním trajektem bez autobusu na ostrov Vulcano.
4.-8.den: Vulcano, Stromboli. Pobyt u moře nebo v termálním sirném jezírku. Výstup k polovyhaslému sopečnému
kráteru Gran Cratere. Fakultativně turistika mezi ostrovy: sub-

Délka tras: autobusem 5000 km, lodí 1200 km, pěšky 5x
3-10 km (volitelně)
Počasí: vzduch 23-27 °C, voda 21-25 °C
Odjezdy: Pardubice, Hradec Králové, Poděbrady, Praha, Jihlava, Brno, Břeclav, Bratislava
Termín
č. zájezdu dní cena v Kč/*pod střechou
28.6. - 9.7. 2014
041 12
11 390,-/*14 390,V ceně je: doprava klimatizovaným autobusem včetně
mýt a poplatků, trajekt na Sicílii a zpět, trajekt na Vulcano
a zpět. Ubytování: 4x v kempu, další 4 kempy si doplácí každý sám na Liparských ostrovech dle zvolené varianty na
příslušném ostrově. *Nebo 7x 4-lůžkové apartmány a 1x
tranzitní ubytování v bungalovech, *kyvadlová doprava
na Vulcanu. Průvodce, zdravotní připojištění, informační
materiály a DPH.
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tropická Panarea, Salina - vrchol sopky Monte Fossa delle Felci
(962 m). Stromboli: v případě příznivých podmínek výstup ke
kráteru činné sopky, pozorování sopečných erupcí. Večer trajektem na Sicílii.
9.den: Etna. Výstup ke kráteru (3323 m), prohlídka kráteru
sopky, „měsíční“ krajina s rozeklanými lávovými útvary a bočními krátery.
10.den: Taormina, Alcantara. Básníky opěvovaná Taormina:
výjezd lanovkou do historické části města, římské památky,
paláce a výhledy na Etnu, individuální návštěva řeckého divadla. Soutěska Alcantra: kaňon sopečného původu, turistika
korytem řeky nebo procházka nad kaňonem.
11.-12.den: *Elba - Praha. *Fakultativně návštěva Elby (trajekt
17-25 EUR), koupání na plážích, individuálně návštěva Napoleonovy vily, středověkých hradeb, archeologického muzea.
Návrat na pevninu a přes Rakousko domů.
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MALTA - PEVNOST STŘEDOMOŘÍ (LETECKY DO HOTELU S BAZÉNEM)

Maltské souostroví - Malta, Gozo a Comino. Malta nejsou jen starobylé památky, nabízí také pobyt a koupání na krásných upravených plážích u azurově modrého moře. Ostrov nymfy Calypso
- zelené, malebné a klidné Gozo, kde prý přistál bájný Odysseus. A panenské Comino, obydlené
jen několika rybáři. Pestrobarevné rybářské loďky, typické kroje, víno.
PROGRAM ZÁJEZDU:

1.-2.den: Praha - Valletta. Odlet na Maltu večer, ubytování ve 3*
hotelu v letovisku u St. Paul´s Bay poblíž slunné pláže. Valletta:
město Maltézských rytířů, zahrady s výhledem na přístav, katedrálu sv. Jana, Palác velmistra.
3.den: Tarxien, Blue Grotto, vesnice Marsaxlokk a Tři města. Cesta na jih. Jeskyně Blue Grotto - prohlídka z loďky (není
v ceně). Unikátní chrámový komplex Tarxien (UNESCO). Rybářská vesnice Marsaxlokk, přístav s typickými barevnými loďkami. Historický areál Tři města - Cospicua, Vittoriosa a Senglea
s historickými budovami a kostely, úzkými uličkami a výhledy na
Vallettu.
4.den: Ta Qali, Mdina, Golden Sands Bay. Mosta: chrám se třetí
největší kupolí v Evropě. Ta Qali: ochutnávka vína s odborným
výkladem a občerstvením. Návštěva sklárny. Středověké město
Mdina: nově opravená katedrála po zemětřesení v r. 1693, bašta
s krásnými výhledy. Koupání na pláži Golden Sands.
5.den: Ostrov Gozo. Lodí na ostrov Gozo: vnitřní moře, Fungus
Rock a skalní útvary v oblasti Dwejra. Klenutý skalnatý útvar
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Azurové oko s jeskyní. Hlavní město na kopci - Victoria s výhledy
na celý ostrov. Zátoka Xlendi s rybářskou vesničkou. Odpočinek,
koupání. Lodí zpět na Maltu.
6.den: Ostrov Comino. Celodenní vyhlídková plavba s obědem
na palubě okolo ostrova Malta na ostrov Comino, koupání
v Modré laguně nebo procházky po ostrově, možnost výletu
loďkou do jeskyní v Modré laguně (není v ceně).
7.den: Valletta. Koupání, volno, odpočinek.
8.den: Qawra - Praha. Rozloučení s Maltou, odlet domů.

Délka tras: letadlem 3100 km, mikrobusem 250 km, pěšky
5x 2-5 km (volitelně), lodí 80 km
Počasí: vzduch 21-27 °C, voda 23-26 °C
Nástupní místo: Praha
Termín

zájezd bez výletů

3.9. - 10.9. 2014

č. zájezdu dní cena v Kč/*děti do 11
051

8

17 390,-/*15 490,-

zájezd s výlety

8 24 490,-/*19 590,3.9. - 10.9. 2014
052
V ceně je: letecká doprava, doprava klimatizovaným minibusem, ubytování ve 3* hotelu se snídaní, loď na Comino a Gozo, vstupné dle uvedeného programu, český průvodce a místní delegát, zdravotní připojištění, informační
materiály a DPH. *Děti do 11let (na přistýlce). Ve variantě
bez výletů je jen letenka, transfer z/na letiště, pojištění
a ubytování se snídaní.
Ubytování: dvoulůžkové pokoje 3* hotelu se snídaní.
Hotel Mavina/Huli Aparthotel, 5 min od slunné pláže
v letovisku u St. Paul´s Bay. K dispozici je bazén s terasou
a lehátky, dětské brouzdaliště, restaurace, kulečník i prádelna. Možnost polopenze (za příplatek 300 Kč/den).

KANÁRSKÉ OSTROVY - TENERIFE

Letecky na ostrov věčného jara, nečekaných přírodních kontrastů a ráj turistiky - Tenerife. Jedinečná rozmanitost přírody - od vyprahlého pouštního jihu, přes hluboké skalní soutěsky, mystické mlžné pralesy a svěží provoněné borovicové lesy až po dramatickou sopečnou kalderu.
PROGRAM ZÁJEZDU:

1.den: Praha - Tenerife. Odlet na Tenerife. Transfer do hotelu,
ubytování.
2.den: Paisaje Lunar, Guajara. Národní park Cañadas del Teide,
věže a minarety měsíční krajiny Paisaje Lunar. Výstup na vrchol
Guajara s výhledy na Pico del Teide.
3.den: Masca, Los Gigantes. Sestup soutěskou Barranco de
Masca, skalnatým labyrintem vysokých stěn až k pláži Playa de
Masca, lodí do Los Gigantes (cca 10 EUR).
4.den: Pico del Teide. Výstup na nejvyšší vrchol ostrova - Pico
del Teide (3718 m). Mohutné lávově černé koule, tzv. „Teidská
vejce“.
5.den: Koupání, *Conde. Odpočinek na pláži. *Fakultativně výlet
na nejvýraznější vrchol jižní části ostrova - vyhlídkovou pyramidu Conde (500 Kč).
6.den: Faro de Anaga, Playa de las Teresitas. Výlet do pohoří
Anaga k vyhlídce Cabezo del Tejo, sestup k hučícímu oceánu
a majáku Faro de Anaga. Playa de las Teresitas - jediná pláž ostrova se zlatým saharským pískem, možnost koupání.
7.den: Los Órganos, La Orotava. Túra údolím Orotava, okruh
kolem skalních „varhanních píšťal“ Los Órganos. Zastávka v kostrana
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loniálním městečku La Orotava: kastilská sídla, dlážděné ulice
a náměstí plné květin.
8.den: Tenerife - Praha. Transfer na letiště a odlet domů.

Možnost prodloužení: Navíc poznání Garachico, Drago Milenario,
fakult. výlet na La Gomera, aj. (23.5.-2.6. 2014, 11 dní, 30 590 Kč,
resp. 31.10.-10.11. 2014, 11 dní, 31 490 Kč. Bližší informace v CK.

Délka tras: letadlem 4000 km, minivanem 900 km, pěšky
6x 5-15 km (volitelně)
Počasí: vzduch 23-27 °C, voda 19-23 °C
Nástupní místo: Praha

Termín
č. zájezdu dní
cena v Kč
8
23.5. - 30.5. 2014
061
26 390,8
31.10. - 7.11. 2014
062
26 890,V ceně je: letecká doprava včetně tax a poplatků, pronajatá doprava na program a z/na letiště (minivan), 7x
ubytování (2-lůžkové apartmány s příslušenstvím, ložní
prádlo, ručníky, cca 500 m od pláže), 7x polopenze, průvodce, zdravotní připojištění, informační materiály a DPH.

cestovní kancelář nomád s.r.o. CENTRÁLA: Smetanova 34, 591 01 Žďár n. Sáz., tel.: 566 623 642, fax: 566 627 262
kontaktní místo BRNO: Ruefa Reisen, Dvořákova 1, tel./fax: 542 216 076
www.nomad.cz
kontakt PRAHA: C.A. ACOSA Reiseshop, Lazarská 13/8 (vchod z Vodičkovy), tel: 224946180-1
e-mail: nomad@nomad.cz
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ANTICKÉ ŘECKO - MOŘE A PAMÁTKY, **OSTROV ZÁKYNTHOS

Svět bohů a antických legend. Z pobřeží možná až na vrchol bájného sídla bohů Olympu Mytikas, *skalní létající kláštery Meteora, Delfská věštírna, slavné starořecké Athény, památky
UNESCO v Korintu, Mykénách, Epidauru, místo konání prvních olympijských her Olympie. Příjemné pláže tří moří, země pomerančů, vína a oliv. **Ostrov květů Zákynthos v Jónském moři, se
snad nejkrásnější pláží Středomoří.
PROGRAM ZÁJEZDU:

1.-2.den: Žďár nad Sázavou - Olympská riviéra. Klimatizovaným autobusem přes Slovensko, Maďarsko, Srbsko a Makedonii do Řecka. Prosluněné pláže Olympské riviéry v podhůří
bájného sídla starořeckých Bohů, zasloužený odpočinek v oblíbeném letovisku.
3.den: Olympská riviéra, Olymp. Relaxace a koupání v jedné
z nejkrásnějších částí Řecka pod Olympem. Volitelně společný
výlet k sídlu 12 řeckých bohů Olympu (cca 7 EUR/os.). Tři z jeho
vrcholů: nejvyšší hora Řecka Mytikas (2917 m), Stefani (2911
m) a Skolio (2903 m). Pohodový výšlap z lázeňského městečka
Litochoro do Prionie, koupání u vodopádu, pro zdatnější turisty možnost výstupu z Prionia přes rozcestí Skala (2866 m)
a pokus o zdolání nejvyššího vrcholu Olympu, výhledy.
4.den: Olympská riviéra, *Meteora. Odpočinek u moře nebo
*volitelný výlet ke klášterům Meteora (UNESCO): přes mohutný středověký křižácký hrad Platamónas s výhledy na
Olymp a riviéru. Soutěskou Tembi, přes starověkou Kalambaku
a malebné Kastraki do Meteory k pravoslavným klášterům na
špičatých skalních věžích ve výšce 400 m. Archeologický areál posvátného města Makedonců - Dion: vykopávky s obrysy
domů, dílen, cest a dodnes funkční divadlo.
5.den: Olympská riviéra - Delfy. Přejezd autobusem na jih.
Thermopyly: sirné termální prameny vytékající ze země už od
starověku, památník slavné bitvy spartských hrdinů s perským
vojskem, socha krále Leonida. Pohořím Parnassos k nejslavnější věštírně v Delfách (UNESCO): rozsáhlý archeologický areál
- Posvátná cesta, zbytky klenotnic, svatyně bohyně Gaie, Apollonův chrám, divadlo pro 5000 diváků, muzeum s unikátními
sbírkami.
6.den: Delfy - Athény - záliv Argolikos. Kolem „sedmibranných“ Théb do metropole Řecka - Athén (UNESCO): chrám
Parthenón na skalnatém pahorku Akropolis, Propylaje, chrám
Dia Olympského, starověká Agora, srdce města - starobylá
čtvrť Plaka s příjemnými tavernami, Národní archeologické
muzeum. Přes Korintský průplav na (polo)ostrov Peloponés
do letoviska v zálivu Argolikos.
7.den: Starý Korint - Akrokorint - Epidauros. Starý Korint na
Korintské šíji spojující pevninu s Peloponésem: pozůstatky starověkého města, Apollónův a Oktaviin chrám. Akrokorint: pevnost na skále s byzantskými hradbami. Epidauros (UNESCO):
nejvýznamnější starořecký amfiteátr s vynikající akustikou využívaný i v současnosti, svatyně boha lékařství Asklépia. Návrat

do letoviska k moři.
8.den: Tíryns - Argos - Mykény - Náfplio. Herkulův hrad Tíryns.
Argos: rozlehlý antický areál, divadlo pro 20 000 diváků. Mýtické Mykény (UNESCO) objevené H. Schliemannem - centrum
řecké civilizace: Agamemnónův hrad, akropole, Lví brána, kupolové hrobky mykénských vládců. Odpočinek u moře, možnost vodních sportů. Malebné večerní Nauplio: první novověká řecká metropole, pevnostní komplex Palamídi.
9.den: Náfplio - Olympie - Loutra Killinis. Přejezd na západ
územím Arkadie do Olympie (UNESCO) - jedna z nejrozsáhlejších památek v zemi v nádherné krajině: dějiště starořeckých her, z nichž se odvozují novodobé olympiády, posvátný
okrsek Altis, dílna proslulého řeckého sochaře Feidia, ubytovna Leonidaion, dvousetmetrový olympijský stadion, zbytky
ohromného Diova chrámu, pokladnice, olympijské muzeum
s nejkrásnějšími sochami klasického a římského období. Pobřeží Jónského moře.
10.-11.den: Loutra Killinis - **Zákynthos - Patras. Dva dny
na plážích u termálních lázní Loutra Killinis. Volitelně vyjížďka
k největšímu křižáckému hradu Chlemoutsi (cca 10 EUR/os.):
z hradeb je šance vidět Zákynthos. **Pro zájemce dvoudenní fakultativní výlet na „květinu Levantu“ - ostrov Zákynthos
(Zante): trajektem do stejnojmenného přístavu, benátská
architektura, pláže s bílým pískem a křišťálově čistou vodou,
možnost šnorchlování. Okružní výlet autobusem kolem celého ostrova, výhled na nejfotogeničtější pláž Středomoří Navagio s vrakem lodi. Možnost výletu lodí k Modrým jeskyním.
Turisticky oblíbená pláž Laganas s výskytem mořských želv
karet. Návrat na pevninu. Podvečerní přístav Patras, trajektem
do Itálie.
12.-13.den: Patras - Žďár nad Sázavou. Plavba Jónským a Jaderským mořem do Itálie, přejezd Rakouskem, návrat domů.
*Volitelný výlet Meteora: 1 190 Kč.
*V ceně je: doprava autobusem do Meteory a zpět, vstupné
do 2 klášterů a areálu v Dionu, průvodce.
**Volitelný výlet Zákynthos: 1 590 Kč /#1 690 Kč.
**V ceně je: zpáteční lodní lístky Loutra Killinis - Zákynthos,
doprava po ostrově, okružní výlet kolem ostrova, noc v kempu (#ve dvoulůžkovém pokoji bungalovu nebo mobilhomu)
a průvodce.

Délka tras: autobusem 3700 km, pěšky 7x 3-15 km
(volitelně), lodí 800 km
Počasí: vzduch 22-30 °C, voda 20-26 °C
Odjezdy: Praha, Žďár nad Sázavou, Brno
Termín
č. zájezdu dní cena v Kč/#bungalov
30.6. - 12.7. 2014
071 13
14 090,-/#16 890,22.9. - 4.10. 2014
072 13
13 690,-/#16 190,V ceně je: doprava klimatizovaným autobusem, trajekt
z Řecka do Itálie (sedadlo), polopenze (polní kuchyně),
9x ubytování v kempu (#dvoulůžkové pokoje bungalovů
nebo mobilhomů), průvodce, zdravotní připojištění, informační materiály a DPH. Za příplatek možnost objednávky
1-4 lůžkových kajut na trajektu (od 500 Kč/os.).
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cestovní kancelář nomád s.r.o. CENTRÁLA: Smetanova 34, 591 01 Žďár n. Sáz., tel.: 566 623 642, fax: 566 627 262
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e-mail: nomad@nomad.cz
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LEVANTSKÁ RIVIÉRA - TURECKO A *KYPR

Nádherné pobřeží Malé Asie v nejvýchodnější části Středomoří, antické a islámské památky, křižácký hrad, unikátní a pohádkové Göreme a Pamukkale, tajemný Chattušaš, pěší výlet v divukrásném kaňonu Ihlara. Vůně Orientu na bazarech a v mešitách, koupání na krásných plážích
nejteplejší části Středozemního moře. *Afroditin ostrov Kypr…
PROGRAM ZÁJEZDU 081: TRASA BUSEM A LETECKY NAZPĚT

1.-4.den: Žďár nad Sázavou - Istanbul. Jízda přes Slovensko,
Maďarsko, Srbsko a Bulharsko do Turecka. Den ve městě na
dvou kontinentech - Istanbulu: Modrá mešita, Hagia Sofia,
Velký bazar, sultánův palác Topkapi aj.
5.-6.den: Istanbul - Chattušaš - Göreme. Metropole Chetitské
říše - Chattušaš: kyklópské zdivo, Lví brána, skalní svatyně Yazilikaya. Přejezd do pohádkové krajiny Kappadokie. Göreme:
symbióza přírody a lidské činnosti, bizarní tvary tufových kuželů a lidských obydlí, pěší výlet.
7.den: Göreme - Ihlara Vadisi (Kappadokie). Návštěva podzemního města Derinkuyu. Procházka kouzelným kaňonem
Ihlara - „tureckým Grand Canyonem“, s křesťanskými kostely
vytesanými do skal.
8.-11.den: Ihlara - (*Kypr) - Mamure Kalesi. Přes průsmyky po-

hoří Taurus ke Středozemnímu moři do nejteplejší části Turecka. Dva dny pohody a koupání u mořského hradu Kiz Kalesi
na ostrově, výlet k jeskyni a propasti Cennet ve Cehennem.
Přístav Taşucu, koupání, křižácký hrad Mamure.
12.-13.den: Mamure Kalesi - Antalya. Kouzelnou krajinou po
pobřeží, koupání u zřícenin antického města Anemurium.
Alanya: citadela, starý přístav, koupání. Vodopád Manavgat,
antické Side, amfiteátr Aspendos. Příjezd do Antalye: koupání,
odpočinek. Vodopád Duden.
14.den: Antalya. Antalya - unikátní kombinace historických
památek a příjemného středomořského pobřeží. Pobyt ve
starém městě a na krásných plážích, nákup suvenýrů.
15.den: Antalya - Praha. Odlet domů.

PROGRAM ZÁJEZDU 082: PŘÍLET LETADLEM A AUTOBUSEM NAZPĚT

1.-2.den: Praha - Antalya. Odlet do Turecka. Letovisko Antalya
- program shodný se 14. dnem zájezdu 081. V horách ukryté
ruiny města Termessos. Pobyt na hlavní i nejhezčí pláži Antalye - Konyaalti: koupání.
3.-4.den: Antalya - Ölüdeniz. Jízda malebnou krajinou po
pobřeží. Phaselis: antické ruiny v zátoce. Yanartaš (Chiméra):
jedinečné místo s plameny hořícími přímo ze skály. Koupání
na Olympské pláži. Starobylý Kaş. Úchvatný kaňon Saklikent.
5.-6.den: Ölüdeniz - Dalyan - Ölüdeniz. Koupání a odpočinek
na jedné z nejkrásnějších pláží Evropy v Ölüdeniz (Modré laguně). Dalyan: proslulé bahenní koupele a výskyt vzácných
mořských želv karet obrovských. Fethiye (Telmessos): výlet
do města se slavnou věštírnou a také podmanivou večerní
atmosférou.
7.-8.den: Ölüdeniz - Pamukkale - Efes. Přírodní zázrak Pamukkale (Bavlněný hrad). Efes - nejzachovalejší antické město
světa. Koupání v Egejském moři u letoviska Kuşadaşi.
9.-10.den: Efes - Trója - Edirne. Po pobřeží Egejského moře na
sever, přes Izmir (starověkou Smyrnu) do starověkého Pergamonu: akropole s knihovnou, Asklepion. Trója: areál slavného
města z Homérových eposů. Lodí přes úžinu Dardanely zpět
do Evropy. Marmarské moře, „Brána Orientu“ Edirne s nádhernými mešitami.

081
082
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11.-12.den: Edirne - Žďár nad Sázavou. Jízda přes Bulharsko,
Srbsko, Maďarsko a Slovensko domů.
*Volitelný výlet na Kypr (do jeho turecké části) - pro
zájezdy 081, 083.
1.-2.den: Mersin - Famagusta - Nikósia. Noční lodí na východní
pobřeží Kypru. Famagusta - „nejcennější soubor středověké
architektury na světě“ a dějiště Shakespearova dramatu: Othellova věž, hradby, mešita - původně gotická katedrála aj. Ruiny
nejvýznamnějšího antického města na Kypru - Salamis: amfiteátr, lázně. Přejezd do Nikósie.
3.-4.den: Nikósia - Girne - Taşucu. Hlavní město Nikósie: staré
město, Zelená linie - „Berlínská zeď“ řeckého a tureckého Kypru.
Přejezd na severní pobřeží. Girne (Kyrenia) - malebné městečko
v zátoce: citadela, přístav, koupání, lodí zpět do Turecka.
Termín: 17.9.-20.9.2014 (alternativa k 8.-11.dni zájezdu 081)
Cena: 4 290,- Kč
V ceně je: lodní lístky na Kypr a zpět, přístavní taxy,
2x ubytování (penzion v Nikósii), polopenze (2x snídaně
v penzionu, 1x snídaně a večeře - balíčky), doprava po Kypru
a průvodce.

Trasy 081 a 082 lze spojit do zájezdu 083, kde bude celá trasa klimatizovaným autobusem.

Délka tras: autobusem 3300 km (082) - 3600 km (081), letecky 2000 km, *lodí 360 km, pěšky 3-4x 5-15 km
Počasí: vzduch 25-30 °C, voda 25-27 °C
Odjezdy: Praha, Žďár nad Sázavou, Brno, Bratislava (081)
Nástupní místo: Praha (082)
Termín
č. zájezdu dní
cena v Kč
081
10.9. - 24.9. 2014
15
18 890,082
23.9. - 4.10. 2014
12
16 990,083
10.9. - 4.10. 2014
25
22 990,V ceně je: doprava klimatizovaným autobusem (081, 082,
083), letecká doprava z Antalye (081)/do Antalye (082)
včetně letištních tax a poplatků, trajekt přes Dardanely
(082, 083), lanovka na Pergamon (082, 083), polopenze
(polní kuchyně), ubytování v kempech, 1x hostel v Istanbulu se snídaní (081, 083), 1x hostel při zpáteční cestě přes
Balkán (082, 083), průvodce, zdravotní připojištění, informační materiály a DPH.

cestovní kancelář nomád s.r.o. CENTRÁLA: Smetanova 34, 591 01 Žďár n. Sáz., tel.: 566 623 642, fax: 566 627 262
kontaktní místo BRNO: Ruefa Reisen, Dvořákova 1, tel./fax: 542 216 076
www.nomad.cz
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ČERNÉ MOŘE - RUMUNSKO A BULHARSKO

Rázovitý folklor, starobylé kláštery pod vinicemi, pohoří Rila a Pirin. Bulharské pobřeží Černého moře s malebnými městečky Sozopol a Nesebar. Podivné skalní útvary Melnických pyramid
a kamenných sloupů. Rušná letoviska rumunské riviéry Eforie a Mamaia. Bohatá transylvánská opevněná města Brašov a Sibiň s nespočtem památek. Nejznámější rumunský hrad Bran
- domnělé tajemné sídlo knížete Vlada Tepeşe - bájného krále upírů Draculy. Příjemné koupání,
odpočinek, turistika i poznávání měst.
PROGRAM ZÁJEZDU:

1.-2.den: Žďár nad Sázavou - Sofia - Rila. Odjezd přes Slovensko, Maďarsko a Srbsko do Bulharska. Příjezd do hlavního
města Bulharska Sofie: historické centrum, monumentální
chrám Alexandra Něvského, mešita Banja Baši, kostely, muzea, národní divadlo. Lanovkou na Vitošu. Možnost turistiky
v parku Vitoša, který tvoří kulisu města, nebo výšlapu na nejvyšší vrchol Černý vrch (2280 m). Ubytování v podhůří Rila.
3.den: Rila, Pirin, Melnik. Autobusem do pohoří Rila. Prohlídka rozsáhlého kláštěra Rilski manastir, zapsaného v UNESCO.
Přesun do majestátního pohoří Pirin a do středověkého
Melniku, opředeného legendami. Charakteristické starobylé
domy s předsunutým patrem. Oddych ve vyhlášené vinařské
oblasti s možností návštěvy vinných sklípků. Pohodová turistika pod nádhernou scenérií hor mezi bizarními pískovcovými
hroty úchvatné oblasti Melnických pyramid. Jeden z nejhezčích klášterů - Roženský manastir. Stojí nad údolím s vinicemi
mezi skalami a skrývá nádherné fresky a zázračnou ikonu.
Autobusem zpět na ubytování.
4.den: Rila - Bačkovski manastir - Plovdiv - Varna. Přejezd na
východ k Černému moři. Rozsáhlý komplex staveb v druhém
největším klášteře Bulharska - Bačkovski manastir z 11. století, který je zdobený mnoha freskami (UNESCO). Pod hradem
u Asenovgradu přejedeme do historického Plovdivu - metropole Trákie. Staré město, antický amfiteátr a fórum, mešity.
Přesuneme se směrem k moři na ubytování.
5.den: Obzor, Sozopol, Nesebar. Pláže a příjemná atmosféra
malého přímořského městečka Obzor. Koupání a odpočinek

na plážích Černého moře, nebo návštěva Burgasu - největšího přístavu Bulharska: náměstí a bulváry s pomníky, muzea,
výrazný Arménský kostel, synagogy atd. Procházka starým
rybářským Sozopolem - chrám, kostely, rybí restaurace
a náměstí historického města. Podvečerní prohlídka perly
bulharského pobřeží - města Nesebar, zapsaného v UNESCO.
Chrámy ve středověkém městečku s thráckými a antickými památkami na poloostrově uprostřed hradeb. Možnost
ochutnávky místní kuchyně.
6.-7.den: Balčik, Zlaté písky, Varna, Pobitite kamani. Přejedeme skrze areál Zlaté písky a do městečka Balčik s orientálním
koloritem a sídlem rumunské královny s botanickou zahradou. Prohlídka Varny: římské památky, muzea, přímořský park
s plážemi, delfinárium. Procházka v působivé oblasti Kameni
les mezi třetihorními kamennými sloupy, které zde ční z krajiny jako stromy. Výlet lodí, nebo odpočinek na plážích Černého moře.
8.den: Kaliakra, Eforie Nord, Constanţa, Mamaia. Kolem
mysu Kaliakra s vysokými útesy do Rumunska. Eforie Nord rušné pláže pod útesy. Koupání v moři nebo v rumunském
„Mrtvém moři“ - slaném jezeře Techirghiol s léčivým bahnem.
Constanţa: Ovidiův hrob, antické vykopávky, mozaika, chrámy
a mešita, akvárium. Mamaia: rumunská Palm Beach s jemným
pískem.
9.den: Varna - Brašov - Bran - Jižní Karpaty. Přejezd do rumunského Sedmihradska. Starobylý horský Brašov (Kronstadt) uprostřed masivu Karpat. Zachovalé centrum města,
hradby a opevnění s baštami, středověká radnice, gotický
Černý kostel. Nejproslulejší hrad Transylvánie - romantický
Drákulův hrad Bran na skále nad údolím.
10.-11.den: Jižní Karpaty - Hunedoara - Žďár nad Sázavou.
Turistika v Karpatech. Hadem točité transfagarašské silnice
k ledovcovému jezeru Bilea. Centrum saské menšiny Sibiu
s historickým centrem s kupeckými domy a paláci mezi hradbami. Pod obrovitým gotickým hradem Hunedoara zpět přes
Maďarsko a Slovensko domů.

Délka tras: autobusem 5200 km, pěšky 5x 5-15 km (volitelně)
Počasí: vzduch 25-30 °C , voda 21-23 °C
Odjezdy: Praha, Žďár nad Sázavou, Brno, Bratislava
Termín
č. zájezdu
dní
cena v Kč
11
7.8. - 17.8. 2014
091
13 690,V ceně je: doprava klimatizovaným autobusem, 8x ubytování ve 2-lůžkových pokojích hotelu se snídaní, průvodce, zdravotní připojištění, informační materiály a DPH.
Příplatek za 1-lůžkový pokoj 4860 Kč.

Foto na titulní straně katalogu - Jan Košťál: Smějící se Sikh, svátek Hola Mohála, Annadpur Sáhib, Indie
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IRSKO - CESTA NA SEVEROZÁPAD (BUSEM A LETECKY)

Skotskem do země Keltů, druidů, menhirů, dolmenů a kromlechů, mohyl, kaplí, klášterů a hradů,
zelených pastvin, hor, vodopádů, jezer, útesů, umělců, písní, pubů s Guinnessem a whiskey.
PROGRAM ZÁJEZDU:

1.-2.den: Žďár n. Sáz. - Amsterdam. Odjezd večer přes Německo do Nizozemí. Zastávka v Amsterdamu, nalodění na trajekt
a noční plavba přes Severní moře do anglického Newcastle.
3.den: Newcastle - Loch Ness. Vylodění, přejezd do historické
metropole Skotska - Edinburghu: hrad, kaple St. Margarets,
palác Holyrood. Přes Grampianské hory k tajuplnému jezeru
Loch Ness - uvidíme lochnesku?
4.-5.den: Loch Ness - Isle of Skye. Hrad Eileen Donan (film
Highlander). Dva dny na Okřídleném ostrově z bájí starých
Keltů a Norsů - Isle of Skye v souostroví Vnitřích Hebrid: kouzelná příroda s útesy, jezery, centrum ostrova město Portree
s úzkými uličkami a barevnými domky. Hrad Dunvegan, túra
v prý nejkrásnějším britském pohoří Cuillin.
6.-7.den: Fort William - Belfast. Výstup na nejvyšší horu Velké
Británie Ben Nevis (1344 m) či Fort William. Opěvované jezero
Loch Lomond. Lodí přes North Channel do Severního Irska,
metropole Belfast. Přílet zájezdu 102, 104.
8.den: Belfast - Bushmills. Odlet zájezdu 101, návrat domů.
Exkurze ve slavné palírně whiskey, provazový most u Ballintoy, pobřeží čedičových sloupů Giant´s Causeway.
9.den: Bushmills - Sligo. Starobylé (London)Derry. Hranice
Irské republiky, kamenná pevnost Grianan s krásným rozhledem, živé městečko Sligo.
10.-11.den: Sligo - Gallway. Výstup na horu Knocknarea s mohylou bájné královny Maev, megalitické pohřebiště Carrowmore. Gallway - kulturní centrum západního Irska. Pro zájemce možnost výletu na Aranské ostrovy (není v ceně zájezdu).
12.den: Gallway - Tralee. Oblast Burren se slavnými Moherskými útesy a megalitickými hroby, skanzen a věžový hrad
v Bunratty.
13.den: Dingle. Výlet na poloostrov Dingle: město Dingle,
prehistorické a raně křesťanské památky (kaple Gallarus Oratory), hory, vyhlídky, koupání v Atlantiku či procházka na zlaté
písečné pláži.
14.den: N.P. Killarney. Den v národním parku Killarney pod
nejvyšším pohořím Irska. Pěší výlet u jezera Upper Lake, zřícenina hradu Ross, vodopády Torc. Město Killarney: klášter
Muckross Abbey.

101
102
103
104

15.den: Tralee - Kilkenny. Pod Galty Mountains ke skalní pevnosti v Cashelu. Krasové jeskyně Dunmore Caves s bohatou
krápníkovou výzdobou. Středověké „mramorové město“ Kilkenny.
16.den: Kilkenny - Dublin. Komplex staroirských památek
(Irské Delfy) v Glendalough, park a vodopád Powerscourt
Gardens.
17.-18.den: Dublin - Beaconsfield. Slavná megalitická hrobka
Knowth (popř. Newgrange). Dublin - metropole Irska: hrad,
staré město, katedrály, puby. Rozloučení s Irskem v útulných
hospůdkách s whisky a Guinnessem. Přeplavba do Walesu,
Shakespearův Stratford nad Avonou, univerzitní Oxford. Odlet
zájezdu 104 z Dublinu.
19.-20.den: Beaconsfield - Londýn - Žďár nad Sázavou. Pobyt
v Londýně, lodí přes La Manche na evropskou pevninu. Průjezd Belgií a Německem domů.

V tomto zájezdu nabízíme 4 varianty:
Zájezd č. 101: Prvních 8 dní programu autobusem s odletem z Belfastu domů.
Zájezd č. 102: 7. den programu přílet do Belfastu a až do konce zájezdu program autobusem.
Zájezd č. 103: Celá trasa zájezdu autobusem na celkem 20 dní.
Zájezd č. 104: 7. den programu přílet do Dublinu, program po Irsku
autobusem, odlet z Dublinu 18. den programu.

Délka tras: letadlem 1700 - 3300 km, autobusem 2500 km
(101) - 3600 km (102), lodí 300 - 600 km, pěšky 4-6x 5-15 km
(volitelně)
Počasí: chladněji a deštivěji než u nás v létě
Odjezdy: Brno, Žďár nad Sázavou, Jihlava, Praha, Plzeň
(101, 103)
Nástupní místo: Praha (102, 104)
Termín
č. zájezdu
dní
cena v Kč
101
2.8. - 9.8. 2014
8
19 990,102
8.8. - 21.8. 2014
14
25 290,103
2.8. - 21.8. 2014
20
24 890,104
8.8. - 19.8. 2014
12
25 890,V ceně je: doprava klimatizovaným autobusem, letecká
doprava z Belfastu (101) a do Belfastu (102), z/do Dublinu
(104) včetně letištních tax a poplatků, transfery (101, 102,
104), trajekty (101, 102, 103), polopenze (polní kuchyně),
ubytování v kempech, český průvodce, zdravotní připojištění, informační materiály a DPH.
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NORMANDIE A BRETAŇ (MOBILHOMY)

Normandie - oblast Francie při pobřeží kanálu La Manche, kraj křídových útesů, invaze Spojenců
a jablečné kořalky calvados. Bretaň - nejsvéráznější část Francie s keltskými tradicemi, jazykem,
pohřebními mohylami - tumuly, divokým pobřežím, majáky a vysokým přílivem. Monumentální
Mont Saint Michel a metropole Paříž, slavné katedrály, čtvrti a bulváry.
PROGRAM ZÁJEZDU:

1.-2.den: Žďár nad Sázavou - Guérande - Plomodiern. Odjezd
přes Německo do Francie. Kolem města Le Mans proslulého
automobilovými závody do údolí Loiry a dále až k jejímu ústí
do Biskajského zálivu. Přírodní park Briére je tvořen bažinami
a rašeliništi s rákosím, vodními kanály a ptactvem. V parku se
nachází malebné vesničky s útulnými chaloupkami s doškovými střechami. Pěšky do „Bílé země“ - Guérande: středověké
město obklopené hradbami se strážními věžemi. Prohlídka
solných pánví - cestou mezi solnými políčky lze dojít až do
Batz sur Mer, zde možnost koupání či návštěva muzea. Přejezd na pobřeží.
3.den: Vannes, Locmariaquer, Carnac. Vannes: historická metropole Bretaně, Aramisovo sídlo i katedrála sv. Petra. Morbihanský záliv s desítkami ostrůvků, divoké pobřeží. Locmariaquer: městečko ukrývající jedny z nejstarších megalitických
staveb v Evropě - Table des Marchands a Grand Menhir Brisé
- největší dolmen a menhir Bretaně rozlomený na 4 kusy. Centrum megalitické kultury Carnac: 2753 kamenných obelisků
(menhirové řady, dolmeny).
4.den: Quimper, Penmarch. Přejezd do nejtypičtější části Bretaně s kamennými kalváriemi, místním folklórem a bretonštinou. „Duše Bretaně“ a její kulturní středisko Quimper: gotická

Délka tras: autobusem 5300 km, pěšky 5x 5-15 km
(volitelně)
Počasí: vzduch 22-27 °C, voda 18-20 °C
Odjezdy: Brno, Žďár nad Sázavou, Jihlava, Praha, Plzeň

katedrála St. Corentin, nejstarší továrna fajáns - nádherná
ručně malovaná keramika. Jízda na pobřeží Côte de Cornouaille. Starobylé rybářské městečko Penmarch s 65 m vysokým
majákem Ekmühl nad Biskajským zálivem. Tronoen: nejstarší
kalvárie v Bretani, kaple Notre Dame de Tronoen a kaple Panny Marie. Možnost koupání v Atlantiku.
5.den: Crozon, Camaret sur Mer, Sizun. Pobřežní žulové útesy
na poloostrově Crozon, menhiry u Lost-Marc‘h a keltské oppidum. Mys Pointe de Penhir: domov Asterixe, žulový pětiramenný kříž. Prohlídka města Camaret sur Mer: kaple, pevnost
a vraky starých lodí. Malebné rázovité bretaňské vnitrozemí:
Sizun - fary s kalváriemi a kamennými ohradami, lesy a rašeliniště. Skalnaté pohoří Monts d´Arrée: vyhlídka z nejvyšší hory
Bretaně Roch Trévezel (384 m) na okolní vesničky i mořské
pobřeží.
6.den: Armorický N.P., Pointe du Raz. Kopcovitý Armorický
park s močály a vřesovišti. Výstup na Ménez Hom (330 m):
krásný výhled na Douarnenezský záliv. Busem na rozeklané
pobřeží a nejzápadnější bod Francie - Pointe du Raz, socha
Panny Marie, výhled na ostrov Ile de Sein a maják La Vieille.
Kolem Zátoky utonulých na mys Pointe du Van, kaplička sv.
They i romantické výhledy na mořské pobřeží. Přístavní město
Douarnenez: muzea, vyhlídka na ostrůvek Tristana a Isoldy.
7.den: Lannion, Saint Malo, Mont St. Michel. Přes říční přístav
Lannion na pobřeží Corniche Bretonne - kraj mýtů a legend
o králi Artušovi. Růžové žulové skály u Ploumanachu. Jízda na
východ k ústí řeky Rance - první přílivové elektrárně na světě.
Malebné historické město Saint-Malo: rybářský přístav, hradby či katedrála Sv. Vincenta. Magický podvečerní Mont Saint
Michel (UNESCO): klášter na ostrůvku, po Paříži nejnavštěvovanější místo Francie.
8.den: Bayeux, Le Havre, Étretat. Historické město Bayeux:
muzeum invaze spojeneckých vojsk, tapisérie z dob Viléma
Dobyvatele. Côte de Nacre - „pobřeží dne D“ (Omaha Beach
a další místa bojů r. 1944), americký vojenský hřbitov a půlkruhový památník. Přes Caen a přístavní město Le Havre do
přímořských lázní Étretat: křídové útesy Falaise d‘Étretat na
pobřeží La Manche, známá skalní jehla a romantické oblázkové pláže.
9.-10.den: Paříž - Žďár nad Sázavou. Den v hlavním městě
Francie: jedna z nejznámějších památek nejen Francie - Eiffelova věž, procházka po Champs Elysées k Vítěznému oblouku,
gotická katedrála Notre Dame, chrám Sacré Coeur, bohémská
čtvrť Montmartre, muzeum v Louvre aj. Cesta přes Německo
domů.

Termín
č. zájezdu dní cena v Kč/*mobilhome
29.8. - 7.9. 2014
111 10
11 490,-/*12 690,V ceně je: doprava klimatizovaným autobusem, polopenze (polní kuchyně), 7x ubytování v kempu (*ve 4-lůžkových mobilhomech se dvěma oddělenými ložnicemi,
povlečení vlastní), průvodce, zdravotní připojištění, informační materiály a DPH. V ceně není závěrečný úklid.
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NORMANSKÉ OSTROVY -

JERSEY A *GUERNSEY (LETECKY)

Letecky na Normanské ostrovy - Čechům téměř neznámé souostroví v průlivu La Manche nedaleko francouzského pobřeží. Jediné území Spojeného království, které bylo za 2. světové války
okupováno Němci. Nevelké rozlohou, avšak s mnoha lákadly jak přírodními, tak historickými,
o atmosféře „staré dobré Anglie“ ani nemluvě. Velkolepé útesy, písečné pláže, staré hrady, bílé
majáky, jedinečné prehistorické památky i vyhlášená pohostinnost ostrovanů…
PROGRAM ZÁJEZDU:

1.den: Praha - Jersey. Odlet na největší ze šesti Normanských ostrovů Jersey. Transfer z letiště a ubytování.
2.den: Jersey - západní pobřeží. Exkurze na levandulové farmě. Vycházka po západním pobřeží: přes duny Les Blanches
se vzácnou květenou k zálivu St. Ouen´s Bay a k majáku Corbiére (1873). Záliv St. Brelade´s Bay, gotický kostel s freskami,
románská kaple Fisherman´s Chapel.
3.den: Jersey - St. Helier. Jersey War Tunnels - autentická připomínka okupace ostrovů za 2. sv. války, muzeum s osobními příběhy obyvatel ostrovů. Hlavní město St. Helier s viktoriánským koloritem, městská a rybí tržnice s bohatými dary
moře, historická i moderní architektura, parní hodiny, jachetní přístav. Pěšky či obojživelným vozidlem po mořském dně
na hrad Elizabeth Castle na skalnatém ostrůvku.
4.den: Jersey - východní a severovýchodní pobřeží. Středověký hrad Mont Orgueil na skalnatém ostrohu: výhledy na
pobřeží Normandie a záliv Grouville, kde se pěstují ústřice.
Dolmen de Faldouet - jeden z nejpůsobivějších neolitických
hrobů postavený před 6000 lety. Kouzelná zátoka Bouley

Bay s pláží, výhledy na skalnaté pobřeží, pěšky podél pobřeží
k zátoce a vesničce v Rozel Bay.
5.den: Jersey - severní pobřeží. Přírodní kráter ve skále Devil´s Hole, strmé útesy, skvělé výhledy na skalnaté pobřeží.
Vinařské středisko La Mare Vineyards s možností prohlídky
s průvodcem, ochutnávky vína a místních specialit. V letních
měsících „vřesem oděný“ výlet z ĹEtacq ke hradu Grosnez
ze 14. stol., útes „Věžička“ a zátoka Plemont Bay s červenozlatým pískem.
6.-7.den: Jersey, *Guernsey. Individuální volno, samostatný pobyt u moře a vycházky do okolí. *Fakultativně výlet
lodí na sousední ostrov Guernsey (1590 Kč): hlavní město
St. Peter Port, považované za nejkrásnější evropský přístav.
Dominanta přístavu a obranný prvek - hrad Cornet. Domky
z červené a modré žuly s bíle orámovanými okny, zahrady
s hortensiemi a růžemi. Dům Hauteville House, v němž ve
vyhnanství žil Victor Hugo a kde napsal Bídníky či Dělníky
moře. Zajímavý interiér domu navrhl sám slavný spisovatel.
8.den: Jersey - Praha. Transfer na letiště a odlet zpět z Jersey
domů.

Délka tras: letadlem 1600 km, pěšky 3x 5-10 km (volitelně)
Počasí: vzduch 18-25 °C, voda 18-22 °C
Nástupní místo: Praha
Termín
5.7. - 12.7. 2014

č. zájezdu
121

dní
8

cena v Kč
22 890,-

V ceně je: letecká doprava včetně tax a poplatků. Místní
doprava (pro dny se společným programem, letištní transfery). 7x ubytování v penzionu se snídaní (dvoulůžkové
pokoje s příslušenstvím). Český průvodce, zdravotní připojištění, informační materiály a DPH.
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PŘÍRODA SEVERNÍHO NORSKA - LOFOTY - VESTERÁLY

Drsná, ale krásná příroda středního Norska. Země dávných Vikingů a skřítků trollů, skalní kresby
i lidová dřevěná architektura. Hlavní město Oslo v srdci zálivu Oslofjord obklopené divokými lesy
a nedotčenou přírodou. Lofoty jsou považovány za třetí nejpřitažlivější ostrovy na světě. Oceňte
krásu přírody, kterou nezničila masa turistů a polární záři, která nikdy nepřestane udivovat.
PROGRAM ZÁJEZDU:

1.-2.den: Praha - Oslo - Lillehammer. Autobusem přes Německo, trajektem do Švédska. Typické rybářské vesničky západního pobřeží. Metropole Norska Oslo: prohlídka města
včetně přístavu. Kolem největšího norského jezera Mjøsa do
olympijského Lillehammeru, možnost večerní procházky.
3.-4.den: Lillehammer - Narvik. Návštěva skanzenu lidové
architektury. Přejezd přes Dombås do královského města
Trondheimu: katedrála Nidaros s korunovačními klenoty
norských králů. Putování na sever k jezeru Snasa. Zastávka
na řece Vefsna u Lososích schodů a vodopádů Laksfossen.
Přejezd polárního kruhu a přes Tysfjord na místo ubytování
v oblasti Narviku.
5.den: Narvik - Kabelvåg. Odjezd do oblastí souostroví Vesstrana
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terály s řadou romantických přístavů. Sortland a dále panoramatickou cestou podél fjordu přes Stokmarkens do Melbu.
Trajektem do Fiskebu a do přístavu Kabelvåg na Lofotech.
6.den: Lofoty. Prohlídka Kabelvågu: typické dřevěné domky, roubený kostel, muzeum Lofot. Odjezd přes vesničku
Henningsvaer na mysu s výhledem na moře i Lofoty. Nejjižnější místo souostroví vesnice Å. Návštěva typických rybářských osad Nussfjord a Moskenes.
7.den: Lofoty. Dopoledne individuální volno v Kabelvågu. Návštěva sousedního malebně položeného Svolvaeru s unikátní
skálou: tzv. Svolvaerská koza. K večeru odjezd lodí přes Trollfjord a Vestfjord na pevninu, panoramatické výhledy celého
souostroví. Noční přejezd na jih Norska.

cestovní kancelář nomád s.r.o. CENTRÁLA: Smetanova 34, 591 01 Žďár n. Sáz., tel.: 566 623 642, fax: 566 627 262
kontaktní místo BRNO: Ruefa Reisen, Dvořákova 1, tel./fax: 542 216 076
www.nomad.cz
kontakt PRAHA: C.A. ACOSA Reiseshop, Lazarská 13/8 (vchod z Vodičkovy), tel: 224946180-1
e-mail: nomad@nomad.cz

8.-9.den: Cesta Trollů, fjord Geiranger. Rybářské městečko
a přístav Åndalsnes ve fjordu. Individuální volno: po okolí.
Panoramatickou cestou Trollů k fjordu Geiranger. Fakultativně možnost projížďky k vodopádu Sedm sester, procházky
v okolí fjordu. Přejezd přes městečko Lom k místu ubytování.
10.-11.den: Oslo - Praha. Odjezd přes středisko zimních sportů
Hamar se zastávkou u krasobruslařské haly, do Oslo. Možnost
návštěvy muzeí vikingských lodí na poloostrově Bygdøy. Přejezd na jih Švédska, trajektem do Německa. Příjezd domů ve
večerních hodinách.

Délka tras: autobusem 6600 km, pěšky 5x 3-5 km
Počasí: vzduch 18-23 °C
Odjezdy: Olomouc, Brno, Jihlava, Praha (za příplatek Zlín
200 Kč, Ostrava 300 Kč)
Termín
28.6. - 8.7. 2014

č. zájezdu
131

dní
11

cena v Kč
16 950,-

V ceně je: doprava klimatizovaným autobusem, trajekty
do Švédska a na Lofoty, 7x ubytování v mládežnických hotelech se snídaní (převážně ve 4-lůžkových pokojích), průvodce, zdravotní připojištění, informační materiály a DPH.
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JIŽNÍ ŠVÉDSKO, STOCKHOLM A DÁNSKO - RÁJ OSTROVŮ

Švédsko a Dánsko - severské země, kde koruny vládnou i platí. Metropole Kodaň a „Benátky severu“ Stockholm, pískový ostrov Sandhamn a zelený ostrov Mon. Divoká a krásná švédská příroda,
hluboké lesy, jezera a ostrovy, lidová dřevěná architektura, vikingská historie. Švédské „bílé noci“
i ochutnávka místních specialit.
PROGRAM ZÁJEZDU:

1.-2.den: Praha - Kodaň. Přes Německo do Dánska. Kodaň: královský palác Amalienborg a Rosenborg, korunovační klenoty.
Přístav Nyhavn a Malá mořská víla. Fakultativní výlet lodí po
kanálech, Christianborg, Strøget, výhled z válcové věže Rundetårn až do Švédska (cca 5 DKK).
3.den: Gränna, Linköping. Hamletův hrad Kronborg. Trajektem do Švédska. Cesta podél jezera Vättern do města lízátek
a polkagrisar (tvrdé mátové bonbony) Gränna. Trosky hradu
Brahehus nad jezerem, krásný výhled na ostrov Visingsö. Skanzen Gamla Linköping se starodávnými obchůdky, ukázkami
řemesel a malými muzei, fakultativní večeře (cca 500 Kč).

Délka tras: autobusem 3000 km, pěšky 5x 5-10 km
(volitelně)
Počasí: vzduch 18-24 °C, voda 16-18 °C
Odjezdy: Praha, Ústí nad Labem. Od 6 osob svoz: Hradec
Králové 300 Kč, Pardubice 300 Kč, Brno 400 Kč
Termín
č. zájezdu dní
cena v Kč
9
28.6. - 6.7. 2014
141
13 990,V ceně je: doprava autobusem, trajekt do Dánska a zpět,
6x ubytování v hotelu (dvoulůžkové pokoje s vlastním
sociálním zařízením), 3x snídaně, průvodce, zdravotní připojištění, informační materiály a DPH. V ceně nejsou další
3 snídaně (cca 480 Kč), MHD ve Stockholmu, fakult. služby
(nutno objednat při přihlášení) a vstupné.

4.den: Stockholm. Město na 14 ostrovech: parlament, opera.
Drottninggatan - hlavní ulice starého města Gamla Stan, tržnice s rybími i jinými delikatesami, radnice. Fakultativní výlet
k letnímu sídlu královské rodiny – Drottningholm s rozsáhlým
parkem (cca 650 Kč).
5.den: Stockholm. Katedrála, královský palác, trajektem k muzeu Vasa - lodi krále Gustava II. Adolfa, první skanzen na světě
nebo zábavní park Tivoli, příp. turistika na ostrově Gröna Lund.
Drink na pověstné plachetnici af Chapman. Podvečerní Södermalm: procházka s vyhlídkami na celý Stockholm.
6.den: Stockholm, *Sandhamn. Individuální prohlídka Stockholmu. *Fakult. výlet přes přírodní oblast Strömma Kanal na
ostrov Sandhamn (cca 1200 Kč): původně rybářský přístav, ráj
jachtařů a plachetnic, možnost koupání a turistiky.
7.den: Malmö - Kodaň. Historický hrad Nyköping a romantický
hrad na ostrůvku Kalmar. Univerzitní město Lund, katedrála.
Malmö: náměstí Lilla Torget, Stortoget. Přes Øresundský dvoupatrový most, druhý největší pevný most na světě (16 km)
a podmořským tunelem zpět do Dánska.
8.-9.den: Roskilde - Praha. Středověká katedrála v Roskilde
(UNESCO) s hroby dánských králů a muzeum vikingských lodí.
Klint Holm: malý rybářský přístav, možnost koupání, fakult.
rybí oběd (cca 450 Kč). Turistika (různá náročnost) v parku
Mons Klint, úchvatné útesy (přes 120 m vysoké). Přes Německo domů.

NABÍZÍME ZÁJEZDY NA ZÁPASY ANGLICKÉ LIGY !

Pro fotbalové nadšence, organizované skupinky a všechny sportovní cestovatele připravíme zájezd
do Anglie (např. do Manchesteru, Liverpoolu, Londýna) na fotbalové zápasy Premier League nebo
Ligu Mistrů. Zajistíme vstupenky na všechny zápasy Anglické ligy, dopravu autobusem nebo
letecky, transfery v místě pobytu, ubytování dle požadavku klientů, program, průvodcovské služby.
Bližší informace v CK, nebo na www.nomad.cz.
strana
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cestovní kancelář nomád s.r.o. CENTRÁLA: Smetanova 34, 591 01 Žďár n. Sáz., tel.: 566 623 642, fax: 566 627 262
kontaktní místo BRNO: Ruefa Reisen, Dvořákova 1, tel./fax: 542 216 076
www.nomad.cz
kontakt PRAHA: C.A. ACOSA Reiseshop, Lazarská 13/8 (vchod z Vodičkovy), tel: 224946180-1
e-mail: nomad@nomad.cz
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ALBÁNIE - ZEMĚ ORLŮ A BUNKRŮ

Jedna z nejchudších a po dlouhá desetiletí nepřístupná země Evropy. Písečné pláže i skalnaté
pobřeží dosud neobjevené turisty, skalní města a tajemné kláštery v nepřístupných horách,
památky z doby římské, byzantské i osmanské a desetitisíce betonových bunkrů jako smutná
památka na nejtvrdší komunistický režim v Evropě.
PROGRAM ZÁJEZDU:

1.-2.den: Žďár nad Sázavou - Ohrid. Přes Maďarsko a Srbsko do
Makedonie. Koupání a odpočinek u Ohridského jezera.
3.-4.den: Ohrid - Voskopojë. Klášter svatý Naum proslulý
bohatou freskovou výzdobou. „Paříž Albánie“ - město Korča.
Pěší výlet v národním parku Bredhi Drenovë. Dosud činné
i opuštěné kláštery v horách. Zapomenutá vesnička Voskopojë (dříve centrum oblasti).
5.den: Voskopojë - Gjirokastër. Jízda nejdivočejší a nejopuštěnější krajinou Albánie. Prehistorické hradiště u Kamniku,
kaňon řeky Vjosë.
6.den: Gjirokastër - Butrint. Město bílých střech (v seznamu
UNESCO) a rodiště albánského Stalina Envera Hodži Gjirokastër - nejkrásnější středověké město v Albánii, citadela. Prů-

zračně čistá vápencová vyvěračka Modré oči u Delvinë.
7.-8.den: Butrint - Sarandë. Dva dny u moře, Albánská riviéra,
malebné skalnaté pobřeží, pláže, výlety do okolí. Byzantské
vykopávky a nádherné mozaiky v Butrintu. Moderní letovisko
Sarandë na dohled od ostrova Korfu.
9.den: Sarandë - Orikum. Jižní část mořského pobřeží Albánie, horské hřebeny strmě spadající až k pobřeží. Středověká
vesnice Staré Qëparo. Úzkou klikatou silničkou romantickými
vesničkami Palermo, Himarë a Dhërmi.
10.den: Orikum - Tirana. Vlorë - přístav a největší město na
pobřeží Albánie. Ruiny antického chrámu v Apollonii. Město
červených střech Berat. Vyhlídkovou silnicí do Tirany.
11.den: Tirana - Shëngjin. Historické památky Tirany - hlavního města Albánie. Mauzoleum diktátora Envera Hodži. Krásné
město na úpatí kopců - Krujë. Jedno z nejvyhledávanějších
přímořských středisek Albánie Shëngjin, tisíce betonových
bunkrů, pláže, koupání.
12.den: Shëngjin - Shkodër. Mauzoleum národního hrdiny
Skanderbega v Lezhë. Turecký most u Mesë a pevnost Rozafat. Centrum severní Albánie Škodra.
13.-15.den: Shkodër - Žďár nad Sázavou. Fjord Boka Kotorská
a historický Kotor. Po chorvatském pobřeží přes Makarskou
riviéru, odpočinek, koupání. Přes Slovinsko a Rakousko domů.

Délka tras: autobusem 3900 km, pěšky 3x 5-10 km
Počasí: vzduch 25-33 °C, voda 22-24 °C
Odjezdy: Praha, Žďár nad Sázavou, Brno
Termín
13.7. - 27.7. 2014

č. zájezdu
151

dní
15

cena v Kč
12 290,-

V ceně je: doprava klimatizovaným autobusem, polopenze (polní kuchyně), ubytování (kempy, tábořiště), průvodce, zdravotní připojištění, informační materiály a DPH.
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UKRAJINA, MOLDAVSKO A RUMUNSKO

Okruh po třech zemích, které nepatří mezi obvyklé turistické cíle. Toulání s kratšími pěšími výlety
a koupáním v Černém moři. Muzea, památky, opevněné horské kláštery, rázovitý folklor, historická transylvánská města. Česká komunita v Moldavsku. Hlavní město Moldavska - Kišiněv,
ukrajinský přístav Oděsa, historický Lvov a Podkarpatská Rus. V Evropě zcela unikátní vinné sklepy v Cricově, ochutnávky vín. Evropské unikum - delta Dunaje. Nejznámější rumunský hrad Bran
a Sighisoara, rodné město „nejslavnějšího Rumuna“ - hraběte Drakuly.
PROGRAM ZÁJEZDU:

1.den: Žďár nad Sázavou - Zemplínská Šírava. Jízda na východní Slovensko. Cestou návštěva liptovského skanzenu
Vlkolinec (UNESCO): roubená zvonice, rumpálová studna aj.
2.-3.den: Zemplínská Šírava - Koločava - Lvov. Přejezd na Zakarpatskou Ukrajinu. Vesnice Nikoly Šuhaje - Koločava: muzeum Ivana Olbrachta. Ubytování v rodinách, poznání místní
kultury. „Ukrajinská Praha“ - nejkrásnější město země - Lvov:
historické centrum (UNESCO), pravoslavné chrámy, dominikánský klášter aj.
4.-5.den: Lvov - Kamenec Podolsky - Oděsa. Zborov - společný
hrob padlých československých legionářů. Jedno z nejhezstrana
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čích měst na Ukrajině - Kamenec Podolsky: Turecká pevnost,
stará radnice. Přejezd na jih Ukrajiny k Černému moři.
6.-7.den: Oděsa. Černomořský přístav Oděsa: Potěmkinovo
schodiště proslavené filmem Křižník Potěmkin, budova Opery, archeologické muzeum. Odpočinek a relaxace na plážích
Černého moře.
8.-10.den: Oděsa - Kišiněv - Holubinka. Přejezd do Moldávie.
Orhei Vechi: skalní klášter. Cricova: vyhlášené vinné sklepy, vytesané ve skalách do délky 60 km. Metropole Kišiněv:
památky, muzea. Comrat - hlavní město turkotatarské Gaugazie. Huluboaia (Holubinka) - jediná vesnice v Moldavsku

cestovní kancelář nomád s.r.o. CENTRÁLA: Smetanova 34, 591 01 Žďár n. Sáz., tel.: 566 623 642, fax: 566 627 262
kontaktní místo BRNO: Ruefa Reisen, Dvořákova 1, tel./fax: 542 216 076
www.nomad.cz
kontakt PRAHA: C.A. ACOSA Reiseshop, Lazarská 13/8 (vchod z Vodičkovy), tel: 224946180-1
e-mail: nomad@nomad.cz

s českým obyvatelstvem.
11.-12.den: Holubinka - Tulcea. Přejezd do Rumunska. Celodenní výlet lodí do delty Dunaje, zcela jedinečné biosferické
rezervace (UNESCO) a ráje ornitologů: 300 druhů ptáků, 100
druhů ryb, krásná flóra, rybářské vesnice…
13.-14.den: Tulcea - Busteni - Brašov. Přejezd od pobřeží do
Karpat. „Drakulův“ Bran - nejproslulejší hrad Transylvánie. Pěší
výlet v jednom z nejnavštěvovanějších pohoří Rumunska -

Bucegi. Lanovkou na Babele, nádherný skalní útvar - babelská Sfinga i památník 1. světové války.
15.-16.den: Brašov - Kluž - Žďár nad Sázavou. Starobylý horský
Brašov (Kronstadt). Drakulovo rodiště - Sighisoara: opevněný
středověký hrad s městským jádrem (UNESCO). Kluž (Kološvár) s neporušeným historickým centrem. Přes Maďarsko
a Slovensko domů.

Délka tras: autobusem 4800, lodí 50-100 km,
pěšky 7x 5-15 km (volitelně)
Počasí: vzduch 25-30 °C, voda 21-23 °C
Odjezdy: Praha, Žďár nad Sázavou, Brno, Přerov, Žilina,
Prešov
Termín
1.8. - 16.8. 2014

č. zájezdu
161

dní
16

cena v Kč
16 590,-

V ceně je: doprava klimatizovaným autobusem, výletní
loď do delty Dunaje, trajekt přes Dunaj, 9x snídaně a 8x
večeře (polní kuchyně), navíc 3x snídaně v hotelu, ubytování (5x kemp, 7x turistické hotely, 1x pokoj v místních
rodinách - Koločava, 1x škola v Holubince), vstup do
Moldávie, průvodce, zdravotní připojištění, informační
materiály a DPH.
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DALŠÍ ZÁJEZDY NAJDETE NA NAŠEM WEBU

Pro širší a pestřejší nabídku turistiky a poznání nabízíme na webu další zájezdy, které se nám
do tištěného katalogu nevešly. Program a další informace o těchto zájezdech najdete na našich
stránkách www.nomad.cz

171 Bodamské jezero (stan/pokoje, Švýcarsko a Německo)
25.7.-29.7. 2014 			
5 dní 		

Cena v Kč stan/*pokoje: 6 290,-/*6 990,-

Bodamské jezero, nazývané též „Švábským mořem“, je největším z podalpských jezer. Jeho okolí je ideálním regionem pro
poznávání švýcarských a německých historických měst. Příjemné klima a krajinné scenérie umocňují i takové atrakce jako je
tropická botanická zahrada, stopy českých dějin v Kostnici či nejmohutnější evropské vodopády v Schaffhausenu.

172 Makedonie a západní Řecko (hotel, Makedonie a Řecko)
11.7.-20.7. 2014			
10 dní			
12.9.-21.9. 2014			
10 dní			

Cena v Kč hotel: 16 890,Cena v Kč hotel: 15 590,-

Země průzračných jezer i panenské horské přírody - Makedonie. Země, kde se mísí kultury islámu i pravoslavného křesťanství.
Západní Řecko s nedotčenými písečnými i oblázkovými plážemi Jónského moře, hory, soutěsky, kláštery, jezera, vodopády
i krasové jeskyně. Antické, benátské a osmanské památky, řecký ostrov v Jónském moři - Lefkáda. Místní kultura a tradiční
pokrmy obou zemí v jednom zájezdu.

173 Španělsko, Portugalsko (hotel, Španělsko a Portugalsko)
16.9.-29.9. 2014			
14 dní			
29.9.-12.10. 2014			
14 dní			

Cena v Kč hotel: 25 690,Cena v Kč hotel: 24 990,-

Portugalsko sice nepatří k velkým evropským zemím, ale pro své významné kulturní zázemí, bohatství památek, krásu svých
měst a překrásné pláže Atlantiku si zaslouží pozornost turistů. Ve Španělsku navštívíme malebnou oblast Andalusie s městy,
jejichž nádherné památky připomínají dobu maurské nadvlády a jsou domovem nejproslulejších staveb, drahokamů islámské
kultury. V oblasti Staré a Nové Kastilie - kraj pošetilého a idealistického rytíře Dona Quijota - budeme obdivovat historická
města a rozmanitost zdejší krajiny.

174 Bordeaux a Akvitánie (hotel, Francie)
2.8.-10.8. 2014
		

9 dní

Cena v Kč hotel: 11 990,-

Poznávací zájezd s koupáním na nejkrásnějších plážích Atlantiku a za gastronomií a vínem. Tento poněkud turisty opomíjený
kraj nabízí nejen nekonečné pláže Atlantiku a největší písečnou dunu Evropy Pilat, ale i zelené vnitrozemí, románské a gotické
kostely a katedrály, četné památky UNESCO, La Rochelle, město tří mušketýrů i historické Poitiers či Bordeaux. Ale hlavně to
nejznámější - lahodné odrůdy a známé značky proslulého vína a koňaku, mořské plody a čerstvé ryby z moře. A pro milovníky
moderní techniky a architektury tu je návštěva parku filmových projekcí Futuroscope.
strana
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PRODLOUŽENÉ LÉTO NA KRYMU

Výprava, která nabízí aktivním turistům každý den zajímavý poznávací či turistický program.
Místo pobytu umožňuje ostatním příjemné lenošení u Černého moře na pobřeží proslulé krymské riviéry. Využijte dočasného opomenutí západních turistů a pojeďte s námi poznat zatím neobjevenou „výkladní skříň“ bývalého Sovětského svazu.
PROGRAM ZÁJEZDU:

1.-2.den: Praha - Lvov - Vinnica. Odjezd z ČR přes Polsko do
nejkrásnějšího města Ukrajiny Lvova. Krátká prohlídka města
s historickým centrem (UNESCO), odjezd do oblasti Vinnica.
3.den: Vinnica - Oděsa - Krym. Na jih k Černému moři se zastávkou v přístavu Oděsa: slavné schodiště z filmu Křižník Potěmkin, Opera, noční život v ruchu přístavu. Přejezd na Krym.
4.den: Simferopol. Prohlídka Simferopolu - administrativního
a kulturního centra Krymu. Dolgorukovská jajla, možnost výstupu k Červené jeskyni. Přesun na ubytování k moři.
5.den: Jalta. Přímořské letovisko Jalta obklopené zalesněnými horami. Livadija - letní carská rezidence a místo konání
Jaltské konference (Stalin - Churchill - Roosevelt). Koupání
a odpočinek u moře. Možnost výletu lodí k restauraci Vlaštovčí hnízdo: symbol Krymu, zámeček stojící na 40 m vysoké
skále nad mořem. Pro zájemce degustace vín v Masandře.
6.den: Inkerman, Sapun. Městečko Inkerman se skalním klášterem sv. Klimenta. Hora Sapun: památník 2. světové války,
panorama ruského útoku a vojenské techniky. Výšlap mezi
stolové hory do skalního města Mangup-Kale: jedna z nejrozsáhlejších pevností Krymu.
7.den: Jalta, Aj-Petri. Návrat do Jalty, pohádkový barokní palác knížete Voroncova z 18. st. Výlet po hřebeni pohoří Aj-Petri,
jízda kabinovou lanovkou a ochutnávka tatarských specialit.
8.den: Sevastopol. Zapovězené město (v dobách SSSR) Sevastopol: důležitý přístav a ponorková základna. Fakultativně
lodní vyjížďka mezi černomořskou flotilu. „Ukrajinské Pompeje“ Chersones Tauridský - ruiny antického města vybudovaného před více než 2500 lety. Koupání v moři.
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9.den: Balaklava. Přejezd do Balaklavy, jednoho z nejstarších
měst na Ukrajině. Unikátní přístav s podzemní továrnou na
opravu ponorek, janovská pevnost ze 14. století Cembalo. Vycházka u pobřeží nebo relaxace u moře.
10.den: Bachčisaraj. Centrum islámského náboženství Bachčisaraj s palácem Chánů. Unikátní mužský klášterní komplex
částečně zasazený ve skále - Uspenskij monastyr, jedno z nejstarších ortodoxních center Krymu. Čufut-Kale s pozůstatky
příbytků národa Karaimů, vytesaných do kolmých skal.
11.-12.den: Ukrajinské Karpaty. Odjezd z Krymu a celonoční
přejezd na západ Ukrajinských Karpat. Celodenní túra nebo
pobyt v horách. Přesun přes Podkarpatskou Rus.
13.den: Podkarpatská Rus - Praha. Ráno odjezd do ČR, plánovaný návrat je v pozdních večerních hodinách.

Délka tras: autobusem 5000 km, pěšky 6 x 5-15 km
Počasí: vzduch 28-32 °C, voda 22-24 °C
Odjezdy: Pardubice, Hradec Králové, Poděbrady, Praha, Jihlava, Brno, (Olomouc a Český Těšín pouze nástupní místo,
výstupní je Brno)
Svoz: od 3 os. Svitavy, Litomyšl, Vysoké Mýto
Termín
č. zájezdu
dní
cena v Kč
13
1.9. - 13.9. 2014
181
15 690,V ceně je: doprava klimatizovaným autobusem, 6x ubytování v původním „skromném“ hotelu ukrajinského standardu s polopenzí, 4x tranzitní ubytování se snídaní (vše ve
2-lůžkových pokojích s vlastním soc. zařízením), průvodce,
zdravotní připojištění, inf. materiály a DPH. Za příplatek
možnost objednávky 1-lůžkového pokoje za 3000 Kč/os.

TOULKY ZAKARPATSKOU UKRAJINOU

Divoká a krásná krajina rozlehlých lučnatých plání Polonin, hlubokých lesů i obilných lánů
s malými, Bohem zapomenutými vesničkami. Poznáte krajinu Nikoly Šuhaje, Juraje Čupa a Hordubala, posedíte v přátelském hovoru s místními horaly a zažijete a uvidíte to, co v jiných částech
Evropy není možné.
PROGRAM ZÁJEZDU:

1.-2.den: Žďár n.S. - Volovec. Přes Slovensko na Ukrajinu. Prohlídka hlavního města bývalé Podkarpatské Rusi - Užhorodu:
historické centrum s hradem, původní synagoga, budova županátu, bývalá budova zemského sněmu a skanzen rusínské
kultury. Přejezd do okolí Volovce pod poloninu Boržava. Procházka k nádhernému, stupňovitému vodopádu Šipot.
3.den: Polonina Boržava. Vesnice Podobovec: malý dřevěný
kostelík. Celodenní výstup borůvčím a pastvinami na dva vrcholy nejpřitažlivější poloniny Boržava, na Veliký vrch (1598
m) s krásným neopakovatelným rozhledem na celou oblast
a na horu Stoj (1681 m).
4.den: Koločava. Přejezd do Koločavy: muzeum Ivana Olbrachta, hroby Nikoly Šuhaje a Eržiky, starý řeckokatolický
dřevěný kostel sv. Ducha s hroby českých četníků. Možnost
občerstvení v místní Četnické stanici. Výstup kolem salaší do
lučnatého sedla Prislop pod horu Strimba. Panoramatické výhledy na celou kotlinu a sousední poloniny.
5.den: N.P. Siněvir. Přejezd do Siněvirské Poljany. Pěkná a relativně nenáročná túra do hlubokých lesů N.P. Siněvir až k Siněstrana
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virskému jezeru. Procházka údolím dravé horské řeky Terebly.
Malebná vesnička Svoboda, kde se zastavil čas. Staré hraniční
kameny bývalého československo-polského pomezí.
6.-7.den: Solotvina - Mukačevo - Žďár n.S. Přejezd do Solotviny. Vyhlášené solné doly a možnost koupání v jezerech ukrajinského „Mrtvého moře“, v nichž se nedá potopit. Mukačevo:
starobylé centrum s radnicí, klášterem a mohutným hradem
Palanok na kopci nad městem. Přes Slovensko domů.

Délka tras: autobusem 2100 km, pěšky 5x 3-20 km
Počasí: horské, proměnlivé
Odjezdy: Praha, Žďár nad Sázavou, Brno, Přerov, Žilina
Termín
č. zájezdu dní cena v Kč/*hotel
7 5 990,-/*6 890,4.8. - 10.8. 2014
191
V ceně je: doprava klimatizovaným autobusem, 4x polopenze v hotelu pro všechny, 4x ubytování v kempu (*ve
2-lůžkových pokojích hotelu s příslušenstvím, pro zájemce
3-lůžkové), vstup do N.P. Siněvir, průvodce, zdravotní připojištění, informační materiály a DPH.
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PETROHRAD A PETRODVORCE S NÁVŠTĚVOU POBALTÍ

Za poznáním i turistikou do krásných přírodních oblastí Pobaltských republik se zastávkami
v jejich hlavních městech, která jsou všechna zapsána na seznamu UNESCO. Poznejte země
s bohatou historií, přírodou a lidmi možná trochu uzavřenými, ale o to přátelštějšími při bližším
poznání. Navštivte historické a architektonické skvosty „Benátek Severu“ - Petrohradu a jedinečného parku Petrodvorce, letní rezidence cara Petra Velikého, jehož dominantou je Velký palác.
Z jeho oken se carově rodině otevíral fascinující pohled na Finský záliv.
PROGRAM ZÁJEZDU:

1.-2.den: Praha - Vilnius. V dopoledních hodinách odjezd autobusem z Prahy, Pardubic a z Hradce Králové. Noční přejezd
přes Polsko a dále do hlavní a největší metropole Litvy - Vilniusu, jehož malebné a historické centrum připomíná Prahu:
Katedrální náměstí, věž Gedimino, Radniční náměstí, dlážděné uličky starého města s kostely, Brána úsvitu - renesanční
stavba z 16. století, která je nejen vstupní bránou do starého
města, ale zejména poutním místem.
3.den: N.P. Gauja - Tallin. Přejezd do Lotyšska. Nejznámější
národní park Gauja, který se táhne zalesněným údolím stejnojmenné řeky a se svojí rozlohou 920 km2 je největším národním parkem Pobaltí. Pro své půvaby přírody s jeskyněmi
a pozoruhodnými skalními útvary s bohatou faunou a flórou
bývá označován jako „Lotyšské Švýcarsko“. Nad kaňonem
řeky Gauji se vypíná gotický hrad Turaida, který je postaven
z červených cihel. Odpoledne přejezd do Estonska a navečer
dojezd do Tallinu.
4.den: Tallin. Estonská metropole ležící u Finského zálivu. Prohlédneme si jeho historické části: krásně zachované městské
hradby, Radniční náměstí s historickou lékárnou, dominikánský klášter sv. Kateřiny; hanzovní, cechovní a kupecké domy
v Dolním městě, pravoslavnou katedrálu Alexandra Něvského, hradní vrch Toompea. Romantické uličky a náměstíčka
Tallinu, které budou lákat k možnosti příjemného posezení.
Po prohlídce již přejezd do Ruska.
5.den: Petrohrad. Celodenní prohlídka klenotu carského
Ruska, založeného na řece Něvě - Petrohradu. Procházka historickým centrem této metropole: nejstarší budova ve městě
Petropavlovská pevnost. Palácové náměstí, jehož dominantami jsou Zimní palác (bývalé sídlo carů, dnes galerie Ermitáž)
a Alexandrovský sloup, vztyčený na oslavu vítězství nad
Napoleonem. 4 km dlouhý Něvský prospekt, který je bezpochyby nejslavnější ulicí Ruska. Pravoslavných kostelů je
v Petrohradu celá řada, asi nejzajímavější jsou chrám sv. Izáka
se zlatou kopulí a krásným interiérem a chrám „Na prolité krvi“

(postaven na místě atentátu na Alexandra II.). Samozřejmě
uvidíte také křižník Aurora, jehož výstřel dal podnět k zahájení
revoluce v roce 1917.
6.den: Petrodvorce. Pravděpodobně vrchol celého zájezdu návštěva parku Petrodvorce, jehož srdcem je Velká kaskádová
vodní třída. V parku na útesu nad Finským zálivem se nachází nejimpozantnější soustava vodotrysků na světě, kterými
tryská 30 000 litrů vody za sekundu. Často bývá srovnávána
s fontánami ve Versailles. V oblacích vodní tříště můžete vidět desítky pozlacených soch, například delfínů, lvů, vodních
nymf nebo biblického hrdiny Samsona. Centrem komplexu je
Velký Palác, který rozděluje areál na Horní park a Dolní park.
Puškinovo: Carskoje selo - světový památník architektury, monumentální palácový komplex Kateřinský palác.
7.den: Petrohrad. Dokončení prohlídky Petrohradu. Podrobněji se zaměříme na jedno z nejvýznamnějších muzejí
na světě - Ermitáž. Nachází se v šesti pospojovaných budovách na nábřeží řeky Něvy, z nichž nejvýznamnější je právě
Zimní palác, bývalé sídlo ruských carů. Sbírky byly založeny
carevnou Kateřinou II. Velikou a čítají na 3 miliony artefaktů
a uměleckých děl z celého světa, mezi nimi díla Da Vinciho,
Rembrandta, Michelangela, Picassa a jiných. Možnost plavby
lodí po Něvě.
8.den: Riga. Přejezd do Lotyšska a návštěva hlavního města.
Po ránu strávíme několik hodin v metropoli Rize. Je to největší
město nejenom Lotyšska, ale celého Pobaltí. V r. 2001 oslavila
800. výročí svého založení. Svými památkami se řadí k nejvýznamnějším městům východní Evropy a po právu je zapsána
v seznamu světového kulturního dědictví UNESCO. Prohlédneme si historické centrum tohoto starobylého hanzovního
města, jemuž dominují největší katedrála Pobaltí, založená
r. 1211 a Rižský hrad z r. 1330.
9.-10.den: Trakai - Praha. Přejezd do Litvy. Návštěva slavného
vodního hradu Trakai, ležícího na ostrůvku v jezeře Galvé. Je to
nejkrásnější litevský hrad, postavený z červených cihel kolem
roku 1400 v gotickém stylu. Uvnitř je hradní muzeum. S pevninou je hrad spojen lávkou. Dále přes Polsko domů.

Délka tras: autobusem 4600 km, pěšky 3x 3-10 km
Počasí: vzduch 20-26 °C, voda 16-20 °C
Odjezdy: Praha, Pardubice, Hradec Králové
Termín
č. zájezdu dní
cena v Kč
10
1.8. - 10.8. 2014
201
13 390,10
13.8. - 22.8. 2014
202
13 390,V ceně je: doprava autobusem, 6x ubytování (dvoulůžkové pokoje s příslušenstvím), 6x snídaně, průvodce, zdravotní připojištění, informační materiály a DPH. V ceně není
ruské vízum a jeho vyřízení (cca 1690 Kč).
strana
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MADEIRA - OSTROV KVĚTŮ A VŮNÍ

Exotický ostrov v Atlantiku, blíže Africe než Evropě. Endemická květena, přírodní rezervace a botanické zahrady, bujná vegetace, strmé stráně, zelená údolí a skalnaté svahy - snad nikde jinde
na světě se nesetkáte s takovým přírodním bohatstvím a tolika rozmanitými typy krajiny. Stovky
kilometrů pěšin a chodníků sledujících vodní kanály (levády) složitého zavlažovacího systému
zvou k nádherným procházkám. Hornaté vnitrozemí s vysokými štíty hor, divoké horské hřebeny, vavřínový les, mystické mlhy, volně rostoucí strelície, příznivá subtropická poloha a vliv
Atlantského oceánu, který zmírňuje letní vedra. To vše jen umocňuje příjemný pobyt na tomto
květinovém ostrově v útulném 3* hotelu, který leží necelých 500 m od pláže.
5.den: Ponta de São Lourenco, Prainha. Nejvýchodnější cíp
Ponta de São Lourenco - poloostrov s dramatickou přírodní
scenérií. Pěšky vulkanickou pouští nad útesy se skalními útvary různých barev k datlové oáze, koupání na písečné pláži
Prainha.
Máte-li i vy zájem stát se spolupracovníkem ces- 6.den: Camara de Lobos, Cabo Giaro, Porto Moniz. Návštěva
tovní kanceláře Nomád s.r.o. a pracovat jako prů- idylické rybářské osady Camara de Lobos (pobyt W. Churchilvodci (nebo kuchaři), pošlete nám svůj životopis la), výjezd na druhý nejvyšší útes světa Cabo Girao (580 m).
a neformální povídání o sobě, v němž nám sdělí- Přejezd přes náhorní planinu Paúl da Serra na Rabacal, pěšky
sestup k levádám vedoucím k vodopádům Risco a 25 Fontes.
te, zda a jaké máte průvodcovské zkoušky a také Přejezd na severozápad ostrova do Porto Moniz (mořská lávose nám pochlubíte svými znalostmi, dovednostmi, vá jezírka, akvárium, možnost koupání). Nejdražší tunelovou
zálibami, svými cestovatelskými zkušenostmi nebo silnicí ostrova přes São Vicente zpět do hotelu.
čímkoli jiným, o čem se domníváte, že by mohlo 7.den: Pico Arreiro, Pico Ruivo, Ribeiro Frio. Třetí nejvyšší hora
ostrova Pico Arreiro (1818 m). Pěšky několika tunely přes nejbýt vaše plus pro cestovku.
vyšší horu ostrova Pico Ruivo (1862 m) na Achada de Teixera
Rádi o vás uslyšíme a většinu z vás pozveme (1592 m). Cestou zpět přes Faial s výhledem na impozantní
Orlí skálu se zastávkou v Ribeiro Frio, kde navštívíme pstruží
na jarní konkurz průvodců 2014.
farmu a absolvujeme krátkou levádu Balcoes. Návrat zpět do
hotelu.
PROGRAM ZÁJEZDU:
8.den: Funchal - Praha. Dle letového řádu poslední možnosti
1.-2.den: Praha - Funchal. Odlet na Madeiru, transfer do hote- nákupů suvenýrů, transfer na letiště a odlet domů.
lu a ubytování. Prohlídka starého města: 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. Výjezd na Monte s poutním kostelem, tropickou zahradou a s krásnými výhledy na město. Možnost jízdy
v proutěných saních, ochutnávka madeirského vína.
3.den: São Vicente, Santana. Návštěva lávové jeskyně u São
Vicente, přejezd do městečka Santana s tradičními domky
s rákosovou střechou sahající až téměř k zemi. Pěšky jednou
z nejkrásnějších levád ostrova Calderaio Verde s četnými tunely, pro zdatnější až na samotné dno kaldery Inferno s vodopádem. Návrat do hotelu.
4.den: Machico, Porto Cruz. Cesta na severovýchod. Garajau
s 12 m vysokou sochou Krista. Druhé největší město Machico:
nejstarší kostel ostrova Capela dos Milagres, pevnost. Výjezd
na vyhlídku Pico do Facho (516 m), levádou do průsmyku Možnost spojení: S trasou 22 Azory do zájezdu 222 (31.8. - 19.9.
Boca do Risco nad úchvatnými útesy k vesničce Larano. Mož- 2014, 20 dní, 68 890 Kč).
nost koupání v Porto Cruz na severním pobřeží. Cestou zpět
zastávka v košíkářském městečku Camacha s živou řemesl- Délka tras: letadlem 6500 km, po zemi 350 km, pěšky 6x
nou tradicí.
5-15 km (volitelně)

PŘIJMEME PRŮVODCE
A KUCHAŘE

Počasí: vzduch 20-29 °C, voda 18-24 °C
Nástupní místo: Praha
Termín
13.7. - 20.7. 2014
31.8. - 7.9. 2014

cena v Kč
26 990,26 990,V ceně je: Letecká doprava s taxami a poplatky. Nájemní
(mikrobus nebo minivan) a veřejná (busy, MHD) doprava
po ostrově. Ubytování ve 3* hotelu s bazénem a se snídaní (2-lůžkové pokoje s vlastní koupelnou a TV). Český průvodce, zdravotní připojištění, informační materiály a DPH.
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č. zájezdu
211
212

dní
8
8
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AZORY - OSTROVY UPROSTŘED ATLANTIKU

Azorské souostroví vzniklo vulkanickou činností na zlomové linii Středoatlantského hřbetu, tedy
podobnou genezí jako třeba Island. Pouze v daleko příjemnějších klimatických poměrech, kde
neznají zimu ani v lednu. S námi navštívíte celých šest z devíti ostrovů, každý jiný. Nejzápadnější
pozdrav Evropy směrem k Americe s překvapující krajinou, různorodou a pestrou. S poklidnými
zelenými údolími s bujnou vegetací, exotickými květinami, tropickým ovocem, čajovníkovými
a tabákovými plantážemi i fascinujícími horskými scenériemi s propadlými krátery, připomínající měsíční krajinu, vroucími prameny a gejzíry či tajemnými jeskyněmi. K tomu vzácný poklid
izolovaných ztracených končin „na konci světa“, pohostinní lidé (jsme v Portugalsku), malebné
rybářské vesničky, výtečné sýry a lahodná vína, delfíni, velryby… Víc než dost na to, abyste se
sem chtěli vracet i příště.
PROGRAM ZÁJEZDU:

(2351 m), jeden z nejkrásnějších vulkánů na světě. 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 sledování velryb (cca 50 EUR) nebo plavání s delfíny.
9.-10.den: Faial. Trajektem na ostrov Faial, díky nespočetným
kvetoucím hortenziím zvaný Modrý ostrov. Kosmopolitní
Horta - jedno z nejživějších měst souostroví s rozmanitou
architekturou, barevnými jachtami a nádhernými výhledy na
ostrov Pico. Vyhlídka Mirante de Estrada da Caldeira, nejvyšší
vrchol ostrova Cabecao Gordo (1043 m). Ponta dos Capelinhos - nová část ostrova vzniklá sopečnou erupcí. Termální jezírka ve Varadouro: koupání. Černá pláž Baia da Ribeira.
11.-13.den: Flores - Praha. Letadlem na Flores, nejzápadnější
z Azorských ostrovů, někdy také přezdívaný „Atlantická zahrada“. Hlavní centrum ostrova Santa Cruz, zelená úbočí, ostře
řezané zátoky, hustá a různorodá vegetace, horké prameny,
pestré vnitrozemí s jezery a vodopády. Odlet domů. Dle letového řádu možný návrat brzy ráno 14. den.
* Volitelný výlet: Lisabon
1.-3.den: Lisabon - Praha. Prohlídka a pobyt v hlavním městě
Portugalska: čtvrť Baixa, maurská čtvrť Alfama a Bairro Alto.
Praça de Comércio s přístavem. Hrad São Jorge. Belémská věž,
Památník zámořských objevů aj. Odlet domů.
Termín: 19.9. - 21.9. 2014
Cena: 4 290,- Kč
V ceně je: ubytování v hotelu (dvoulůžkové pokoje s vlastním
příslušenstvím), MHD, český průvodce, zdravotní připojištění
Délka tras: letadlem 7500 km, lodí 40 km, po zemi 350 km, a DPH.
1.-3.den: Praha - Lisabon - São Miguel. Odlet přes Lisabon na
největší z Azorských ostrovů. Ponta Delgada: historické centrum, muzea, chrámy, kostely. Sete Cidades - nezapomenutelná scenérie dvou sousedících kráterových jezer - jedno azurově modré, druhé smaragdově zelené. Ribeira Grande - termální bazénky, minerální prameny a horká vřídla. Lagoa do Fogo
(Ohnivé jezero) - kráter vyhaslé sopky s úchvatnými výhledy,
koupání. Jezero a městečko Furnas: horké prameny, gejzíry,
léčivé bahno, botanická zahrada. Čajové plantáže v Gorreaně.
4.-5.den: Terceira. Přelet na ostrov Terceira, ostrov monumentů, pevností a klášterů, starobylých domů s barevnými
fasádami. Angra de Heroismo: historické centrum (UNESCO),
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. Biscoitos:
muzeum vína, koupání v přírodních bazénech vulkanického
původu. Lávová jeskyně Algar do Carvao a vulkán Guilherme
Moniz.
6.-7.den: São Jorge - Pico. Přelet na ostrov São Jorge. Přístav
Velas: staré město, úzké uličky, obchůdky, domy s tepanými
balkóny. Návštěva ve výrobně sýrů - nejstarší v Portugalsku.
Pěší výlet pod nejvyšší horou 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 Pico.
8.den: Pico. Nejmladší a nejdramatičtější z Azorských ostrovů s nejvyšší horou celého Portugalska - Ponta de Pico

pěšky 4x 3-10 km (volitelně)
Počasí: vzduch 20-23 °C, voda 18-21 °C
Nástupní místo: Praha
Termín
7.9. - 19.9. 2014
31.8. - 19.9. 2014

č. zájezdu
221
222

dní
13
20

Možnost spojení: S trasou 212 Madeira do zájezdu 222.
V ceně je i přelet mezi Madeirou a Azory.
cena v Kč
49 990,68 890,-

V ceně je: Letecká doprava na Azory včetně letištních
tax a poplatků. Přelety a trajekty mezi ostrovy. Najatá
a veřejná (busy, MHD) doprava po ostrovech. Ubytování
(penziony, hotely - ve dvoulůžkových pokojích s vlastním
příslušenstvím). Český průvodce, zdravotní připojištění, informační materiály a DPH.

• vyhledávání zájezdů CK NOMÁD
• pravidelně aktualizované last moment, přednášky, soutěže
• podrobné informace o zájezdech, cestopisy, fotografie z cest atd.

... to je www.nomad.cz
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ISLAND A VESTMANNAEYJAR - OSTROVY OHNĚ A LEDU

Lodí přes Faerské ostrovy nebo přímo letecky na Island. Fascinující krajina gejzírů, činných vulkánů, bahenních sopek, termálních pramenů, lávových polí a pouští, mořských útesů, kaňonů
řek a především - vodopádů! Největší ledovec Evropy Vatnajökull, jedinečné turistické atrakce
- termální Modrá laguna či jezero s ledovými krami Jökulsárlón. Souostroví Západních mužů,
nejmladší ostrovy Evropy.
PROGRAM ZÁJEZDU 231: ISLAND LODÍ A AUTOBUSEM

1.-3.den: Žďár nad Sázavou - Tórshavn. Noční přejezd do
Dánska. Nalodění na trajekt. Plavba Severním mořem kolem
Shetlandských ostrovů, vylodění v hlavním městě Faerských
ostrovů.
4.-6.den: Faerské ostrovy. Hlavní ostrov Streymoy. Vestmanna: divoké útesy plné ptactva včetně „papoušků severu“ papuchalků. Fakultativní výlet lodí za nejlepším prožitkem z jejich pozorování. Nejvyšší faerský vodopád, Tjornuvík - mořské
útesy Obr a Čarodějnice. Ostrov Eysturoy: možnost výstupu
na Slaettaratindur (882 m). Zpět na Streymoy: nedokončená
katedrála, kostel Sv. Olafa a 900 let stará farma Roykstovan.
Tórshavn: historické centrum - poloostrov Tinganes s domy
s turfovými střechami a Vraní skálou, pevnost Skansin, nábřeží
s barevnými domy a bárkami, pivovar. Noční plavba na Island.
7.-9.den: Seyđisfjörđur - Ásbyrgi - Mývatn. Vylodění na Islandu
v Seyđisfjörđuru. Egilsstađir. Jízda sopečnou pouští - nejvýše
položená farma Islandu - Möđrudalur (470 m), nejmohutnější
vodopády Evropy Dettifoss a Selfoss. Národní park Ásbyrgi:
túra v tundře ke kaňonu Jökulsy á Fjöllum. Poloostrov Tjörnes v Severním ledovém oceánu, pobřeží třetihorních fosílií.
Húsavík: možnost fakultativního výletu lodí za pozorováním
velryb. Farma Grenjađarstađur s turfovými střechami. Jezero Mývatn, Krafla: oblast aktivních vulkánů a geotermálních
polí, výlet do kaldery, výstup na sopku Hverfell nad jezerem,
bahenní jezírka Námafjall, lávové skalní město Dimmuborgir,
pseudokrátery aj.
10.-11.den: Mývatn - Akureyri - Reykjavík. „Vodopád Bohů“
Gođafoss. Metropole islandského severu Akureyri s botanickou zahradou, soutěska Kotágil - vodopád. Skanzen Glaumbar, dřevěný kostelík ve Víđimýri. Poloostrov Vatnsnes - tulení
rezervace. Přejezd na jih ostrova.
12.den: Reykjanes. Poloostrov Reykjanes: útes Karl, ptačí rezervace, geotermální oblast Gunnuhver. Koupání v Modré
laguně - islandském „Mrtvém moři“ (podobně léčivé i slané,
také s bahnem, jen ještě mnohem teplejší).
13.-14.den: Reykjavík - Hveragerđi. Hlavní město Reykjavík:
radnice, katedrála, vodárna, vila Höfđi (Reagan - Gorbačov
1986), přístav aj., farma Bessastađir - sídlo islandských prezidentů. Výstup k nejvyššímu vodopádu Islandu - Glymuru (200
m) s úchvatnými pohledy do kaňonu vodopádu. Hveragerđi
- metropole skleníků s teplomilnou květenou, ovocem a zeleninou. Pěší výlet v bublajícím a dýmajícím údolí Reykjadalur:
koupání v teplé řece.
15.den: Hveragerđi - Hella. Největší jezero Islandu - Thing-

vallavatn. N.P. Thingvellir: aktivní rift aneb „z Evropy do Ameriky a zpět“ za pár vteřin, Althing - nejstarší evropský parlament. Gejzíry Strokkur a nejslavnější Geysir, snad nejkrásnější
z nesčetných vodopádů - „Zlatý“ Gullfoss, sídlo islandských
biskupů Skálholt.
16.-17.den: Vestmannaeyjar. Lodí na nejmladší souostroví
v Evropě - Vestmannaeyjar (ostrov Surtsey vznikl erupcí
r. 1963). Pobyt na ostrově Heimaey: mořské akvárium, činná
sopka Eldfell, Pompeje severu, útesy s papuchalky aj.
18.den: Skógar - Skaftafell. Vodopády Seljalandsfoss, Glúfrafoss a Skógafoss - každý úplně jiný a všechny krásné. Vík: rozeklané útesy Dyrhólaey, nedotčené černé pláže. Lávová pole,
pěší výlet u Kirkjubaejarklausturu: čedičová „kostelní dlažba“,
vodopád.
19.den: Skaftafell. N.P. Skaftafell pod nejvyšší horou Islandu
Hvannadalshnúkur (2119 m): vodopád Svartifoss, pěší výlet
k okraji největšího evropského ledovce Vatnajökull, splazy,
laguny, náplavové sandury. Možnost výstupu na Kristínartindar (1126 m) mezi ledovci. Ledovcové jezero Jökulsárlón
s plovoucími krami evokující drsnou Arktidu. „Metropole“
jihovýchodního Islandu - dvoutisícový přístav Höfn. Podél
fjordů, pustým a drsným vnitrozemím.
20.den: Djúpivogur - Seyđisfjörđur. K jezeru Llagarfljót. Hallormsstađur - největší les Islandu, 118 m vysoký vodopád
Hengifoss, čedičové varhany. Vyplutí ze Seyđisfjörđuru.
21.-24.den: Seyđisfjörđur - Hirtshals - Žďár nad Sázavou. Plavba Atlantikem přes Faerské ostrovy do Dánska. Přejezd přes
Německo domů.

Délka tras: autobusem 5700 km, lodí 3700 km, pěšky 12x
5-18 km (volitelně)
Počasí: vzduch 10-20 °C, proměnlivé
Odjezdy: Brno, Žďár n. S., Jihlava, Praha, Ústí n. Labem
Termín
8.8. - 31.8. 2014

č. zájezdu
231

dní
24

cena v Kč
36 990,-

V ceně je: Doprava autobusem po trase. Trajekty na Island a Vestmannaeyjar. Polopenze (polní kuchyně), 4x
občerstvení na trajektu. Ubytování (v kempech - většinou
s prádelnami a sušičkami, často s termálními bazény přímo v areálu nebo blízkém okolí, 5x lůžko na lodi v turistické
třídě). Český průvodce, zdravotní připojištění, informační
materiály a DPH. Za příplatek možnost objednávky 2-lůžkových kabin na trajektu - cca 85-115 EUR/os./1 cesta.

PROGRAM ZÁJEZDU 232: ISLAND LETECKY

Letecky na Island za fascinující krajinou gejzírů, činných vulkánů, bahenních sopek, termálních
pramenů, lávových polí a pouští, mořských útesů, kaňonů řek a především - vodopádů! Největší
ledovec Evropy Vatnajökull, jedinečné turistické atrakce - termální Modrá laguna či jezero s ledovými krami Jökulsárlón. Souostroví Západních mužů, nejmladší ostrovy Evropy.
1.den: Praha - Reykjavík. Let na Island.
2.den: Reykjanes. Poloostrov Reykjanes: útes Karl, ptačí rezervace, geotermální oblast Gunnuhver. Koupání v Modré laguně - islandském „Mrtvém moři“ (podobně léčivé i slané, také
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s bahnem, jen ještě mnohem teplejší).
3.-4.den: Reykjavík - Hveragerđi. Hlavní město Reykjavík:
radnice, katedrála, vodárna, vila Höfđi (Reagan - Gorbačov
1986), přístav aj., farma Bessastađir - sídlo islandských prezi-
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dentů. Výstup k nejvyššímu vodopádu Islandu - Glymuru (200
m) s úchvatnými pohledy do kaňonu vodopádu. Hveragerđi
- metropole skleníků s teplomilnou květenou, ovocem a zeleninou. Pěší výlet v bublajícím a dýmajícím údolí Reykjadalur:
koupání v teplé řece.
5.den: Hveragerđi - Hella. Největší jezero Islandu - Thingvallavatn. N.P. Thingvellir: aktivní rift aneb „z Evropy do Ameriky
a zpět“ za pár vteřin, Althing - nejstarší evropský parlament.
Gejzíry Strokkur a nejslavnější Geysir, snad nejkrásnější z nesčetných vodopádů - „Zlatý“ Gullfoss, sídlo islandských biskupů Skálholt.
6.-7.den: Vestmannaeyjar. Lodí na nejmladší souostroví v Evropě - Vestmannaeyjar (ostrov Surtsey vznikl erupcí r. 1963).
Pobyt na ostrově Heimaey: mořské akvárium, činná sopka

Eldfell, Pompeje severu, útesy s papuchalky aj.
8.den: Skógar - Skaftafell. Vodopády Seljalandsfoss, Glúfrafoss a Skógafoss - každý úplně jiný a všechny krásné. Vík: rozeklané útesy Dyrhólaey, nedotčené černé pláže. Lávová pole,
pěší výlet u Kirkjubaejarklausturu: čedičová „kostelní dlažba“,
vodopád.
9.den: Skaftafell. N.P. Skaftafell pod nejvyšší horou Islandu
Hvannadalshnúkur (2119 m): vodopád Svartifoss, pěší výlet
k okraji největšího evropského ledovce Vatnajökull, splazy, laguny, náplavové sandury. Možnost výstupu na Kristínartindar
(1126 m) mezi ledovci. Ledovcové jezero Jökulsárlón s plovoucími krami evokující drsnou Arktidu.
10.-11.den: Skaftafell - Reykjavík - Praha. Přejezd do Reykjavíku. Odpočinek v termálech. Návrat domů.

Délka tras: letadlem 5600 km, autobusem 1600 km, lodí
50 km, pěšky 6x 5-18 km (volitelně)
Počasí: vzduch 10-20 °C, proměnlivé
Nástupní místo: Praha
Termín
č. zájezdu
dní
cena v Kč
11
18.8. - 28.8. 2014
232
34 690,V ceně je: Letecká doprava. Doprava autobusem, popř.
i minibusem a taxi po trase. Trajekt na Vestmannaeyjar. Polopenze (polní kuchyně). Ubytování v kempech (většinou
s prádelnami a sušičkami, často s termálními bazény přímo v areálu nebo blízkém okolí). Český průvodce, zdravotní připojištění, inf. materiály a DPH.
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231
232

ISLAND - CESTA ZA POLÁRNÍ ZÁŘÍ

Letecky na Island v menší skupince a auty v termínu, který byste nečekali. Cesta na sever v zimním období, kdy ještě polární noc vládne po většinu dne a podtrhuje úchvatnou romantickou
krásu islandské přírody. V době s největší nadějí spatřit magickou polární záři - stačí jen trocha
štěstí, aby si člověk odvezl celoživotní zážitek. Ale i když se nepodaří, Island je tak úžasným místem, že z jeho návštěvy nemůže být nikdo zklamán. Pohledy na jezero Jökulsárlón v zimním
období ještě více evokují představy krajiny ledových ker v blízkosti Severního pólu, vodopády
pod ledovými příkrovy mají zvláštní kouzlo a koupel v horké vodě Modré laguny není nikdy tak
příjemná jako právě v zimě. Překonejte stereotypy a přesvědčte se sami !
PROGRAM ZÁJEZDU:

1.den: Praha - Reykjavík. Let na Island, ubytování v hlavním
městě Reykjavíku.
2.den: Zlatý trojúhelník. Největší jezero Islandu - Thingvallavatn. Národní park Thingvellir: aktivní rift - stále se rozšiřující
hlavní atlantický zlom aneb „z Evropy do Ameriky a zpět“ za
pár vteřin. Althing - nejstarší evropský parlament. Gejzíry Strokkur a nejslavnější Geysir. Snad nejkrásnější z nesčetných
islandských vodopádů - impozantní „Zlatý“ Gullfoss. Sídlo
islandských biskupů Skálholt.
3.den: Jökulsárlón, N.P. Skaftafell. Jízda na východ k jedinečnému ledovcovému jezeru Jökulsárlón s plovoucími krami

Délka tras: letadlem 5600 km, autem 1400 km, pěšky 4x
2-5 km (volitelně)
Počasí: vzduch 0-5 °C, proměnlivé, v noci i výrazně pod
nulou
Nástupní místo: Praha
Termín
č. zájezdu
dní
cena v Kč
6
4.3. - 9.3. 2014
241
35 890,6
3.3. - 8.3. 2015
242
36 990,V ceně je: Letecká doprava včetně tax a poplatků, doprava po trase pronajatými auty. Ubytování v turistických
hotelech se snídaní ve dvoulůžkových pokojích. Český průvodce (a řidič), zdravotní připojištění, inf. materiály a DPH.
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evokujícími drsnou Arktidu. Pozorování tuleňů. N.P. Skaftafell
pod nejvyšší horou Islandu Hvannadalshnúkur (2119 m): pěší
výlet k okraji největšího evropského ledovce Vatnajökull, splazy, laguny, náplavové sandury. Kirkjubaejarklaustur: čedičová
„kostelní dlažba“. Bezútěšná krajina lávových polí.
4.den: Skógar, Vík, Hveragerđi. Vodopády Seljalandsfoss,
Glúfrafoss a Skógafoss - každý úplně jiný a všechny krásné.
Prohlídka skanzenu ve Skógaru. Ledovec sopky Eyafjallajökull
(obří erupce v r. 2010 výrazně poznamenala letecký provoz
v Evropě), ledovec Mýrdalsjökull další aktivní sopky Katla.
Vík: skalní brána a rozeklané útesy Dyrhólaey na nejjižnějším
mysu ostrova - skalní jehly tyčící se z oceánu. Nedotčené černé lávové pláže řazené mezi deset nejkrásnějších na světě.
Hveragerđi - metropole skleníků s teplomilnou květenou,
ovocem a zeleninou. Návrat do Reykjavíku.
5.den: Reykjavík a poloostrov Reykjanes. Reykjavík: centrum
s budovou parlamentu a novou radnicí, katedrála Hallgrímskirkja, vila Höfđi (slavné setkání Reagan - Gorbačov v r. 1986).
Perlan (Perla) - pravděpodobně nejvýstavnější a nejzajímavější vodárna na světě. Poloostrov Reykjanes: farma Bessastađir
- sídlo islandských prezidentů. Koupání v Modré laguně - islandském „Mrtvém moři“, podobně léčivé i slané.
6.den: Reykjavík - Praha. Návrat domů.
Pozn.: 2. a 3. den proběhnou večerní výjezdy na pozorování
polární záře (za příznivého počasí). Ideální doba na pozorování je večer mezi 22. až 2. hodinou v noci.

cestovní kancelář nomád s.r.o. CENTRÁLA: Smetanova 34, 591 01 Žďár n. Sáz., tel.: 566 623 642, fax: 566 627 262
kontaktní místo BRNO: Ruefa Reisen, Dvořákova 1, tel./fax: 542 216 076
www.nomad.cz
kontakt PRAHA: C.A. ACOSA Reiseshop, Lazarská 13/8 (vchod z Vodičkovy), tel: 224946180-1
e-mail: nomad@nomad.cz
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ŠPICBERKY - OSTROVY LEDNÍHO MEDVĚDA

Expedice do země nazývané „Zubaté vrcholky“ či „Chladný okraj“, do království bílých medvědů, ledovců, modré oblohy a arktické tundry. Jedinečný trek na 78° severní šířky poloostrovem
Nordenskröld s ledovci na vrcholcích hor. Čeká vás divoká arktická krajina i mimořádný zážitek
- výlet motorovým člunem po fjordu pod ledovcem! Dalším adrenalinovým lákadlem je možnost mořského kajakingu. To všechno jsou Špicberky. Zájezd má expediční charakter, pěší treky
(celkem cca 80 km) vedou mimo civilizaci, noclehy jsou ve stanech v kempu a ve volné divoké
přírodě. Během treku se může objevit lední medvěd.
PROGRAM ZÁJEZDU:

1.-2.den: Praha - Longyearbyen. Let do Skandinávie a dále na
Špicberky. Longyearbyen - prohlídka nejsevernějšího města
světa a jediného městečka souostroví: Svalbard museum.
Příprava na trek. Pro otužilé odvážlivce koupání ve fjordu Adventfjorden. Nocleh v kempu.
3.-7.den: Trek Západním Špicberkem. Pochod údolím Bjorndalen. Výhledy na divoké skalnaté pobřeží, ledovce i fjord
Isfjorden. Sestup k moři k chatě ruského geologa a polárníka
Rusanova. Dále k zálivu Colesbukta. Výstup do hor. Kolem vrcholu Russekollen do údolí Fardalen, podél ledovců Habergbreen, Dryadbreen a Borgerbreen pod horou Habergnuten
(1031 m). Sestup údolím Endalen k jezeru Isdammen. Návrat
do Longyearbyenu. Během treku projdete arktickou tundrou,
vystoupáte do hor, spatříte polární lišky i soby. V oblasti se
může vzácně objevit lední medvěd. Skupinu doprovází průvodce se střelnou zbraní. Noclehy jsou pod stany ve volné
divoké přírodě.
8.-9.den: Ledovce Longyearbreen a Von Postbreen. Výstup nalehko k ledovci Longyearbreen. Možnost nálezů fosilií pravěké
flóry. Další den 7-hodinová plavba motorovým člunem: kolonie hnízdících ptáků ve fjordu Sassenfjordenu, pozorování
čela ledovce Von Postbreenu z moře. Noci v kempu.
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10.den: Longyearbyen, *Adventfjorden. Longyearbyen: odpočinek, nákupy suvenýrů, bazén, návštěva nejsevernější
hospody světa. *Volitelně plavba mořským kajakem fjordem
Adventfjorden s pěším výletem. Pozorování ptactva a stále
vzácnějších tuleňů (cena cca 1000,- NOK, v ceně je oběd).
Nocleh v kempu.
11.den: Longyearbyen - Praha. Let na kontinent, návrat domů.

Délka tras: letadlem 8 000 km, pěšky celkem 80 km (3x 6-8
km, 3x 12-16 km, 1x 20 km)
Počasí: 0-10 °C, v noci může být menší mrazík se sněhovou
přeháňkou, občas déšť či mlha
Nástupní místo: Praha

Termín
č. zájezdu
dní
cena v Kč
11
27.7. - 6.8. 2014
251
40 890,V ceně je: Letecká doprava na Špicberky včetně letištních tax a poplatků, celodenní výlet - plavba motorovým
člunem k ledovci Von Postbreen, doprava z a na letiště
v Longyearbyenu. Pronájem střelné zbraně včetně střeliva
(preventivní ochrana proti medvědům). 5x nocleh v kempu v Longyearbyenu (s kuchyňkou a sušárnou), 1x oběd
(během výletu na člunu). Český průvodce, zdravotní připojištění, informační materiály a DPH.

JIHOZÁPADNÍM GRÓNSKEM - KALLAALIT NUNAAT

Jedinečný trek za polárním kruhem v jihozápadním Grónsku kvetoucí arktickou tundrou s nulovým osídlením po trase, kde nepotkáte turisty. Krajina s bezpočtem skalnatých vrcholů, říček, řek
a jezer. Daleké výhledy. Putování podél nejdelšího grónského fjordu Søndre Strømfjordu. Bohatý
lov lososů. Výstup na Russelův ledovec. Pozorování „telení“ ledovce. Výlet do třetihor - Ammalortup Nunaa (Granátové hory). Bezprostřední pozorování desítek divokých zvířat a ptactva (pižmoni, sobi, polární lišky). Bílé noci. Úžasné zážitky a velké dobrodružství!
PROGRAM ZÁJEZDU:

1.-2.den: Praha - Kangerlussuaq - Kelly Ville. Letecky přes
Kodaň do Kangerlussuaqu na konci 200 km dlouhého fjordu
Søndre Strømfjord při západním pobřeží Grónska. Zahájení
treku, který proběhne cca 60-130 km nad polárním kruhem.
Terénním autem písečnou pouští Akuliarusiarsuup Kuua (písečné přesypy) k Russelovu ledovci. Možnost prvního setkání
s divokými zvířaty (pižmoni, sobi). Výstup na Russelův ledovec
a pěší výlet jeho ledovým bludištěm s malými říčkami, jezírky
a vodopády. Nocleh u říčky v údolí Israndsdalen s výhledem
na ledovec.
3.-10.den: Jezero Qarlissuit - Søndre Strømfjord - Russelův
ledovec - Granátové hory - Ravneklippen. Výstup k čelu ledovce, pozorování telení (jeho odlamování). Putování největším
grónským „lesem“ u jezera Aajuitsup Tasia. Výhledy z horského
hřbetu na fjord Søndre Strømfjord. Sestup stěnou Kokkenfjeldet s výhledem na horu Homole cukru (Sugar Loaf). Návrat
do Kangerlussuaq - možnost doplnění zásob. Granátové hory
- Ammalortup Nunaa s věčným ledem ve skalních puklinách
a jeskyních na břehu Fergussonova jezera. Z dálky viditelná
strana
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granátová stěna vrcholu Tasersuatsia-ap Kinginnera. Koberce
kvetoucích rododendronů, velké množství divokých zvířat
a ptactva, peřeje a vodopády na horských říčkách. Fotograficky velmi zajímavá krajina. Možnost nálezů krystalických granátů. Radiální výstupy na vrcholy s panoramatickým rozhledem.
11.-12.den: Ravneklippen - Kangerlussuaq - Praha. Návrat do
Kangerlussuaqu. Návrat přes Kodaň domů.

Délka tras: letadlem 9 000 km, terénním vozem do
40 km, pěšky celkem cca 120 km (10x 10-15 km)
Počasí: 4-10 °C, v noci se může objevit menší mráz se
sněhovou přeháňkou
Nástupní místo: Praha

Termín
č. zájezdu
dní
cena v Kč
12
4.6. - 15.6. 2014
261
39 690,V ceně je: Letecká doprava včetně letištních tax a poplatků, pronájem terénního vozu s řidičem. Ubytování v Kodani (dle letových řádů). Český průvodce, zdravotní připojištění, společný technický materiál, informační materiály
a DPH. Bližší informace o zájezdu v CK.

cestovní kancelář nomád s.r.o. CENTRÁLA: Smetanova 34, 591 01 Žďár n. Sáz., tel.: 566 623 642, fax: 566 627 262
kontaktní místo BRNO: Ruefa Reisen, Dvořákova 1, tel./fax: 542 216 076
www.nomad.cz
kontakt PRAHA: C.A. ACOSA Reiseshop, Lazarská 13/8 (vchod z Vodičkovy), tel: 224946180-1
e-mail: nomad@nomad.cz
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VÝCHODNÍ KANADA A USA

Velká jezera - Hurónské, Erijské a Ontario. Hřmící Niagara. Mořská delta Řeky sv. Vavřince, kde se
vyskytují velryby. Národní parky - Algonquinský, Bruce Peninsula a La Mauricie. Možnost pozorování losů, jelenů, bobrů a možná i medvědů v nejlepší roční době kouzelných podzimních barev
kanadských lesů s národními stromy javory. Toronto s nejvyšší věží světa, hlavní město Kanady
Ottawa, srdce francouzské Kanady Montreal a malebný Quebec. „Velké jablko“ New York a metropole USA Washington. Místa, kde se psaly dějiny USA - Valley Forge, Gettysburg a Filadelfie.
PROGRAM ZÁJEZDU 271: OD NIAGARY PO DELTU ŘEKY SV. VAVŘINCE

1.-2.den: Praha - Toronto. Let do největšího města Kanady:
nejvyšší věž světa CN Tower (553 m) s adrenalinovou vyhlídkou z prosklené podlahy. Hockey Hall of Fame - „Mekka hokeje“ se Stanleyovým pohárem, Distillery District, jezero Ontario.
3.-4.den: Toronto - Montreal. Historický Kingston. Iwy Lea nádherná vyhlídka na Řeku sv. Vavřince. Vodní zámek Bold´s
Castle. „Srdce Kanady“ Montreal: vyhlídka Mont Royal, podle
níž bylo město pojmenováno. Olympijský stadion (1976), katedrála Marie Reine do Monde - zmenšenina svatopetrského
chrámu ve Vatikánu, Starý Montreal, přístav.
5.-6.den: Montreal - Quebec - Tadoussac. Centrum frankofonní provincie - Quebec: slavná dominanta města Château de
Frontenac, Dufferinova terasa s vyhlídkou na město a na St.
Lawrence River, přístav, malebné uličky s francouzským šarmem. Lanovkou nebo pěšky po 487 schodech k vodopádům
Montmorency (83 m). Poutní bazilika Ste-Annede Beaupre.
Pěší výlet soutěskou Ste-Anne s divokou řekou a vodopádem
a visutými lávkami nad kaňonem. Jízda až do mořské delty
Řeky sv. Vavřince. Taddoussac: možnost pozorování velryb.
7.-8.den: Tadoussac - N.P. La Mauricie - Ottawa. Cesta provincií
Quebec. Na sever do národního parku La Mauricie. Procházka podzimně zbarvenými javorovými lesy - Kanada ve své
nejryzejší podobě: vyhlídky do okolí, jezera, skály, vodopády.
Montebello: největší srub na světě. Hlavní město Kanady -

dvojjazyčná Ottawa na hranici Quebecu a Ontaria: Muzeum
civilizace o historii osídlení Kanady, Parliament Hall´s Peace
Tower - dvojče londýnského Big Benu - vyhlídka, sídlo vlády
Château Laurier, Národní galerie, tržnice, umělý kanál Rideau.
9.-11.den: Provinční park Algonquin, Hurónské jezero. Pěší
turistika po vycházkových stezkách (1-11 km) - vyhlídky,
močály, peřeje, jezera, bobří stezka. Šance uvidět majestátné losy, jeleny a možná i medvědy černé. Úžasně zbarvená
podzimní příroda. Dřevorubecké muzeum s historií těžby
a splavování dřeva v nekonečných kanadských lesích. Jízda
k Velkým jezerům. Jezuitská osada St.Mary among Hurons ze
17.stol., poutní svatyně Martyr´s Shrine. Nejdelší sladkovodní
pláž světa - Wasaga Beach: možnost koupání pro otužilejší.
Poloostrov a národní park Bruce rozdělující Hurónské jezero:
procházka v kraji vápencových útesů, cypřišů, zátok a písčitých pláží. Přejezd do Toronta.
12.-13.den: Niagarské vodopády. Pohledy na nejslavnější vodopády světa z vyhlídkové věže Skylon (236 m), z vyhlídkové
lodi Maid of the Mist těsně pod vodopády i cesta tunelem za
vodní stěnu. Kino IMAX o Niagarách, muzeum sudů a plavidel
odvážlivců, kteří sjeli vodopády, noční Niagáry. Fakultativně
let helikoptérou nad vodopády, tryskovým člunem do peřejí
nebo lanovkou nad peřejemi Whirlpool.
14.-15.den: Toronto - Praha. Návrat do Toronta, odlet domů.

PROGRAM ZÁJEZDU 272: TORONTO, NIAGARA A VÝCHODNÍ USA

1.-4.den: Praha - Toronto. Niagarské vodopády. Let do Toronta, přejezd k Niagaře (viz 12.-13.den zájezdu 271), návrat do
Toronta. Kratší prohlídka města, přejezd přes Buffalo podél
Erijského jezera do kraje Amišů.
5.den: Amish Country - Washington. Výlet v čase o pár set let
zpátky - náboženské komunity Amišů žijí prostě v domech
bez elektřiny, aut a spotřební elektroniky. Tradičně odění
farmáři prodávající na trzích svůj domácí sýr a jiné produkty.
Přejezd na jihovýchod přes Pittsburgh do Washingtonu.
6.-7.den: Washington D.C. Hlavní město USA: památníky Wa-

Možnost spojení:
Trasy 271 a 272 do zájezdu 273 s kompletním programem.

Délka tras: letadlem 12 000 km, minivanem 6300 km,
pěšky 7x 3-10 km (volitelně) - vše pro 273
Počasí: vzduch 12-25 °C, proměnlivé
Nástupní místo: Praha
Termín
č. zájezdu
dní
cena v Kč
271
13.9. - 27.9. 2014
15
58 590,272
23.9. - 5.10. 2014
13
54 790,273
13.9. - 5.10. 2014
23
78 890,V ceně je: Letecká doprava, doprava po trase (pronajatý minivan, popř. minibus). Ubytování (motely a hotely
- dvoulůžkové pokoje s příslušenstvím), vstupy do P.P. Algonquin, N.P. La Mauricie a Bruce Peninsula (vše 271, 273),
N.P. West Potomac, projížďka Filadelfií a plavba autolodí
(Duck) po řece Delaware (obojí 272, 273). Průvodce (a zároveň řidič), zdrav. připojištění, inf. materiály a DPH.
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shingtona, Lincolna, Jeffersona. Capitol, Bílý dům. Smithsonian - největší muzejní systém na světě. Možnost návštěvy muzea NASA, Národní galerie, Muzea amerických dějin, Muzea
amerických indiánů aj. Výlet do národního parku u Velkých
vodopádů na řece Potomac.
8.-9.den: Gettysburg - Filadelfie - Atlantic City. Gettysburg:
muzeum a památník rozhodující bitvy války Severu proti Jihu.
Národní historický park ve Valley Forge, kde Washingtonova
armáda zachránila americkou revoluci. Filadelfie: Síň nezávislosti, kde se vyhlašovala nezávislost a později sepisovala ústava USA (UNESCO). Obojživelnou „kachnou“ přes downtown
a plavba po řece Delaware, impozantní panorama Filadelfie.
„Las Vegas Východního pobřeží“ - Atlantic City: město hazardu a nočního života na pobřeží Atlantiku.
10.-13.den: New York - Praha. Prohlídka „Velkého jablka“: Empire State Building s výhledem na Manhattan, Ground Zero,
Wall Street, Broadway, lodí k Soše Svobody (UNESCO), neony
Times Square, Madison Square, Central Park aj. Odlet domů.

cestovní kancelář nomád s.r.o. CENTRÁLA: Smetanova 34, 591 01 Žďár n. Sáz., tel.: 566 623 642, fax: 566 627 262
kontaktní místo BRNO: Ruefa Reisen, Dvořákova 1, tel./fax: 542 216 076
www.nomad.cz
kontakt PRAHA: C.A. ACOSA Reiseshop, Lazarská 13/8 (vchod z Vodičkovy), tel: 224946180-1
e-mail: nomad@nomad.cz
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ALJAŠKA A KANADA - CESTOU ZLATOKOPŮ

Po stopách zlatokopů z doby Zlaté horečky 1898. Hlavní centrum a magnet všech prospektorů
Dawson City, Klondike - legendární oblast rýžování zlata. Jízda k nejvyšší hoře Severní Ameriky,
národní parky Aljašky a Kanady (Denali, Wrangell, Kluane, Jasper, Banff ), slavná Alaska Highway. Olympijská velkoměsta Calgary a Vancouver. Ledovce, jezera, termální prameny, divoká
zvěř, indiánské totemy… *K tomu možnost pěšího přechodu přes legendární Chilkootský průsmyk či výletu historickou železnicí k Bennettovu jezeru. Konečně opět bez nutnosti vyřizování
kanadských víz!
PROGRAM ZÁJEZDU 281: ALJAŠKA A KANADA

1.den: Praha - Calgary. Let do kanadské Alberty. Druhé největší město provincie - Calgary: prohlídka města a olympijského areálu z r. 1988. Panorama Skalistých hor.
2.-3.den: Banff N.P., Jasper N.P. Nádhernými Rockies pod nejvyšší horou kanadských Skalistých hor - Mt. Robson (3954 m).
Sobi, jeleni, horské kozy… Historické město Banff, Lake Louise - jedno z nejznámějších lyžařských středisek Kanady. Pěšky
nebo terénním autobusem po slavném ledovci Athabasca.
4.-5.den: Dawson Creek, Watson Lake. Mohutné řeky Athabasca a Saskatchewan, jezera, vodopády. Nultá míle Alaska
Highway - slavné silnice postavené za 2. světové války. Koupání v termálních pramenech. „Les cedulí“. Brána Yukonu Watson Lake na 60. rovnoběžce.
6.-9.den: *Chilkootský průsmyk. Skagway a okolí. *Fakultativně třídenní přechod přes Chilkoot Pass (nejvyšší bod 1122
m) z Aljašky do Kanady (celkem cca 60 km). Překonání jednoho z nejobtížnějších míst při cestě dobrodruhů za zlatem
na Klondike. Pro ostatní výlety v okolí Skagway: pěší túra pod
Chilkoot, jízda historickou železnicí ze Skagway nahoru na
White Pass aj.
10.-13.den: Kluane N.P., North Pole, Fairbanks, Denali
N.P. Kolem pobřežního pásu hor s nejvyšší horou Kanady - Mt.
Logan (5950 m). Zastávka „na Severním pólu“, kde žije Santa

Claus. Fairbanks: zlatokopecké město se skanzenem z dob zlaté horečky, Transaljašský ropovod. Koupání v horkých pramenech. Celodenní projížďka divokou přírodou národního parku
Denali (medvědi, karibu, vlci, lišky) s nejvyšší horou USA i celé
Severní Ameriky - Mt. McKinley (6194 m).
14.-16.den: Anchorage, Seward, Whittier. Prohlídka Anchorage - největšího města Aljašky. Přejezd na poloostrov Kenai,
pěší výlet na ledovec Exit N.P. Fakultativně pozorování velryb,
ledovců a fjordů z výletní lodi v Prince William Sound.
17.-18.den: Wrangell N.P., Dawson City. Kolem mohutného,
ledovci pokrytého pohoří sopečného původu, dosahujícího nadmořské výšky až 5000 m. Po silnici Top of the World
Highway. Trajektem přes Yukon River do Dawson City - srdce
Yukonu z dob Zlaté horečky, ležícího na soutoku řek Yukon
a Klondike: srub Jacka Londona, obří dredge rypadla. Rýžování zlata na Bonanza Creek, bývalém Králičím potoku, kde to
v r. 1896 všechno začalo.
19.-20.den: Tombstone Mountains, Whitehorse. Vycházka
v divočině pohoří Tombstone Mountains. Whitehorse - dnešní hlavní město Yukonu. Koupání v termálních bazénech
Takhini Hot Springs, přehradní hráz s kanálem pro tah lososů.
21.-22.den: Whitehorse - Praha. Odlet z Yukonu zpět do jižní
Kanady a dále domů.

PROGRAM ZÁJEZDU 282: PRODLOUŽENÍ ZÁJEZDU O BRITSKOU KOLUMBII

1.-20.den: Praha - Whitehorse. Program shodný se záj. 281.
21.-23.den: New Hazelton, Prince George. Medvědi na silnici
č. 37, ledovce, indiánské totemy, potoky, kterými táhnou lososi. Přívětivou scenérií Britské Kolumbie do jejího středu. Po
Cariboo Highway podél řeky Fraser na jihozápad.
24.-25.den: British Columbia, Vancouver. Přes Pobřežní hory
do olympijského Whistleru. K pobřeží Pacifiku a podél něj do
dějiště ZOH 2010 - kosmopolitního Vancouveru, dle mnohých
nejkrásnějšího města Severní Ameriky. Prohlídka města: Stanley Park, Canada Place připomínající Operu v Sydney, Muzeum antropologie… Možnost výjezdu lanovkou na dechberoucí vyhlídku z Tetřeví hory.
26.-27.den: Vancouver - Praha. Návrat z Vancouveru domů.

*Volitelný výlet Chilkootský průsmyk: 7790 Kč
V ceně je: český a místní kanadský průvodce, permit na přechod průsmyku a na ubytování na tábořištích po trase, vlak
po historické yukonské trati Bennett-Fraser. Výlet je organizovaný a zajištěný kanadskou cestovní agenturou.

Délka tras: letadlem 19 000 km, minivanem 9800 km
(282), volitelné pěší výlety 4x 10 km, *1x 60 km (třídenní
trek)
Počasí: vzduch 12-25 °C, proměnlivé
Nástupní místo: Praha
Termín
16.6. - 7.7. 2014
16.6. - 12.7. 2014

281
282
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č. zájezdu
281
282

dní
22
27

cena v Kč
82 890,84 990,-

V ceně je: Letecká doprava včetně letištních tax a poplatků, doprava po trase (pronajatý minivan). Ubytování (motely nebo vybavené sruby - 5x 281, 7x 282, zbytek kempy
a tábořiště). Vstupy do národních parků Jasper a Banff.
Český průvodce (a řidič), zdravotní připojištění, informační
materiály a DPH.
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NAPŘÍČ USA - Z KALIFORNIE DO WASHINGTONU

Velká cesta přes celé Spojené státy, dávný sen mnohých z nás. Americká příroda nabízí divy, které
jinde na světě neuvidíte. Tyto poklady přírody najdeme především na západě USA, ve státech,
kterými pojedeme - Kalifornie, Nevada, Arizona, Utah, Wyoming, Montana či Idaho. Na východě
lákají naopak města - Chicago, New York, Washington… a samozřejmě velkolepá Niagara.

PROGRAM ZÁJEZDU:

1.-2.den: Praha - San Francisco. Přelet do Kalifornie. Návštěva
San Franciska: most Golden Gate, Čínská čtvrť a North Beach,
viktoriánské domy, Coit Tower, historická tramvaj-lanovka,
přístav Fisherman´s Wharf aj.
3.-4.den: Yosemite N.P. - Sequoia N.P. Jeden z nejkrásnějších
parků USA, třetí nejvyšší vodopád světa - Yosemite Falls, nejvyšší kolmá skalní stěna světa El Capitan, krásné, ledovcem
vymodelované údolí. Největší stromy světa staré až 2500 let.
5.den: Los Angeles. Hollywood: Chodník slávy, Čínské divadlo
- místo konání premiér hollywoodských filmů, slavná studia
Universal.
6.den: San Diego, Tijuana (Mexiko). San Diego: slavné oceanárium Sea World - velká show s kosatkami, delfíny a lvouny. Podvečerní návštěva Mexika aneb „Welcome to Tijuana:
Tequila, sex and marijuana“…, ochutnávka výborné tradiční
místní kuchyně.
7.den: Las Vegas. Přejezd přes Mohavskou poušť s bizarními
sukulenty Joshua Tree. Celý večer v městě hazardu a zábavy
Las Vegas: kasina, ruleta, neony.
8.-9.den: Grand Canyon N.P. Možnost vyhlídkového letu nad
jedním z největších zázraků přírody. Možnost sestupu na dno
kaňonu, pěší výlet do až 2 miliardy let staré vrstvy, popř. prohlídka z místního vyhlídkového autobusu.
10.-11.den: Monument Valley T.P. - Natural Bridges N.M. Arches N.P. Pohádkové skalní útvary známé z westernů a reklam, stánky s indiánskými výrobky. Osmý největší přírodní
oblouk na světě, kaňon s pozůstatky indiánských puebel ve

skalních stěnách. Více než 2000 skalních oken a oblouků od
1 m až po největší Landscape Arch s rozpětím 89 m.
12.den: Salt Lake City. Návštěva „Města mormonů“, metropole Utahu, dějiště ZOH v r. 2002. Koupání ve Velkém Solném
jezeře (salinita až 27%).
13.-14.den: Grand Teton N.P. - Yellowstone N.P. Čtyřtisícové
pohoří připomínající evropské velehory. Nejstarší národní
park světa - bizoni, žluté skály, gejzíry, jezírka s vařící vodou.
15.-16.den: Little Bighorn N.P. - Badlands N.P. Památné bojiště Sedmé kavalérie generála Custera s indiány Siouxy. Devil´s
Tower N.M. Black Hills, „Oltář demokracie“ Mount Rushmore
s vytesanými hlavami čtyř prezidentů. Deadwood - zachovalé
město z dob zlaté horečky v 70. letech 19. století. Badlands barevně pruhovaná erozivní krajina Jižní Dakoty.
17.-18.den: Badlands N.P. - Chicago. Přejezdový den prériemi
a pláněmi k Velkým jezerům, do Chicaga: nejvyšší mrakodrap
USA - Sears Tower (443 m), Millenium Park…
19.-20.den: Chicago - Niagara Falls. Přejezd kolem Velkých
jezer k dunící Niagaře. Procházka v nejstarším státním parku
USA, plavba lodí pod kanadskou část vodopádů - Horseshoe,
sestup pod světoznámé vodopády.
21.-22.den: New York. Pobyt v New Yorku: Manhattan, Times Square, Wall Street, Empire State Building, Central Park,
Ground Zero, Broadway, Socha Svobody, Brooklyn aj.
23.den: Washington. Hlavní město USA: památníky Washingtona, Lincolna, Jeffersona. Capitol, Bílý dům, B. Smithsonian
Institution - největší muzejní systém na světě, založený již
r. 1829. Možnost návštěvy areálu Boeingu obsahující skvosty
Pozn. Zájezd 292 probíhá opačným směrem, tj. z Washingtonu a milníky historie letectví a kosmonautiky, např. Discovery,
do San Franciska.
poslední raketoplán ve vesmíru na jaře 2012, unikátní sbírku
Délka tras: letadlem 15 000 km, minivanem 10 000 km,
letadel - nadzvukové dopravní letadlo Concord, bombardér
B 29 Enola Gay, který svrhl první atomovou bombu na Hiropěšky 3x 3-10 km (volitelně), lze i 1x 30 km
šimu aj.
Počasí: proměnlivé, 8-30 °C
24.-25.den: Washington - Praha. Návrat domů.
Nástupní místo: Praha

Termín
14.8. - 7.9. 2014
7.9. - 1.10. 2014

cena v Kč
69 690,78 890,V ceně je: Letecká doprava včetně tax a poplatků. Doprava po USA (pronajatý minivan, popř. minibus). Ubytování
(291 a 292: 2x hotel - Las Vegas, New York, 291: ostatní
noci kempy a tábořiště, 292: 8x motely, ostatní noci
v chatkách po 4-6 osobách). Vstupy do národních a kmenových parků. Český průvodce (a řidič), zdravotní připojištění, informační materiály a DPH.
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č. zájezdu
291
292

dní
25
25

cestovní kancelář nomád s.r.o. CENTRÁLA: Smetanova 34, 591 01 Žďár n. Sáz., tel.: 566 623 642, fax: 566 627 262
kontaktní místo BRNO: Ruefa Reisen, Dvořákova 1, tel./fax: 542 216 076
www.nomad.cz
kontakt PRAHA: C.A. ACOSA Reiseshop, Lazarská 13/8 (vchod z Vodičkovy), tel: 224946180-1
e-mail: nomad@nomad.cz

30

THE BEST OF THE WEST - NEJKRÁSNĚJŠÍ PARKY ZÁPADU USA

Ze slunné Kalifornie křížem krážem „Divokým Západem“. Čarokrásné národní parky (Redwood,
Crater Lake, Olympic, Mt. Rainier, North Cascades, Glacier, Yellowstone, Grand Teton, Zion, Bryce
Canyon, Arches, Mesa Verde, kmenový park Monument Valley, Grand Canyon, Death Valley, Sequoia, Yosemite…). Výjimečné Velké Solné jezero. Panorama downtownu Seattlu - města Nirvány, Starbucks a Boeingů. Nejkrásnější město USA San Francisko i blyštivý Las Vegas…

PROGRAM ZÁJEZDU:

1.-2.den: Praha - San Francisco. Let do Kalifornie. Návštěva
San Franciska: most Golden Gate, Čínská čtvrť a North Beach,
viktoriánské domy, Coit Tower, historická tramvaj-lanovka, přístav Fisherman´s Wharf aj.
3.-4.den: Redwood N.P., Crater Lake N.P. „Les gigantů“ - park
obrovských stromů dosahujících výšky až 120 m. Kráter obrovské sopky zatopený vodou (nejhlubší a nejmodřejší jezero
v USA).
5.-6.den: Olympic N.P. Deštné pralesy mírného pásma, procházka mezi obrovskými kapradinami a mechem obrostlými
stromy, skalnaté pobřeží Pacifiku.
7.-9.den: Mt. Rainier N.P., North Cascades N.P. Nádherná, sněhem pokrytá sopka. „Severoamerické Alpy“ se štíty a jezery.
Vysokohorská túra, jezero Ross Lake.
10.-11.den: Glacier N.P. Mezinárodní park na hranicích USA
a Kanady. Vysokohorská plesa, ledovce, vyhlídková silnice Going to the Sun.
12.-13.den: Yellowstone N.P., Grand Teton N.P. Nejstarší národní park světa - bizoni, žluté skály, gejzíry, jezírka s vařící
vodou. Čtyřtisícové pohoří připomínající evropské velehory.
14.den: Salt Lake City. Návštěva „Města mormonů“, metropole Utahu, dějiště ZOH 2002. Koupání ve Velkém Solném jezeře

(salinita až 27%).
15.-16.den: Zion N.P., Bryce Canyon N.P. V „parku červených
skal“ brodění řekou Virgin - Narrows Trail. Procházka mezi
skalními věžemi fantastických tvarů a barev, známých jako
Hoodoos.
17.-19.den: Arches N.P., Mesa Verde N.P., Monument Valley
T.P. Více než 2000 skalních oken a oblouků od 1 m až po největší Landskape Arch s rozpětím 89 m. 500 let stará indiánská
puebla. Pohádkové skalní monolity známé z westernů a reklam, stánky s indiánskými výrobky.
20.-21.den: Grand Canyon N.P. Největší (objemem) a nejslavnější kaňon světa, vyhloubený řekou Colorado. Možnost
vyhlídkového letu. Možnost sestupu na dno kaňonu, popř.
prohlídka z místního vyhlídkového autobusu.
22.den: Las Vegas, Death Valley N.P. Město hazardu a zábavy - Las Vegas: kasina, ruleta, neony. Nehostinné Údolí smrti
- nejhlubší místo USA a druhé nejteplejší místo světa (57 °C).
Přejezd Mohavskou pouští s bizarními sukulenty Joshua Tree.
23.-24.den: Sequoia N.P., Yosemite N.P. Největší stromy světa
staré až 2500 let. Jeden z nejkrásnějších národních parků USA:
pěší výlet ke třetímu nejvyššímu vodopádu světa - Yosemite
Falls, nejvyšší kolmá skalní stěna světa El Capitan. Krásné, ledovcem vymodelované údolí.
25.-26.den: San Francisco - Praha. Návrat do San Franciska,
odlet domů.

Možnost spojení: S trasou 31 (Havajské ostrovy) do zájezdu 312
(2.9.-13.10. 2014, 42 dní, 117 990 Kč).

Délka tras: letadlem 20 000 km, minivanem 10 000 km,
pěšky 6x 5-10 km (volitelně), lze i 1x 30 km
Počasí: proměnlivé, 8-30 °C
Nástupní místo: Praha
Termín
č. zájezdu
dní
cena v Kč
26
2.9. - 27.9. 2014
301
69 990,V ceně je: Letecká doprava včetně tax a poplatků. Doprava po USA (pronajatý minivan). Ubytování (1x hotel San Francisco, ostatní noci kempy a tábořiště). Vstupy do
národních a kmenových parků. Český průvodce (a řidič),
zdravotní připojištění, informační materiály a DPH.
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HAVAJSKÉ OSTROVY - OAHU, KAUAI, MAUI A HAWAII

Libozvučně znějící původní polynéská jména ostrovů i metropole Honolulu, pláže Waikiki, nejvyšší kompaktní hory světa - sopky Mauna Kea… Pearl Harbor - místo počátku americké války
v Pacifiku. Filmové kulisy Jurského parku. Zemský ráj s tropickými rostlinami, deštnými pralesy,
vodopády, kaňony, korálovými útesy, lávovými poli, činnými i nečinnými sopkami, světoznámými plážemi… Prostě „havaj“!
PROGRAM ZÁJEZDU:

1.den: Praha - Honolulu. Přelet přes Severní Ameriku do Tichomoří.
2.-3.den: Ostrov Oahu, na němž žijí tři čtvrtiny obyvatel souostroví. Hlavní město Honolulu: Pearl Harbor - potopená loď
Arizona, památník útoku Japonců 7.12.1941, palác posledních domorodých králů - Iolani Palace, Capitol. Světově proslulá pláž Waikiki Beach: koupání, šnorchlování, ale i surfování.
4.-6.den: Ostrov Kauai. Jedinečná příroda deštného pralesa
v horách ostrova, kde se natáčel film Jurský park. Waimea Canyon přezdívaný „Grand Canyon Pacifiku“. Památník prvního
vylodění mořeplavce Jamese Cooka, později právě na Havaji

Možnost spojení: S trasou 30 Nejkrásnější parky Západu USA do
zájezdu 312.

Délka tras: letadlem 27 000 km, minivanem 2000 km,
pěšky 4x 5-15 km (volitelně)
Počasí: proměnlivé, 16-30 °C
Nástupní místo: Praha
Termín
27.9. - 13.10. 2014
2.9. - 13.10. 2014

cena v Kč
77 890,117 990,V ceně je: Letecká doprava na Hawaii a zpět a mezi ostrovy Oahu - Kauai - Maui - Hawaii včetně tax a poplatků.
Doprava po ostrovech (pronajatý minivan). Ubytování
(kempy, tábořiště). Vstupy do národních parků. Český
průvodce (a řidič), zdravotní připojištění, informační materiály a DPH.
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č. zájezdu
311
312

zavražděného a snědeného domorodci. Opuštěné divoké
pláže u města Princeville. Divukrásné útesové pobřeží Na Pali
Coast.
7.-9.den: Ostrov Maui (Káhului). Haleakala N.P. ve výšce 3000
m: krajina kráterů, tufová pole, měsíční krajina s barevnými
sopečnými kužely ze železité strusky. Hana: Waimoku Falls tropické lesy, bambusové lesy, vodopády, bílé i černé lávové
pláže.
10.-15.den: Ostrov Hawaii. Největší z ostrovů, nazývaný „Ostrov orchidejí“. Nejvyšší hora souostroví i celého světa (bráno
s částí pod hladinou) - sopka Mauna Kea (4205 m) - jízda pod
vrchol, dle možností pokus o výstup. Hawaii Volcanoes N.P. nejaktivnější vulkány na světě (žhavá láva se vlévá do moře
a tím se ostrov neustále zvětšuje), lávová pole, černé pláže.
16.-17.den: Kona - Praha. Návrat letecky přes kontinentální
USA domů.

dní
17
42

PUTOVÁNÍ AMERICKÝM JIHEM

Státy bývalé Konfederace USA z Texasu přes Louisianu, Mississippi, Tennessee, Alabamu a Georgii na Floridu. Oblastmi starosvětského jižanského šarmu i dvou nejvýznamnějších vesmírných
center NASA, kolébkou hudby, která ovládla celé USA i svět - jazzu, blues a rock´n´rollu. Těžební
ropné věže i kovbojové v Texasu, veletok Mississippi, „sweet home“ Alabama, letoviska Floridy
a mnoho, mnoho dalšího…
PROGRAM ZÁJEZDU:

1.-3.den: Praha - Houston. Let do Texasu. Houston: downtown, kontrolní středisko NASA („Houston, máme problém…“) Johnson Space Center s raketami a orbitními satelity. Ostrov Galveston: pláže Mexického zálivu.
4.-5.den: Houston - New Orleans. Přejezd do Louisiany. Kraj
bažin v deltě veletoku Mississippi. Plavba po Mississippi v tradičním kolesovém parníku s jižanským dixielandem. New
Orleans - kolébka jazzu a blues. Francouzská čtvrť - historické
centrum plné nočního života, bary na legendární Bourbon
Street.
6.-7.den: New Orleans - Memphis - Nashville. Na sever povodím Mississippi přes stejnojmenný stát do Tennessee. Memphis. Poutní Graceland - sídlo a muzeum Elvise Presleyho
s jeho zlatými deskami, cenami, kolekcí aut aj. Centrum bluegrass a country - Nashville: Síň slávy country music, Ryman
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Auditorium, Music Row plná nahrávacích studií, barů a diskoték, country Wildhorse Saloon. Možnost plavby historickým
kolesovým parníkem General Jackson po řece Cumberland hudební Road Trip s živou hudbou narozenou v Tennessee.
8.-9.den: Atlanta - Savannah. Přes Alabamu, domov Forresta
Gumpa do Georgie. Atlanta: Sweet Auburn - srdce černošské
kultury a rodiště Martina Luthera Kinga, bohémská čtvrť Little
5 Point. Přejezd k pobřeží Atlantiku. Savannah: honosná sídla
bohatých plantážníků, sklady bavlny, „malé New Orleans“, pláže Atlantiku. Přejezd na Floridu.
10.-11.den: Savannah - Cape Canaveral - Orlando. Přejezd na
Floridu. Vesmírné centrum J.F. Kennedyho na Cape Canaveral - kosmodrom, z nějž startovaly Apolla a raketoplány:
startovací rampy, setkání s kosmonauty, trenažéry, raketoplán
Discovery a další atrakce. Metropole rodinné zábavy v USA:
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obří zábavní park Walta Disneye, filmová studia Universal,
podmořské akvárium Sea World. Možnost návštěvy některé
z atrakcí. Přejezd na jih Floridy.
12.-13.den: N.P. Everglades, Key West. Největší subtropický
park USA: močály s nespočetnými aligátory, pěší vycházky.

Možnost výletu lodí za ochechulemi (mořskými krávami),
delfíny nebo vznášedlem po kanálech. Vesnice indiánů Seminolů. Jízda po řetězci ostrůvků Florida Keys na Key West
- nejjižnější bod kontinentálních USA. Dům E. Hemingwaye,
vyhlídka z majáku.
14.-16.den: Miami - Praha. Miami Beach: architektura art deco,
pobyt na plážích. Downtown Miami, Little Havana. Pláže Key
Biscayne: výhled z majáku, koupání, mývalové. Návrat domů.

Délka tras: letadlem 18 000 km, minivanem 4500 km,
pěšky 3x 3-10 km (volitelně)
Počasí: vzduch 25-32 °C, voda 22-26 °C
Nástupní místo: Praha
Termín
č. zájezdu
dní
cena v Kč
16
4.10. - 19.10. 2014
321
63 590,V ceně je: Letecká doprava včetně tax a poplatků, doprava po USA (pronajatý minivan nebo minibus). Ubytování
(hotely, motely - dvoulůžkové pokoje s příslušenstvím).
Plavba historickým parníkem po Mississippi v New Orleans, vstup do N.P. Everglades. Český průvodce (a zároveň
řidič), zdravotní připojištění, informační materiály a DPH.
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OKRUH MEXIKEM NA YUCATÁN - PO STOPÁCH AZTÉKŮ A MAYŮ

Pyramidy, paláce a chrámy starých Mayů, Olméků, Toltéků, Zapotéků, Aztéků a dalších předkolumbovských kultur. Koloniální města Taxco a Puebla. Yucatán - atraktivní pláže Karibského
moře s korálovými útesy, houpacími sítěmi a rytmy marimby. Horská džungle Chiapasu s původními indiánskými vesničkami. Pláže a laguny Pacifiku, letovisko Acapulco. Pětitisícové aktivní
vulkány, hluboké kaňony, jezera, vodopády, přírodní bazénky ve skalních rozsedlinách a nad
propastmi, nejobjemnější strom světa, kaktusy, palírny mezcalu. Největší město na světě Ciudad
de México, temperamentní obyvatelé, mariachi, tequila…
PROGRAM ZÁJEZDU:

1.-2.den: Praha - Mexico City - Puebla - Orizaba. Přílet do hlavního města Mexika. Španělská koloniální Puebla se 70 kostely
a kláštery, talaverská keramika. Cholula: největší pyramida světa.
Orizaba: pěší výlet pod nejvyšší horou Mexika - Citlatépetlem
(5700 m).
3.-4.den: Veracruz - Catemaco - Villahermosa. Přejezd k Mexickému zálivu. Město nezapomenutelné písně „La Bamba“ - Veracruz, pyšnící se po Riu nejbouřlivějším karnevalem
Ameriky. Sopečné jezero Catemaco: výlet lodí na Opičí ostrov, džungle s místními šamany. La Venta - muzeum Olméků
v přírodě, park s kakaovníky, obří kamenné hlavy Olméků. Archeologické naleziště a mayské pyramidy Comalcalco. Paraíso
(Ráj): pláže Mexického zálivu.
5.-6.den: Uxmal - Mérida - Chichén Itzá. Přejezd na poloostrov
Yucatán. Tradiční metropole Mayů - „Bílá“ Mérida. Ruiny legendárních mayských měst - Uxmal: Kouzelníkova a Velká pyramida. Jeden z divů světa - Chichén Itzá: kalendářová pyramida El

Castillo, Hlavní míčový dvůr, Chrám lebek, Posvátná skalní studna - děsivé obětiště Mayů, krápníková jeskyně Balankanché s
podzemním bazénkem, kaktusová zahrada.
7.-8.den: Tulúm - Cancún. Zapomenuté mayské město Coba.
Turistův sen - Tulúm: město Mayů přímo na pobřeží. Koupání
a šnorchlování na bělostných plážích Karibiku, kokosové palmy,
korálové útesy, hamaky. Možnost návštěvy proslulého karibského letoviska Cancún nebo návštěvy Xel-ha a plavání s delfíny.
9.-10.den: Bacalar - Palenque. Laguna Bacalar - tyrkysové
jezero v džungli. Koupání ve skalní štěrbině Cenote Azul hluboké 90 m. Přejezd do Chiapasu. Tajemné mayské město
v tropickém deštném lese - Palenque: chrámy Nápisů, Jaguára,
Slunce aj.
11.-12.den: San Cristóbal - Sumidero. Agua Azul - možnost koupání v nádherných kaskádách v džungli. Osady indiánů Cholu
a Tzeltalu. Tonina: obří pyramida s labyrintem. Návštěva indiánské vesnice v okolí San Cristóbal obývané potomky Mayů

KIWI svět map a průvodců
Celý svět skladem u nás v prodejně a v e-shopu
turistické a cestovní průvodce • automapy • turistické mapy • cyklomapy • digitální mapy
do mobilu • horolezecké publikace • navigační pomůcky • outdoorové doplňky • více než 17 500 titulů

www.mapykiwi.cz
Už

20 let

vám ukazujeme cestu!

Knihkupectví KIWI, Jungmannova 23, Praha 1, mapy@kiwick.cz, tel.: 224 948 455
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s tradičními oděvy. Kaňon del Sumidero s až 1200 m útesy.
13.-14.den: Oaxaca a okolí. El Tule: nejmohutnější strom světa
- cypřiš s obvodem kmene 58 m. Monte Albán - metropole
říše Zapotéků, indiánský Teotitlán del Valle: mercado, tkalcovské dílničky. Přírodní div Hierve el Agua: koupání v minerálce pod zkamenělými vodopády. Mitla: zapotécké paláce
s mozaikami, mixtécká keramika, kraj nejlepšího mexického
mezcalu. Oaxaca - město smažených kobylek a velké pohody.
15.-16.den: Puerto Escondido - Acapulco. Přejezd na pobřeží Tichého oceánu, koupání v Puerto Escondido. Ostrůvky
s mangrove v N.P. Lagunas de Chacahua: krokodýli, želvy, ráj
ptactva, laguny, pláže… Nejvyhlášenější letovisko Pacifiku
- Acapulco: skoky z útesu La Quebrada, tropický park Papagayo, mořské akvárium s krmením piraň a žraloků, ostrov

Pozn.: Na tento zájezd navazuje zájezd č. 7811 Zázraky Mexika
(viz trasa 78 Další velké cesty na www.nomad.cz). Trasa zájezdu je vidět na mapce. Oba zájezdy je možné spojit - bližší info na
www.nomad.cz nebo v CK.

Roqueta, koupání.
17.-18.den: Acapulco - Mexico City. Horské „stříbrné“ Taxco:
impozantní katedrála, krámky se stříbrem a zlatem, malovaná keramika, pestré trhy. Přes Kordillery zpět do mexické
metropole Ciudad de México: náměstí Zócalo s katedrálou
a indiánskou kulturou, ruiny aztécké metropole Tenochtitlánu, poutní bazilika Guadalupe, Torre Latinoamericana: vyhlídka ze 44. patra, noční mariachi.
19.-20.den: Teotihuacán - Popocatépetl. Areál v Tule: slavné
sochy toltéckých válečníků. Nejvýznamnější město prekolumbovských civilizací - kultovní Teotihuacán: pyramida Slunce a Měsíce, reliéfy Opeřeného hada aj. Výjezd do Cortésova
průsmyku (3650 m): pěší výlet
21.-23.den: Mexico City - Praha. Národní antropologické muzeum, „Benátky“ Mexika - Xochimilco: v gondolách po kanálech. Zahrady, květiny, mariachi… Odlet domů.

Délka tras: letadlem 20 000 km, minivanem 5200 km,
pěšky 3x 4-8 km (volitelně)
Počasí: vzduch 25-33 °C, voda 24-28 °C
Nástupní místo: Praha

331
781

Termín
č. zájezdu
dní
cena v Kč
23
8.11. - 30.11. 2014
331
66 490,V ceně je: Letecká doprava včetně tax a poplatků, pronajatý minivan nebo minibus po trase zájezdu, metro v Mexico City. Výlet lodí po jezeře Catemaco, člun po laguně
Chacahua. Ubytování (hotely a penziony - dvoulůžkové
pokoje s příslušenstvím, 2x chatky v laguně Chacahua
a Tulumu). Český průvodce (a řidič), místní průvodci dle
potřeby, zdravotní připojištění, inf. materiály a DPH.
FIREMNÍ AKCE, ZÁJEZD JAKO CENA
DO SOUTĚŽE A INCENTIVNÍ ZÁJEZDY

Cestovní kancelář NOMÁD nabízí

Firemní akce, utužení kolektivu, společné zážitky v kolektivu. Incentivní cesty jako odměna a motivace pro zaměstanatnce, zákazníky
a partnery. Samozřejmě organizujeme zájezdy i jako ceny do soutěží pro velké korporace a menší podniky.

ZÁJEZDY
NA ZAKÁZKU

POZNÁVACÍ NEBO AKTIVNÍ PROGRAM
PRO FIREMNÍ ČI JINÉ KOLEKTIVY

Pro kolektivy zaměstanců, přátel, kluby a sdružení připravujeme cesty se
zážitky, poznáváním či aktivním programem.
Od víkendových pobytů po Evropě, přes aktivní turistické a cykloturistické
zájezdy, poznávací zájezdy s plavbou lodí nebo různorodými aktivitami.
Dobrodružné cesty, cesty za teplem a koupáním nebo za exotikou.

EXOTICKÉ CESTY PRO VIP PARTNERY
A ZÁKAZNÍKY (EXOTIKA, NÁPADY, ZÁŽITKY)

Zajišťujeme také exklusivní cesty s vysokým standardem a detailním zajištěním služeb pro velké korporace a VIP klienty firem.
Často jsou to exotické zájezdy s velmi atraktivním programem
a službami. Nabízíme nápady a „perličky“ kterými Vaše partnery překvapíte.

CESTY NA VELETRHY A KONGRESY,
PRACOVNÍ A SLUŽEBNÍ CESTY

Podle Vašich představ vytvoříme
a zdarma zašleme nabídku zájezdu či cesty.

Zájezdy pro pracovní kolektivy, incentivní
zájezdy, pracovní cesty na výstavy a veletrhy a další cesty za poznáním a dobrodružstvím organizujeme již 20 let !

NEVÁHEJTE NÁS OSLOVIT !
Staňte se sami spoluautorem
vlastní cesty.
KONTAKTUJTE CK NOMÁD NA:

Připravujeme programy a zajištění pracovních a služebních
cest, cest na odborné veletrhy a kongresy, ale také
poznávací programy se zaměřením na konkrétní exkurzi
v partnerském podniku, nebo na konkrétní poznání jak
daný obor funguje v zahraničí.

www.nomad.cz

Smetanova 34, 591 01, Žďár n Sáz.
tel/fax: 566 623 642, 566 627 262,
e-mail: nomad@nomad.cz

Od 15 lidí a na letecké zájezdy od 4 lidí lze hovořit o skupině, pro kterou má smysl udělat speciální zájezd na zakázku s tím, že cena bude srovnatelná s běžnou nabídkou cestovních kanceláří. Takových zájezdů pořádáme desítky ročně, pro
firmy, turistické oddíly, pracovní skupiny, party přátel atd.Většinou má taková skupina nějakou představu o cílové zemi, případně o počtu dní atd. Ve spolupráci s námi vznikne nakonec ideální trasa a průběh zájezdu tak, jak si skupina přeje.

OBRAŤTE SE NA NÁS !
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ZKUSTE NAŠE SLUŽBY !

NÁVRH TRASY A VÝCHOZÍ CENU DOSTANETE ZDARMA !
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VELKÝ OKRUH PO ŘÍŠI MAYŮ
MEXIKO, BELIZE, GUATEMALA, HONDURAS A SALVÁDOR

Jižní částí „Mayské stezky“ po čtyřech středoamerických zemích a jižním Mexikem. Magický svět
Mayů - jejich kultovní střediska s pyramidami i současné mnohabarevné vesnice plné tradic
a indiánů. Úchvatné přírodní scenérie, činné sopky, pralesy, jezera a vodopády. Bělostné pláže
Karibiku a korálové útesy.
PROGRAM ZÁJEZDU:

1.-2.den: Praha - Tuxtla Gutierrez - Cañon del Sumidero. Let
do Mexiko City a dále do hlavního města mexického státu
Chiapas - stát ve státě pod vlivem Zapatistů. Impozantni Kaňon del Sumidero s až 1200 m vysokými útesy. Aligátoři, supi
a opice na stěnách kaňonu.
3.-4.den: San Cristobal de las Casas - Bonampak - Agua Azul.
Koloniální San Cristobal na Chiapaské vysočině. Indiánská
vesnice San Juan Chamula s bohatými tradicemi, dodnes
obývaná potomky Mayů. Původní mayské město Bonampak
uprostřed džungle Lacandonas pyramidami plnými původních nástěnných maleb Mayů. Agua Azul - nádherné kaskády
v džungli, možnost koupání. Osady místních indiánů Cholu
a Tzeltalu.
5.-6.den: Palenque - Bacalar - Chetumal. Tajemné mayské
centrum Palenque obklopené divokým pralesem: ojedinělý
palác s věží, chrámy a pyramidy Nápisů, Kříže aj. Laguna Sedmi barev - koupání v jezeře v džungli. Cenote Azul - koupání
v 90 m hluboké skalní štěrbině s průzračnou vodou. Laguna
Bacalar - velké sladkovodní jezero s tyrkysovou vodou a zářivým bílým pískem. Španělská pevnost San Felipe na jeho
břehu. Brána do Belize - Chetumal.
7.-8.den: Belize City. Největší město na území bývalé britské
kolonie Belize: nejstarší anglikánský kostel ve Střední Americe,
pomník štědrého barona Blisse, maják, otočný Swing Bridge.
Pobyt ve městě, koupání. Fakultativně výlet lodí na Cayos druhý největší korálový útes na světě, koupání a šnorchlování
ve vyhřátém Karibiku s bělostnými plážemi.
9.-10.den: Tikal - Flores. „Západní dálnicí“ přes Belmopan
do San Ignacia a Xunantunichu. Největší mayská pyramida
v Belize - El Castillo: vyhlídka na Cayo District. Přejezd do Guatemaly k jezeru Petén Itzá - ostrovní město Flores. Národní
park Tikal v Peténském pralese s opicemi, tropickým ptactvem
a především s úchvatným mayským městem. Tikal - největší
turistická atrakce Guatemaly: Velké náměstí, pyramida Velkého jaguára aj.
11.-12.den: Livingston - San Pedro Sula. Městečko Río Dulce
u jezera Izabal a řeky Dulce. Projížďka lodí po národním parku

Río Dulce v kaňonu Sladké řeky až na pobřeží do Livingstonu,
kde žijí potomci černých otroků - Garifunové. Přejezd do Hondurasu do druhého největšího města San Pedro Sula: Metropolitní katedrála aj.
13.-14.den: Pulhapanzak - Copán. Nejkrásnější vodopády
Střední Ameriky - Cataratas Pulhapanzak o celkové výšce 443
m, koupání v řece Río Lindo. Copán - malebné horské městečko, ale především „Mayské Athény“ - jedno z nejvýznamnějších středisek mayské civilizace (UNESCO). Rozlehlé ruiny
města na okraji džungle: Hieroglyfické schodiště, pyramidy,
hroby, stély, reliéfy a sochy.
15.-16.den: San Salvador - Joya de Cerén. Přejezd do Salvádoru. Hlavní město San Salvador: Plaza de la Libertad, Palacio
Nacional, Plaza Mozaran, katedrála aj. „Americké Pompeje“
Joyade Cerén (UNESCO) - mayská osada zasypaná popelem
sopky Ilopango při erupci v r. 250. Jedinečný příklad toho jak
vypadal všední život obyvatel Mezoameriky v mayském předkolumbovském období.
17.-18.den: Tazumal - sopky Izalco a Santa Ana - Ciudad de
Guatemala. Archeologická naleziště pyramid Tazumal. „Kouřící sestry“ - sopky Volcán de Izalco (1950 m), nejmladší stratovulkán Ameriky, a sousední Santa Ana (2381 m), nejvyšší
v Salvádoru. Přejezd do Guatemaly. Hlavní město Guatemala
City: centrální náměstí Plaza Mayor, Palacio Nacional - sídlo
prezidenta, katedrála, tržiště, obchodní třída La Reforma
a muzeum Popol Vuh se sbírkami předkolumbovského umění. Koloniální Antigua - urbanistický klenot, zapsaný na listinu
UNESCO.
19.-21.den: Antigua - Comitan - Tuxtla Gutierrez. Výlet do
okolí činné sopky Pacaya (2544 m). „Gringotenango“ Panajachel: celodenní projížďka lodičkou po jezeře Atitlán pod
třítisícovými sopkami Tolimán, Atitlán a San Pedro (3020 m).
Návštěva pestrobarevných indiánských vesnic. Vyhlášené
domorodé trhy v Chichicastenangu. Náboženské rituály před
kostelem sv. Tomáše. Přejezd do Mexika. Koloniální město Comitán, návrat do Tuxtly de Gutierrez.
22.-23.den: Tuxtla Gutierrez - Mexiko City - Praha. Odlet
domů přes Mexiko City.

Délka tras: letadlem 23 000 km, po zemi 4600 km, lodí 100
km, pěšky 5x 3-10 km (volitelně)
Počasí: vzduch 26-33 °C, voda 27-29 °C
Nástupní místo: Praha
Termín
22.3. - 13.4. 2014
11.4. - 3.5. 2015

č. zájezdu
341
342

dní
23
23

cena v Kč
72 890,73 990,-

V ceně je: Letecká doprava do Mexika a zpáteční přelet
Mexiko City - Tuxtla Gutierrez včetně tax a poplatků, pronajatý minivan nebo minibus po trase zájezdu. Výlety lodí
po jezeře Atitlán a po Río Dulce. Ubytování (penziony, hotely - dvoulůžkové pokoje s příslušenstvím). Český průvodce (a zároveň řidič), místní průvodci dle potřeby, zdravotní
připojištění, informační materiály a DPH.
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AMERICKÝ MOST
GUATEMALA, HONDURAS, NIKARAGUA, KOSTARIKA, PANAMA

Po šíji mezi Severní a Jižní Amerikou a mezi Atlantikem a Pacifikem. Vzájemná blízkost, bohatství a pestrost krajinných typů, od pobřeží až po třítisícovky. Kordillery, dýmající sopky, tropické
pralesy s bujnou vegetací a exotickou zvířenou. Světoznámé památky mayské civilizace Tikal
a Copán i jiných předkolumbovských indiánských kultur. Španělská koloniální architektura,
místní folklór. Lákavé bílé pláže Karibiku a Pacifiku s teplým mořem. Obří sopečné jezero Nicaragua s unikátním ostrovem Ometepe, tvořeným dvěma vulkány. Nejkrásnější středoamerické
jezero Atitlán. Výstup na Volcán Barú (3475 m). Panamský průplav…
PROGRAM ZÁJEZDU:

1.-2.den: Praha - Guatemala City. Let do Guatemaly. Prohlídka
hlavního města: stará Guatemala, katedrála, vládní palác, archeologické muzeum.
3.-5.den: Atitlán. Cesta k jezeru Atitilán, obklopenému činnými sopkami San Pedro, Toliman a Atitlán. Celodenní plavba
po jezeře do indiánských komunit Santiago Atitlán: koloniální
kostel, tržiště a San Pedro. Sololá: nádherný výhled na jezero.
Poutní Chichicastenango: tradiční mayské trhy, kostel a klášter
sv. Tomáše.
6.-8.den: Antigua Guatemala - Tikal - Livingston. Bývalá metropole Antigua (UNESCO) zničená zemětřesením: ruiny kostelů, klášterů a paláců ze 16. stol. Přelet do mayského města Tikal
(UNESCO): stovky chrámů a paláců ukrytých v džungli. Město
Flores na ostrově jezera Petén Itzá. Výlet po jezeře Izabal k pevnosti San Felipe. Plavba pralesem k ústí „Sladké řeky“ Río Dulce
do Karibiku. Přístavní městečko černých Garifunů - Livingston.
9.-10.den: Livingston - Copán - Tequcigalpa. Plavba podél pobřeží a přes zátoku Amatique do ospalého přístavu Puerto Barrios. Obří mayské stély v Quiriguá (UNESCO). Přes hranice do
Hondurasu. „Mayské Athény“ Copán - ruiny jednoho z nejvýznamnějších středisek mayské civilizace (UNESCO): hieroglyfické schodiště, pyramidy, hroby, stély, reliéfy a sochy. Kolem
horského jezera Yojoa do metropole Hondurasu Tequcigalpy.
11.-15.den: Tequcigalpa - Masaya - Ometepe. Přejezd do Nikaragui. Koloniální skvost a bývalé hlavní město León s největší
katedrálou Střední Ameriky (UNESCO). Přes metropoli Managuu do města květin Masayi: umělecké tržnice. N.P. Volcán Masaya s dýmající sopkou, výlet ke kráteru, dříve považovanému
za bránu do pekel. Nejstarší koloniální a nejpříjemnější město
země - Granada. Možnost výletu a koupání v laguně Apoyo,
výstup na vulkán Mombacho (1344 m), popř. výlet lodí nebo
kajakem mezi ostrůvky Las Isletas. Lodí po Lago de Nicaragua,
největším středoamerickém jezeře obývaném 6 m dlouhými
sladkovodními žraloky. Ostrov Ometepe: odpočinek u jezera,
možnost jízdy na koních nebo výstupu na vyhaslou sopku
Maderas (1394 m), popř. aktivní Concepción (1610 m).

16.-20.den: Ometepe - Monteverde - Quepos. Přes hranice
do Kostariky. Koupání na černé písečné pláži Coco. N.P. Barra
Honda: suchý tropický les a vápencové jeskyně na poloostrově Nicoya. Santa Elena: Monteverde - biorezervace horského
mlžného lesa: 400 druhů ptactva včetně quetzalů, tukanů,
papoušků a kolibříků, obří stromy, liány, orchideje, motýli. Přes
přístav Puntarenas do Quepos. Pacifický N.P. Manuel Antonio:
pláže, ostrovy, flóra a fauna tropického suchého lesa (leguáni, krabi, hadi, krokodýli, opice, nosáli). Možnost koupání
v Tichém oceánu.
21.-24.den: Quepos - San José - Boquete. Metropole San José:
Náměstí demokracie, Národní divadlo. Koloniální městečka
Orosí a poutní Cartago. Výlet na činnou sopku Irazú (3432 m):
pohled do kráteru nejvyšší kostarické činné sopky. Půldenní výstup na Volcán Barva (2929 m) pokrytý hustou vegetací. Palmar
Norte: záhadné sférické koule z doby před Kolumbem. Přes
hranice Panamy do horského Boquete, města květin a kávy.
25.-31.den: Boquete - Panama City - Praha. Výstup na nejvyšší
horu Panamy - Volcán Barú (3475 m), z níž lze vidět oba oceány, nebo trek pralesem po stezce Quetzal. Možnost koupání
v termálních jezírcích La Caldera, raftingu nebo návštěvy kávových plantáží. Hlavní město Panama City: ruiny Staré Panamy
zničené kapitánem Morganem (UNESCO), koloniální Casco
Viejo, panorama mrakodrapů aj. Malebné Portobelo - španělská pevnost nad Atlantikem: stará opevnění San Lorenzo, San
Jeronímo a Santigo, královská celnice. Přístav Colón - brána do
Atlantiku a druhá největší bezcelní zóna na světě. Návštěva
Panamského průplavu: zdymadla Miraflores, muzeum černošské kultury. Celodenní výlet na „ostrov květin“ s pohnutou
minulostí - Taboga: rybářská vesnička s druhým nejstarším
kostelem na západní polokouli, ruiny amerických válečných
bunkrů, koupání a šnorchlování. Výlet na člunu kolem ostrova
- nalezneme ukrytý poklad kapitána Morgana? Návrat domů.

Délka tras: letadlem 24 000 km, po zemi 3800 km, lodí 200
km, pěšky 9x 5-18 km (volitelně)
Počasí: vzduch 15-33 °C, voda 23-28 °C
Nástupní místo: Praha

Termín
č. zájezdu
dní
cena v Kč
31
13.2. - 15.3. 2014
351
69 990,31
20.2. - 22.3. 2015
352
69 990,V ceně je: Letecká doprava do Guatemaly a přelet Guatemala - Tikal včetně letištních tax a poplatků - s výjimkou
odletové taxy z Panamy (40 USD), místní doprava (autobusy, mikrobusy, taxi, lodě). Ubytování (turistické hotely,
většinou dvoulůžkové pokoje s příslušenstvím). Český průvodce, zdravotní připojištění, informační materiály a DPH.
V ceně nejsou vstupní a výstupní poplatky na hranicích
(cca 40 USD). Příplatek za jednolůžkový pokoj 7200 Kč.
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KOSTARIKA - ZEMĚ SOPEK A DVOU OCEÁNŮ

„Středoamerické Švýcarsko“, zemička o velikosti Čech s nejpestřejší faunou i flórou na jednotku území na celém světě. Výjezdy ke kráterům sopek Poás a tři a půl tisíce metrů vysoké Irazú,
pozorování padajících kamenů i tekoucí lávy ze sopky Arenal. Procházky v tropických suchých,
deštných i horských mlžných lesech s odborným výkladem o rostlinách, stromech a zvířatech.
Možnosti doplňkových aktivit - raftingu, canopy a dalších. Návštěva kávové i kakaové plantáže
s ochutnávkami. Překrásné pláže Pacifiku a Karibiku, koupání a šnorchlování v tropickém moři,
vesničky indiánů Bribri a pravá karibská atmosféra neskutečné pohody.
PROGRAM ZÁJEZDU:

1.-2.den: Praha - San José - Uvita. Let do hlavního města Kostariky. Přejezd do N.P. Volcán Irazú (3432 m): vyhlídka do kráteru nejvyšší kostarické činné sopky, sirné jezírko, lávová poušť.
Cartago: poutní bazilika se soškou patronky země La Negrity.
Orchideje, tropické květy a bambusová džungle v Jardines
Lankester. Horskou částí panamerické dálnice přes hřeben
Kordillér přímo kolem Hory smrti (3491 m). Od jednoho z nejvyšších kostarických vrcholů strmě dolů k pobřeží Pacifiku.
3.den: Palmar Norte, M.P. Marino Ballena. Palmar Norte:
tajemné kamenné koule předkolumbovských indiánů. Mořský park Marino Ballena: dlouhé pláže, možnost výletu lodí
k ostrovu Velryba s ptačími koloniemi a leguány, šnorchlování.
4.den: Uvita - Quepos. Podél pobřeží s nekonečnými palmovými háji do N.P. Manuel Antonio: pláže, ostrovy, flóra a fauna
tropického suchého lesa (leguáni, krabi, hadi, krokodýli, opice, nosáli…).
5.-6.den: Quepos - Santa Elena. Přes řeku Tárcoles s vyhřívajícími se obřími krokodýly a dále do Santa Eleny v hornatém vnitrozemí: Monteverde - biorezervace mlžného lesa: 400 druhů
ptactva včetně quetzalů, tukanů, papoušků a kolibříků, obří
stromy, liány, orchideje, motýlí a hmyzí farmy. Procházka po
zavěšených chodnících v horních patrech pralesa.
7.den: Santa Elena - Fortuna. Tilaránskými Kordillerami a kolem jezera Arenal do Fortuny. Nejaktivnější z kostarických sopek - Volcán Arenal (1633 m): za příznivé situace pozorování
nočních erupcí s tekoucí žhavou lávou, pěší výlet k vodopádu
v tropické džungli - skvělé koupání! Termální komplex Baldi
- večerní koupání s občasnými otřesy - „dechem“ sopky. Možnost denních i nočních procházek v přírodních rezervacích.
8.den: P.R. Caño Negro. Přejezd na sever k hranicím Nikaragui
do Los Chiles. Výlet na člunech k jezeru Caño Negro. Jedinečná přírodní rezervace s vegetací a zvířenou krajinného typu
bažin a jezer tropických vnitrozemských nížin - Llanura de

Los Guatusos: exotičtí ptáci, bazilišci, kajmani, želvy, opice,
lenochodi. Alternativně možnost celodenního raftingu na
řece Rio Toro.
9.den: Fortuna - Cahuita. Přejezd k pobřeží Karibiku pod N.P.
Braulio Carillo. Hadí zahrada v La Virgen s více než 60 druhy
plazů (včetně anakondy) a obojživelníků (pralesničky - jedovaté šípové žáby).
10.-11.den: Cahuita - San José. Odpočinek na krásných plážích
u městečka Cahuita. Procházka v N.P. Cahuita: opuštěné pláže
s bílým pískem, šnorchlování na korálových útesech. Možnost
návštěvy vesničky s původními obyvateli Bribri: směs černé
a indiánské kultury, rukodělné výrobky, hudba reggae a calypso nebo výletů na kole v přírodní rezervaci Gandoca-Manzanillo. Návštěva kakaové plantáže: pěstování kakaovníků
a ukázka zpracování kakaových bobů, ochutnávka vlastnoručně vyrobené čokolády. Přejezd pod sopkou Barva (2906 m)
zpět do San José.
12.den: N.P. Volcán Poás (2704 m). Neopakovatelné pohledy
do dýmajícího kráteru, trpasličí horský mlžný les, návštěva
kávové plantáže spojená s ochutnávkou a nákupem kávy.
Kaskádový vodopád La Paz. Volné odpoledne, nákupy suvenýrů v San José.
13.-14.den: San José - Praha. Návrat domů.

Možnost spojení: S trasou 38 (Jamajka) do zájezdů 363 a 364.
V ceně je i přelet San José - Montego Bay.

Délka tras: letadlem 23 000 km, mikrobusem 1600 km,
pěšky 5x 5-10 km (volitelně)
Počasí: vzduch 23-30 °C (nad 2500 m 10-15 °C) voda 25-27 °C
Nástupní místo: Praha
Termín
č. zájezdu
361
10.3. - 23.3. 2014
362
6.12. - 19.12. 2014
363
10.3. - 6.4. 2014
22.11. - 19.12. 2014 364

dní
14
14
28
28

cena v Kč
67 890,67 890,114 590,112 890,-

V ceně je: Letecká doprava včetně letištních tax a poplatků s výjimkou odletové taxy ze San José (29 USD), doprava
po Kostarice v pronajatém minibusu, ubytování (turistické
hotely a penziony - dvoulůžkové pokoje s příslušenstvím),
český průvodce, místní průvodce-řidič (odborník na přírodu, přežití v džungli a horský záchranář), zdravotní připojištění, informační materiály a DPH.
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KUBA - V RYTMU SALSY

Kuba - největší ostrov Velkých Antil, označovaný za šperk tohoto souostroví. Nedotčená příroda, divoká pohoří, zelená údolí, rozmanitá vegetace, malebná koloniální města, přetrvávající
bohatá afrokubánská kultura, všudypřítomné památníky a muzea revoluce, chytlavé melodie
tradiční hudby zvoucí k tanci salsy, rumby či cha-cha-chá. Písečné pláže Karibiku a Atlantiku,
chuť pravého kubánského rumu a vůně doutníků „Havana“…
PROGRAM ZÁJEZDU:

1.-2.den: Praha - Havana. Odlet do metropole Kuby. Prohlídka
starého města (UNESCO): Capitol - kubánský „Bílý dům“, náměstí Plaza de la Catedral, Plaza Vieja, Plaza de San Francisco,
palác Generálních kapitánů, hotel Ambos Mundos, bar Floridita, muzeum rumu, proslulé nábřeží Malecón.
3.den: San Francisco de Paula, Havana. Finca la Vigía - poslední sídlo E. Hemingwaye v San Francisco de Paula. Pevnost
Tres Reyes del Morro. Unikátní Kolumbův hřbitov s hrobkami
velkými jak paláce. Náměstí revoluce a Memorial José Martí místo proslovů Fidela Castra.
4.-5.den: Havana - N.P. Viñales. Továrna na výrobu doutníků
(případně v Santiago de Cuba). Nejzápadnější část ostrova
- oblast Pinar del Río (nám známá z „chilských“ dílů Majora
Zemana) s největšími tabákovými plantážemi na světě. Orchiderárium v Soroa. Vesnička Viñales s vápencovými útvary
mogoty (UNESCO). Krásná vyhlídka na okolní krajinu od hotelu Los Jazmines. Zelená údolí s královskými palmami, národním stromem Kuby. Severní pobřeží: Cayo Jutía: koupání
na nádherné pláži s možností potápění z lodi. Údolím zpět
do Viñales.
6.-7.den: N.P. Viñales - Cienfuegos. Prohlídka jeskyně Santo
Tomás nebo indiánské jeskyně Cueva del Indio (dle zdatnosti klientů), Stěna Prehistorie. Návštěva tabákové plantáže
a domu na sušení tabákových listů. Přejezd do Cienfuegos se
zastávkou na koupání u Karibského moře.
8.den: Cienfuegos - Trinidad. Neoklasická architekruta „Perly
jihu“ - Cienfuegos (UNESCO). Koloniální městečko Trinidad
(UNESCO) - nejkrásnější město Kuby s podmanivou večerní
atmosférou a školami salsy.
9.den: Sierra del Escambray. Návštěva přírodního parku Topes
de Collantes v pohoří Escambray nebo přírodního parku El
Cubano nedaleko Trinidadu (dle zdatnosti klientů). Možnost
koupání u vodopádu, poznávání kubánské fauny a flóry. Koupání na pláži Ancón u Trinidadu. Večerní program v Trinidadu:
kubánská hudba s možností zatancovat si salsu.
10.den: Valle de los Ingenios - Santiago de Cuba. Historické
plantáže cukrové třtiny, cukrovary, 44 m vysoká strážní věž
Torre de Iznaga. Přejezd do druhého největšího města Kuby
- Santiaga de Cuba.
11.den: El Cobre. Poutní místo s největší bazilikou na Kubě,
prohlídka hřbitova Sta. Ifigenia s hroby kubánských hrdinů
José Martího, Manuela Céspedese, podnikatele Emilia Bacardi aj. Prohlídka opevnění El Morro San Pedro de la Roca
(UNESCO), možnost návštěvy kasáren Moncada aj.
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12.den: Sierra Maestra - Santiago de Cuba. Výstup na horu
Gran Piedra (1214 m) s možnými výhledy až na Jamajku
a Haiti. Návštěva botanické zahrady s bohatou flórou. Návrat
do Santiaga de Cuba: prohlídka centra města, náměstí Parque
Céspedes s radnicí, dům Diega Velázqueze (nejstarší na Kubě
z r. 1522), katedrála, náměstí Plaza Dolores aj.
13.-14.den: Camagüey - Varadero. Město bílých paláců
a úzkých uliček - Camagüey (UNESCO), prohlídka města netypickým způsobem z bicytaxi. Město, v němž se rozhodlo
o vítězství revoluce - Santa Clara: velkolepý pomník, muzeum
a mauzoleum Ernesta Che Guevary. Odjezd na Varadero.
15.-17.den: Varadero - Praha. Volný den, koupání a relaxace
na nejdelší pláži Kuby s jemným bílým pískem. Možnost fakultativních výletů. Odjezd na letiště v Havaně se zastávkou
na vyhlídce Bacuyanagua. Odlet domů.

Možnost spojení: S trasou 38 Jamajka. Zájezd 372 se zájezdem 382
(podzim) do zájezdu 384 (7.11.-7.12. 2014, 31 dní, 118 690 Kč)
a zájezd 375 se zájezdem 383 (jaro 2015) do zájezdu 385 (6.3.-5.4.
2015, 31 dní, 121 590 Kč). Bližší informace v CK.
Pozn. Silvestrovský zájezd na přelom roku 2013/2014
(26.12. 2013 - 11.1.2014, 17 dní, 65 990 Kč) naleznete na
www.nomad.cz (zájezd 376/2014), nebo v katalogu na r. 2013
(zájezd 374/2013). Bližší informace v CK.

Délka tras: letadlem 19 000 km, minivanem 2500 km,
pěšky 2x 5-10 km (volitelně)
Počasí: 24-32 °C, voda: 24-27 °C
Nástupní místo: Praha
Termín
č. zájezdu
dní
cena v Kč
371
25.2. - 13.3. 2014
17
56 990,372
7.11. - 23.11. 2014
17
56 990,373
26.12. - 11.1. 2015
17
63 990,374
9.1. - 25.1. 2015
17
57 990,375
6.3. - 22.3. 2015
17
56 990,V ceně je: Letecká doprava včetně letištních tax a poplatků s výjimkou odletové taxy z Havany (20EUR). Doprava
po Kubě v pronajatém autobusu (mikrobusu) s místním
řidičem. Ubytování (v rodinných „casas particulares“ v soukromí ve dvoulůžkových pokojích s příslušenstvím).
Český průvodce, zdravotní připojištění, informační materiály a DPH. V ceně není vízum na Kubu (na ambasádě
v Praze 750 Kč při vlastním vyřízení, 1700 Kč při zajištění od
CK - ambasáda vyžaduje 100% příplatek při hromadném
podání). Příplatek za samostatný pokoj 4000 Kč.
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JAMAJKA - OSTROV SLUNCE, RUMU A REGGAE

„Etiopie Karibiku“ - podmanivá Jamajka s překrásnými plážemi, korálovými útesy, bujnou tropickou vegetací, horskými scenériemi, řekami a vodopády, ale i neobvyklými termálními lázněmi. Ostrov vůně vanilky, kávy a rumu, exotického ovoce, rastamanů s kayou, karibské hudby,
atraktivních „černých gazel“ i „mimozemšťana“ Usaina Bolta. Ostrov, jejž sám Kryštof Kolumbus
považoval za nejkrásnější ze všech, které objevil. Prostředí, v němž se natáčely desítky slavných
filmů. Pravlast reggae, dredů a věčná inspirace pro nezávislé.
PROGRAM ZÁJEZDU:

1.-2.den: Praha - Montego Bay - Falmouth. Let do Karibiku na
Jamajku do Montego Bay. Krajem plantáží s cukrovou třtinou,
banány, kokosovými palmami a vilami otrokářů. Národní památka - koloniální Falmouth s georgiánskou architekturou
(kulisy filmu Motýlek). Nejslavnější dům Jamajky - honosný
ale strašidelný Rose Hall s temnou legendou bílé čarodějky
voodoo, jamajské „Čachtické paní“ Annie Palmerové.
3.-4.den: Falmouth - Ocho Rios. Zátoka Discovery - místo Kolumbova přistání: Kolumbův park. „Niagara Jamajky“ a nejfotografovanější místo ostrova - kaskáda řeky Dunn´s River:
koupání, neodolatelný výstup řekou na vodopád. Ocho Rios:
nádherné tropické zahrady a parky, Kapradinová soutěska.
Koupání a šnorchlování, alternativně výlet do poutního Nine
Miles, rodné vesnice Boba Marleye: muzeum i mauzoleum.
5.-6.den: Ocho Rios - Port Antonio. Banánové přístavy severního pobřeží. Oracabessa: Flemingova vila Golden Eye,
v níž byly napsány všechny bondovky a kde spaly desítky top
celebrit. Port Antonio. Přírodní skvost Modrá laguna: kontrast
zelených útesů s modrou vodou. Možnost romantické plavby
na bambusových raftech po řece Rio Grande za zpěvu vorařů.
7.den: Port Antonio - Bath. Skrytá perla Jamajky - vodopády
Reach Falls v džungli: útesy fosílií, lehčí „kaňoning“ a plavání
v křišťálové vodě tůněmi vodopádů k ponořené krápníkové
jeskyni. Lázně Bath v národním parku John Crow Mountains:
koupání v horké minerální vodě.
8.-9.den: Bath - Blue Mountains - Retreat. Vzhůru do nejvyšších hor ostrova. Nocleh na romantické horské chatě s krbem,
petrolejkami a před vašima očima upraženou nejlepší kávou
na světě. Možnost nočního výstupu na nejvyšší vrchol Modrých hor i celé Jamajky (2256 m) s výhledy na noční Kingston
pod námi. Východ slunce na vrcholu s rozhledem na třetinu
ostrova. Elfí les, kávové plantáže, šípové žáby (používané indiány pro získání jedu kurare), bromélie, helikónie, areál vzácného papilia homerus, druhého největšího motýla na světě.
Pobyt na plážích a koupání v Morantské zátoce (alternativně
po celou dobu místo výstupu na Blue Mountain Peak).
10.den: Retreat - Kingston - Milk River Bath. Hlavní město
Jamajky - Kingston: Devon House, muzeum Boba Marleye
s etiopskou restaurací a políčky marihuany, Hope: zahrady orchidejí, endemická fauna a flóra, ptáci, motýli aj. „Nejhříšnější
město světa“, dnes z větší části potopený (Boží trest?) - Port
Royal, metropole všech pirátů z Karibiku v čele s kapitánem
Morganem: pevnost Fort Charles. Přejezd přes historické Španělské město na jižní pobřeží. Jedinečné lázně Milk River Bath:
léčivé koupání v nejradioaktivnější vodě světa.
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11.-12.den: Milk River Bath - Treasure Beach. Alligator Hole:
možnost výletu na člunech lagunami a rákosím s pozorováním ochechulí. Rybářská vesnička Alligator Pond - Jamajka
jaká bývala před padesáti lety. Skok milenců: vyhlídka z 500
m vysokého útesu. Koupání na Pláži pokladů, rybářské bary
s rytmy reggae. Možnost výletu lodí: plavba po moři z Treasure Beach do ústí nejdelší řeky Jamajky - Black River a dále po
ní proti proudu do vnitrozemských močálů. Pozorování delfínů, obřích krokodýlů amerických, početného ptactva a života
v bludišti mangrove. Ochutnávka delikátních krabů v říčním
baru. Starobylé městečko Black River.
13.den: Treasure Beach - Negril. Výlet na okraji pusté vysočiny
Cockpit Country, kraje krasových homolí a uprchlých otroků
Maroonů. Bambusová avenue, vodopády Y.S.: koupání, skoky
z liány do bazénku pod peřejemi. Možnost adrenalinové jízdy
na kladce na lanové dráze nad kaskádou vodopádů. Appleton: exkurze do palírny nejslavnějšího karibského rumu, který
s oblibou popíjel už britský král Jiří i George Washington. Neomezená ochutnávka kompletní série produktů aneb „alkohol
podávaný v malých dávkách…“
14.den: Negril. Nejzápadnější výspa Jamajky a její hlavní
letovisko Negril: 10 km pláž s bílým pískem, korálové útesy.
Celodenní koupání a slunění nebo možnost výletu k vodopádům Mayfields - bez davů turistů: brodění řekou a koupání
v peřejích a k Dunící řece: azurová tůň Modrá díra, krápníkové jeskyně s koupáním v minerálních bazéncích. Výhledy od
majáku na prý nejkrásnější západ slunce v Karibiku. Taneční
večery a koncerty reggae, party na pláži a čaje z hub.
15.-16.den: Negril - Montego Bay - Praha. Obří vodní kolo
a golfový areál Tryall Estate. Přejezd do turistické metropole
ostrova - Montego Bay: pláž Doctor´s Cave s podmořskou korálovou zahradou, pevnost Fort Montego. Odlet domů.

Možnost spojení: S trasou 36 Kostarika do zájezdu 363 (10.3.-6.4.
2014, 28 dní, 114 590 Kč) a 364 (22.11.-19.12. 2014, 28 dní, 112 890
Kč). S trasou 37 Kuba do zájezdů 384 a 385. V ceně je i přelet Havana Montego Bay. Bližší informace na www.nomad.cz nebo v CK.

Délka tras: letadlem 21 000 km, minibusem 1500 km,
pěšky 2x 6-12 km (volitelně)
Počasí: vzduch 29-32 °C (v horách 15-20 °C), voda 28 °C
Nástupní místo: Praha
Termín
č. zájezdu
dní
cena v Kč
381
22.3. - 6.4. 2014
16
69 990,382
22.11. - 7.12. 2014
16
67 590,383
21.3. - 5.4. 2015
16
70 790,384
7.11. - 7.12. 2014
31
118 690,385
6.3. - 5.4. 2015
31
121 590,V ceně je: Letecká doprava, doprava po Jamajce v pronajatém minibusu s místním řidičem, ubytování (hotely
a penziony - dvoulůžkové pokoje s příslušenstvím, 2x privátní lázeňský bazének v ceně, 1x horská chata - po 4-6
osobách), permit pro pobyt v N.P. a pro výstup na Blue
Mountain Peak, český průvodce, místní průvodci dle potřeby, zdravotní připojištění, informační materiály a DPH.

cestovní kancelář nomád s.r.o. CENTRÁLA: Smetanova 34, 591 01 Žďár n. Sáz., tel.: 566 623 642, fax: 566 627 262
kontaktní místo BRNO: Ruefa Reisen, Dvořákova 1, tel./fax: 542 216 076
www.nomad.cz
kontakt PRAHA: C.A. ACOSA Reiseshop, Lazarská 13/8 (vchod z Vodičkovy), tel: 224946180-1
e-mail: nomad@nomad.cz
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KOLUMBIE - SOPKY, KÁVA A KARIBIK

Jedna z nejúžasnějších zemí Jižní Ameriky, turisty k jejich vlastní škodě dosud opomíjená. Má vše,
co si jen můžete přát - neprostupné deštné pralesy i vyschlé kaktusové planiny, nejvyšší palmy
na světě, jezera, vodopády, léčivé termály, tajemné sochy neznámé indiánské předkolumbovské kultury, skvostnou koloniální architekturu i obdivuhodné zlaté bohatství. Ač leží těsně nad
rovníkem, je protkána pětitisícovými majestátnými, mnohdy zasněženými vrcholy And. Zdejší
karibské pobřeží a pláže patří k nejkrásnějším v celé Americe. A samozřejmě káva - dle každého Kolumbijce ta nejlepší na světě…*Možnost návštěvy údolí Caño Cristales, dosud dokonale
utajeného a donedávna pro turisty nepřístupného přírodního skvostu na úrovni těch největších
jihoamerických lákadel jako Iguazú, Santo Angel a podobně. Nenechte si ujít!
PROGRAM ZÁJEZDU 391: KARIBSKÉ POBŘEŽÍ KOLUMBIE

1.-3.den: Praha - Bogota - Santa Marta. Odlet do metropole
Kolumbie. Přelet na pobřeží do Santa Marty, nejstaršího trvale
osídleného města Jižní Ameriky a města, v němž žil a zemřel
Simón Bolívar. Taganga - pohoda na plážích v rybářské vesničce s jídelnami a bary. Lodí do N.P. Tayrona.
4.-5.den: N.P. Tayrona, Taganga. Národní park Tayrona na pobřeží Karibského moře pod masivem Sierra Nevada de Santa
Marta s nejvyšší horou Kolumbie (5775 m), pojmenované tak
jako celá země po Kryštofu Kolumbovi. Pěší výlety v kraji plném zátok, lagun, skrytých písečných pláží, korálových útesů,
deštné tropické vegetace i sušší kaktusové mesety. Koupání,
šnorchlování i možnost pěšího výletu k ruinám Chairamy,
města původních indiánských obyvatel Tayronů.
6.den: Santa Maria - Cartagena. Přejezd po pobřeží na západ
do nejkrásnějšího města celého jihoamerického karibského
pobřeží - Cartageny (UNESCO). Historické centrum obehnané hradbami, pevnost San Felipe, inkviziční palác, katedrála,
španělský koloniální přístav, obchůdky s ručně vyráběným
zbožím. Bouřlivý noční život s typickými „rumba en chiva“ autobusy s hudebníky.
7.-9.den: Cartagena - Isla Grande, *Islas del Rosario - Bogota.

Dva dny na karibských plážích nedaleko Cartageny. Lodí na
Isla Grande (Velký ostrov): pláže s jemným pískem, ideální
místo pro koupání i šnorchlování s korálovými útesy přímo
v dosahu pláže. *Možnost výletu na ostrovy N.P. Islas del Rosario, 27 korálových ostrůvků s barvou vody od tyrkysové po
nachovou. Koupání, šnorchlování či potápění, pozorování
delfínů i žraloků, mořské akvárium. Přelet od pobřeží zpět do
hlavního města.
10.-11.den: Zipaquirá, Villa de Leyva. Na sever do Zipaquirá: solné doly, unikátní katedrála vyřezaná ze soli. Laguna
Guatavita - posvátné indiánské jezero, Španěly považované
za El Dorado, kde šaman kmene Muisků, obalený ve zlatém
prachu, prováděl magické rituály. Nejkrásnější koloniální městečko v zemi - Villa de Leyva s možná největším náměstím
Ameriky. Návrat do Bogoty.
12.den: Bogota. Prohlídka téměř desetimilionové metropole: koloniální staré město Candelaria, centrální Plaza Bolívar
s katedrálou, jedninečné Muzeum zlata, koloniální kostely
s nádhernými interiéry. Lanovkou na vrch Monserrate (3190 m)
s poutním kostelem a dokonalým rozhledem na celou Bogotu.
13.-14.den: Bogota - Praha. Odlet domů.

PROGRAM ZÁJEZDU 392: ZA VULKÁNY, PŘÍRODOU A HISTORIÍ KOLUMBIE

1.den: Praha - Bogota. Odlet do Bogoty.
2.-4.den: Zipaquirá, Villa de Leyva, Bogota. Shodný s programem 10.-12.dne zájezdu 391.
5.-7.den: Bogota - Pitalito. Přejezd na jih země údolím největší kolumbijské řeky Magdaleny mezi hradbami Východních
a Centrálních Kordiller. Poušť Tatacoa, aridní planina útesů,
roklí a kaktusů. Pěší výlet v nejstarším kolumbijském národním parku Cueva de Guacharos, v němž žijí tapíři a opice
(chápani dlouhosrstí). Obrovské krasové jeskyně, obývané
zvláštními slepými ptáky gvačary.
8.-11.den: Pitalito - San Agustín - Popayán. San Agustín: slavná archeologická naleziště záhadné předkolumbovské kultury (UNESCO). Údolí soch s 500 velkými kamennými sochami
lidí a zvířat. Pro zájemce výlet na koni. N.P. Puracé v Centrálních Kordillerách pod nejvyšší činnou sopkou Kolumbie
- Nevado del Huila (5365 m). Se zájemci pokus o výstup na
Volcán Puracé (4750 m). Cruce de Pilimbalá: bizarní sirné doly
s výjevy a barvami jak ze sci-fi horroru. Koupání v termálech
Coconuco. Malebné historické „bílé město“ Popayán.
12.den: Popayán - Cali - Armenia. Na sever údolím řeky Cauca
pod Centrálními a Západními Kordillerami přes třetí centrum
Kolumbie (vedle Bogoty a Medellínu) - třímilionové Cali.
13.-15.den: Valle de Cocora - Bogota. Oblast pěstování kávy
pod sopkami N.P. Los Nevados. Armenia: Návštěva tematického N.P. de Café. Kávové plantáže a typická farma finca.
Koupání v rozkošných termálech Santa Rosa pod třemi vodopády, až 170 m vysokými: léčivé bahno, masáže. Procházka do
strana
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přírodní rezervace Acaime s kolumbijskými národními stromy
- voskovými palmami, nejvyššími (až 60 m) palmami na světě.
Výhledy na kráterovou řadu pěti vulkánů s nejvyšším Nevado
del Ruíz (5325 m). Návrat do hlavního města.
16.-17.den: Bogota - Praha. Odlet domů.

Možnost spojení: Zájezdů 392, resp. 393 s trasou 40 (Venezuela)
do zájezdů 402 (22.8.-21.9. 2014, 31 dní, 99 990 Kč), resp. 403
(14.8.-21.9. 2014, 39 dní, 122 490 Kč). V ceně je i přelet mezi
Bogotou a Méridou, kde se 402, resp. 403 spojí s 401.
Trasy 391 a 392 lze spojit do zájezdu 393 s kompletním programem.
*Volitelný výlet: Kaňon Křišťálové řeky (Caño
Cristales).
Výjimečné místo, nepřístupné jinak než letecky a donedávna z bezpečnostních důvodů pro turisty uzavřené. 40 km
řeky v úzkém kaňonu i v širokém údolí rozvětvené do ramen
a obklopené džunglí. Zcela unikátní ekosystém, který díky
výskytu speciálních vodních řas hraje desítkami barev. Je to jeden ze sedmi zázraků Kolumbie i celé Jižní Ameriky.
1.den: Bogota - Villavicencio. Přesun na jih do města Villavicencio.
2.-4.den: Caño Cristales. Odlet do Macareny. Lodí a džípem k ramenům Caño Cristales. Pěší výlety v divočině, koupání ve vodopádech a v přírodních jezírkách.
5.den: Macarena - Bogota. Přelet zpět do Villavicencia. Návrat do
Bogoty.
Volitelný výlet buď předchází zájezdu 391 nebo následuje po
392 (6. den je návrat do Prahy).

cestovní kancelář nomád s.r.o. CENTRÁLA: Smetanova 34, 591 01 Žďár n. Sáz., tel.: 566 623 642, fax: 566 627 262
kontaktní místo BRNO: Ruefa Reisen, Dvořákova 1, tel./fax: 542 216 076
www.nomad.cz
kontakt PRAHA: C.A. ACOSA Reiseshop, Lazarská 13/8 (vchod z Vodičkovy), tel: 224946180-1
e-mail: nomad@nomad.cz

Termíny: 10.8. - 14.8. 2014, 6.9. - 11.9. 2014
Cena: 12 890,- Kč
V ceně je: letecká doprava Villavicencio-Macarena a zpět,
bus Bogota-Villavicencio a zpět, ubytování (turistické hotely
- dvoulůžkové pokoje s příslušenstvím), český průvodce, zdravotní připojištění, informační materiály a DPH. Po dobu pobytu v oblasti Caño Cristales čluny a terénní auta, permit pro
vstup, ubytování (2-lůžkové zajištěné stany pod zastřešeným
přístřeškem se zázemím), český i místní průvodce.
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Délka tras: letadlem 25 000 km, po zemi 3800 km, pěšky
7x 4-16 km (volitelně) - vše pro 393
Počasí: vzduch 12-32 °C, voda 26-28 °C
Nástupní místo: Praha
Termín
č. zájezdu
dní
cena v Kč
391
14.8. - 27.8. 2014
14
65 590,392
22.8. - 7.9. 2014
17
63 790,393
14.8. - 7.9. 2014
25
85 890,V ceně je: Kompletní letecká doprava včetně tax (až na
odletovou taxu z Bogoty - 28 USD). Lodě do N.P. Tayrona
(391,393), na Isla Grande i s výletem po ostrově (391,393).
Veřejná a nájemní doprava (komfortní dálkové autobusy,
minibusy, taxi). Lanovka na Monserrate. Permity do N.P.
Ubytování (penziony, hotely: 2-lůžkové pokoje s příslušenstvím, v N.P. Tayrona (391,393) spaní v houpacích sítích (hamakách) a v N.P. Cueva de Guacharos (392,393)
v ubytovně N.P. - v obou N.P. je ubytování prosté, ale pod
střechou a se zázemím, v N.P. Puracé (392,393) na horské
chatě po 3-4 osobách). Český průvodce, místní průvodci
dle potřeby, zdravotní připojištění, inf. materiály a DPH.

VENEZUELA, ZEMĚ MNOHA PŮVABŮ

Tak ji kdysi nazval Kryštof Kolumbus. Je jednou z nejrozmanitějších zemí Jižní Ameriky, co do
zastoupení jednotlivých ekosystémů, vegetačních pásem i barevného složení obyvatelstva. Novodobý experiment Hugo Cháveze a jeho nástupce Nicolase Madura se socialismem může být
zvlášť pro nás velice zajímavý… Poznáte čtyři hlavní skvosty Venezuely - deltu životodárné řeky
Orinoka s unikátní přírodou a tradičním životem indiánů Warrao, nejvyšší vodopád světa Salto
Angel, odpočinete si na plážích a romantických ostrůvcích Karibiku a zájemci mohou vystoupit
na nejvyšší stolovou horu Roraimu u trojmezí s Brazílií a Guyanou. Za poznání stojí i historické
město Ciudad Bolívar a osobitá metropole Caracas.
PROGRAM ZÁJEZDU:

1.-4.den: Praha - Caracas - Mérida. Přelet z Prahy do Caracasu. Přejezd na západ Venezuely do And. Prohlídka koloniální
Méridy pod nejvyšší horou Venezuely - Pico Bolívar (4978 m).
Výlet do malebné andské vesničky Los Nevados.
5.-6.den: Mérida - Los Llanos. Jízda po panoramatické transandínské silnici: rázovité vesnice, horská jezera, se zájemci rafting na divoké řece. Při troše štěstí lze vidět barevné tukany,
ledňáčky a opice. Sjezd deštnými lesy do rovinaté oblasti Los
Llanos. Den v bujné tropické přírodě. Projížďka na člunu po
vodních kanálech s pozorováním želv, leguánů, opic, kapybar,
vodních delfínů, piraň, kajmanů a bezpočtu ptáků mnoha
velikostí a barev. Výprava za kajmany, krokodýly, anakondami
a možná uvidíme i mravenečníka nebo prehistoricky vypadající želvu mata-mata.
7.-8.den: Los Llanos - Ciudad Bolívar. Přejezd typickým venezuelským venkovem do Barinas. Vnitrostátní přelet na východ
do významného koloniálního města Ciudad Bolívar: památné
budovy venezuelské historie, kde byla např. sepsána první
ústava aj. Promenáda podél Orinoka.
9.den: Salto Angel. Přelet malým letadélkem do N.P. Canaima.
Plavba motorovou indiánskou kánoí curaira po řece Churun.
Divoká řeka Mapura, jezírka Pozo de la Felicidad (Studna štěstí). Asi hodinový trek džunglí k patě nejvyššího vodopádu
světa - Salto Angel (celková výška 979 m, přímý vodopád 807
m): úžasné pohledy na tento přírodní skvost, rajské koupání
v přírodních jezírkách pod vodopádem. Noc na říčním ostrově Ratón v hamakách s moskytiérou.
10.den: N.P. Canaima. Návrat člunem na lagunu Canaima, vyjížďka k vodopádům Ucaima, Golondrina, Wadaima a Hacha.
Ostrov Anatoly: pěšky k vodopádům Sapo a Sapita, procházka
za vodní clonou vodopádu. Odlet zpět do Ciudad Bolívar. Přestrana
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jezd do indiánského městečka Tucupita.
11.-12.den: Delta Orinoka. Dvoudenní plavba na motorové
kánoi po kanálech delty s kajmany, opicemi, sladkovodními
delfíny a rozmanitými ptáky. Různorodé rostliny - překrásné mangrovníky a „strom života“ - palma moriche. Vesnice
indiánských kmenů Warao, žijících v dřevěných srubech na
kůlech nad vodou (palafitos): výroba tradičních dřevěných
člunů (curiaros). Noc v hamakách s moskytiérou.
13.-15.den: N.P. Mochima. Přejezd autobusem na pobřeží
Karibiku do N.P. Mochima. Výlet člunem po lákavých plážích
a romantických ostrůvcích, koupání a šnorchlování v Karibském moři. Odpočinek, volný program. Přejezd do Caracasu.
16.-17.den: Caracas - Praha. Prohlídka Caracasu dle časových
možností před odletem s následujícími případnými cíli: nová
supermoderní lanovka, kterou nechal Chávez postavit nad
částí barrios (slumů), nesmírně zajímavou svojí organicky
chaotickou a pestrobarevnou výstavbou. Rodný dům Simóna
Bolívara, národní sněm El Capitolio, mauzoleum El Panteon
s ostatky národních hrdinů. „Náměstí muzeí“ s Muzeem současného umění: ukázky světoznámého kinetického umění
Jesúse Soto. Odlet domů.
*Volitelný výlet: Výstup na Roraimu.
1.-6.den: Přelet do bývalého zlatokopeckého městečka Santa Elena na hranicích s Brazílií. Středně náročný čtyř až pětidenní trek
na stolovou horu Roraima (2810 m) v oblasti Gran Sabana. To,
co uvidíte na této náhorní plošině, je unikátní na celém světě.
Neobvyklé skalní útvary, věže, jeskyně, dramatické kaňony, vodopády, endemické živočišné a rostlinné druhy. Husí kůži nahánějící pohledy z hrany skoro 1 km vysokého útesu do okolní
džungle. Možnost koupání ve skalních jezírkách - „jacuzzi“. Spaní

cestovní kancelář nomád s.r.o. CENTRÁLA: Smetanova 34, 591 01 Žďár n. Sáz., tel.: 566 623 642, fax: 566 627 262
kontaktní místo BRNO: Ruefa Reisen, Dvořákova 1, tel./fax: 542 216 076
www.nomad.cz
kontakt PRAHA: C.A. ACOSA Reiseshop, Lazarská 13/8 (vchod z Vodičkovy), tel: 224946180-1
e-mail: nomad@nomad.cz

ve stanech, strava 3x denně zajištěna naším indiánským personálem z místního kmene Pemón. Za příplatek možno najmout
nosiče. Při návratu do Santa Eleny zastávka a koupání v říčních
kaskádách Quebrada de Jaspe, magickém místě s křišťálově čistou vodou zářící rudě díky jaspisovému korytu řeky.
7.-9.den: Santa Elena - Caracas - Praha. Přelet zpět do Caracasu.
Časová rezerva pro případ problémů s přeletem ze Santa Eleny,
může být vyplněná odpočinkem na karibském pobřeží nedaleko Caracasu. Odlet domů.
Termín: 20.9. - 28.9. 2014
Cena v Kč: 16 990,V ceně je: letecká doprava Caracas - Santa Elena a zpět, veřejná a nájemní doprava (autobus, džíp, MHD), ubytování (turistické hotely a penziony - dvoulůžkové pokoje s příslušenstvím,
4x v zajištěném stanu - trek na Roraimu), plná penze (trek na
Roraimu), český průvodce, místní průvodci dle potřeby, podpora místních CK, vstup do národního parku, zdravotní připojištění, informační materiály a DPH.

Mapka k zájezdu je u trasy č. 39 Kolumbie.

Možnost spojení: Se zájezdy 392, resp. 393 (Kolumbie) do zájezdů
402, resp. 403. V ceně je i přelet mezi Bogotou a Méridou, kde se
402, resp. 403 spojí s 401.
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Délka tras: letadlem 18 000, po zemi 1700 km, pěšky 5x 5-8
km (a *4-5x 10-15 km)
Počasí: vzduch 7 °C (Andy, *Roraima) - 33 °C (nížiny a
pobřeží), voda 25-27 °C
Nástupní místo: Praha
Termín
5.9. - 21.9. 2014
22.8. - 21.9. 2014
14.8. - 21.9. 2014

č. zájezdu
401
402
403

dní
17
31
39

cena v Kč
69 590,99 990,122 490,-

V ceně je: Letecká doprava do Caracasu a 3x vnitrostátní
přelety (do Ciudad Bolívar a do/z N.P. Canaima) včetně letištních tax a poplatků. Veřejná a nájemní doprava (pohodlné dálkové autobusy, místní busy a minibusy, taxi, MHD,
terénní auta, motorové kánoe). Ubytování (turistické
hotely a penziony - dvoulůžkové pokoje s příslušenstvím,
2x jednoduché ubytování na farmě (Los Llanos) se společnými WC a sprchami, 2x v houpacích sítích (hamakách)
s moskytiérou v polootevřených srubech (N.P. Canaima,
delta Orinoka). Plná penze 2x 2 dny (N.P. Canaima, delta
Orinoka). Vstupy do národních parků, památek a muzeí.
Český průvodce, místní průvodci dle potřeby, podpora
místních CK, zdravotní připojištění, inf. materiály a DPH.

OKRUH BRAZÍLIÍ - OD ATLANTIKU DO AMAZONSKÝCH PRALESŮ

Letecký okruh Brazílií - největší zemí Latinské Ameriky a páté na světě. Monumentální vodopády
Iguazú, metropole Brasília - hlavní město, které nemá na světě obdobu. Tropické pláže Atlantiku na nejvýchodnějším ohbí obou Amerik, historický Salvador - kolébka capoeiry. Centrum
Amazonie Manaus, veletok Amazonka a největší pralesní oblast na světě. A samozřejmě i krásné
a hříšné Rio!
PROGRAM ZÁJEZDU:

1.-4.den: Praha - Rio de Janeiro. Let do Brazílie. „Bůh stvořil
svět v 6 dnech, sedmý strávil v Riu“: Pao de Acúcar (Homole
cukru, 396 m) a Corcovádo (Hrbáč, 710 m) se sochou Krista,
slavné pláže Copacabana, stadion Maracaná. Pláže a hory
v okolí Rio de Janeira. Národní park Tijuca, skalnatý ostrov Paquetá s množstvím motýlů a orchidejí.
5.-6.den: Rio de Janeiro - Brasília. Odlet do hlavního města
Brazílie hluboko ve vnitrozemí Brazilské vysočiny. „Živé muzeum“ Brasília: architektura O. Niemeyera z 50.let - unikátní
futuristický experiment, který tak úplně nedopadl (UNESCO).
7.-8.den: Brasília - Salvador. Přelet zpět k oceánu do státu
Bahia. Salvador - perla portugalského koloniálního baroka
(UNESCO) a centrum afrobrazilské kultury (karnevaly, bojový
tanec capoeira). Ostrov Itaparica - oblíbené rekreační místo
s výhledem na Salvador. Pláže Atlantiku s usměvavými černoškami, bary s místní specialitou caipirinhou, nespočetnými
kokosovými palmami, bílým pískem a teplým mořem.

9.-12.den: Salvador - Manaus. Přelet do Manausu, nejvýznamnějšího říčního přístavu a centra celé oblasti Amazonie: opera
Teatro Amazonas, tržnice, pláž Ponta Negra, Vodopád lásky.
Celodenní výlet lodí po Amazonce k soutoku s Río Negro
s fascinujícími pohledy na míšení vod zcela odlišných barev
obou veletoků. Návštěva ekoparku s amazonskou faunou
a flórou s místní chloubou - obří viktorií královskou (victoria
amazonica), indiánské trhy. Možnosti výletů s místními CK po
Amazonce a po jejích přítocích do ekoparků deštného pralesa
za indiány a pozorováním zvířat.
13.-14.den: Manaus - Iguazú. Přelet na jih do národního parku Iguazú: nejpůsobivější vodopády na celém světě (až 2,5
km široké) na soutoku řek Iguazú a Paraná. Výlet k Ďáblovu
chřtánu, pěší túry, pozorování zvířeny, koupání, možnost letu
vrtulníkem nad vodopády. Místo rozhraní tří zemí - Argentiny,
Brazílie a Paraguaye.
15.-16.den: Iguazú - Rio de Janeiro - Praha. Návrat na pobřeží.
Odlet z Ria zpět domů.

Délka tras: letadly 32 000 km, po zemi 400 km, po vodě
50-200 km, pěšky 3x 5-12 km (volitelně)
Počasí: vzduch 26-32 °C, voda 24-26 °C
Nástupní místo: Praha
Termín
č. zájezdu
dní
cena v Kč
16
6.9. - 21.9. 2014
411
79 990,V ceně je: Letecká doprava do Brazílie a přelety Rio-Brasília-Salvador-Manaus-Iguazú-Rio včetně tax a poplatků,
nájemní (minibusy) a veřejná (busy, taxi) doprava, celodenní výlet lodí po Amazonce k soutoku s Río Negro a do
ekoparku (včetně oběda), loď na ostrov Itaparica. Ubytování (turistické hotely a penziony - dvoulůžkové pokoje
s příslušenstvím). Český průvodce, místní průvodci dle potřeby, zdravotní připojištění, informační materiály a DPH.
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GALAPÁGY A EKVÁDOR

PROGRAM ZÁJEZDU: 421, 424, 427: EKVÁDOR

Zlaté kostely starého Quita, metropole Ekvádoru (UNESCO). Náhorní plošina Altiplano s pěti
i šestitisícovými sopkami, včetně známé Cotopaxi. Plavba na kánoích v nedotčeném Amazonském pralese, indiánské kmeny a exotická fauna i flóra.
1.-2.den: Praha - Quito. Let do hlavního města Ekvádoru Quita (2850 m): koloniální architektura staré části (UNESCO).
Kostel Compania, vyhlídka z vršku Panecillo (3016 m). Mitad
del Mundo - opravdový i historický střed světa.
3.-4.den: Nambillo, Otavalo. Ekorezervace Mindo v oblasti
mlžného pralesa a až 4500 druhů orchidejí, motýlí farma. Pěší
výlet k působivým kaskádám Nambillo. Otavalo: barevný indiánský trh. Cuicocha s pohádkově modrou lagunou a bujnou
vegetací. Projížďka lodí po jezeře. Vesnička Cotacachi proslavená kožedělnými výrobky.
5.den: N.P. Cotopaxi. Pěšky okolo laguny Limpiopungo. Výstup 300 výškových metrů k chatě José Ribas (4810 m) na
úbočí jedné z nejvyšších sopek - Cotopaxi (5 897 m). Cesta
přes andské vesničky „Alejí vulkánů“ do Riobamby pod nejvyšší horou Ekvádoru - Chimborazem (6310 m).
6.den: Riobamba - Baños. Jízda vyhlídkovou úzkorozchodnou
železnicí z Alausí (2347 m) do soutěsky Nariz del Diablo. Obdivuhodná technologická atrakce z přelomu 19. a 20. století,
kdy systémem zig-zag vláček překonává obrovské výškové
rozdíly. Výhledy z nově rekonstruovaného vlaku. Překrásným
kaňonem do Baños.
7.-8.den: Baños - Lago Agrio. Možná uvidíme soptit Tungurahuu (5023 m). Horské lesy Amazonie, vodopády Manto de
novia a Pailon del diablo. Lanovkou přes divokou řeku Pastaza,
ZOO ekvádorských zvířat. Možnost raftingu, canyoningu, sjez-

du na kolech či vyjížďky na koních. Termály v lázních Baños.
Sjezd z Andského Altiplana „Cestou vodopádů“ do Amazonie.
9.-12.den: N.P. Cuyabeno - Quito. Tři dny v amazonské džungli.
Plavba s indiánským průvodcem na motorových kánoích po
řekách a lagunách tropického deštného lesa s opicemi, kajmany, želvami, papoušky, tukany, anakondami, lenochody či
sladkovodními delfíny. Místní indiánská komunita kmene Siona a místní šaman. Přelet z Laga Agria do Quita.
13.-14.den: Quito - Praha. Návrat domů.

Termín
9.2. - 22.2. 2014
21.9. - 4.10. 2014
8.2. - 21.2. 2015

č. zájezdu
421
424
427

dní
14
14
14

cena v Kč
62 990,62 990,62 990,V ceně je: Letecká doprava do Ekvádoru a přelet z Amazonie (Lago Agrio) do Quita včetně letištních tax a poplatků,
nájemní doprava, 3-denní výlet na kánoích včetně plné
penze v rezervaci Cuyabeno. Ubytování v turistických
hotýlcích se snídaní a 2x v lodži (Amazonie). Vstupné do
rezervací Cuicocha, Mindo a do N.P. Cotopaxi. Průvodce
a místní dle potřeby, zdravotní připojištění, inf. materiály
a DPH. V ceně není: vstup do indiánských komunit v Amazonii (20 USD), výlet vlakem do soutěsky Nariz del diablo
(35 USD). Příplatek za jednolůžkový pokoj 5500 Kč.

PROGRAM ZÁJEZDU: 422, 425, 428: GALAPÁGY

Galapágy - neopakovatelný svět odlehlých ostrovů v Pacifiku s nesmírně bohatou vodní zvířenou, která nežije nikde jinde na světě. Želvy sloní, tučňáci, Darwinovy pěnkavy... Šnorchlování
v moři plném ryb či lachtanů (zahlédneme i karety, rejnoky či útesové žraloky?). Procházky po
lávových polích s opunciemi, suchozemskými i mořskými leguány, hnízdícími mořskými ptáky.
1.den: Praha - Quito. Let do hlavního města Ekvádoru - Quita.
2.-6.den: Galapágy. Přelet přes východní Pacifik na Galapágy.
Konkrétní itinerář se mění podle sezóny a dostupnosti lodí.
Ostrov Santa Cruz: největší město Galapág - Puerto Ayora.
Darwinova výzkumná stanice - pozorování obřích želv sloních a leguánů. Isla Isabela - největší z ostrovů, domov pěti
poddruhů želv sloních. Isla Fernandina - geologicky nejmladší
a nejaktivnější z celého sopečného souostroví, endemičtí nelétaví kormoráni, mořští leguáni, šnorchlování v Urbina Bay.
Isla Mosquera - nádherná písčitá pláž, šnorchlování s lachtany,
hejna pelikánů. Chinese Hut - šnorchlování s tučňáky, rejnoky,
šance vidět žraloky. Vicente Roca Point - obří jeskyně, hnízdiště terejů modronohých, šnorchlování s želvami. Egas Port na
Isla Santiago - zajímavé lávové útvary plné života. Každý den
jak šnorchlování, tak pěší pozorování zvířat na pevnině, která
vůbec nejsou plachá. Zpáteční let na kontinent do Quita.
7.-8.den: Quito - Praha. Návrat domů.

421
422
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Možnost spojení: Trasy 421 a 422 lze spojit do zájezdu 423 s
kompletním programem. Podobně 424 a 425 do 426, resp. 427 a
428 do 429.

Délka tras: letadlem 29 000 km, po zemi 900 km, lodí 500
km, na kánoích 100 km, pěšky 6x 3-12 km (volitelně) - vše
pro 423, 426, 429.
Počasí: vzduch 14-28 °C, voda 17-20 °C (Galapágy)
Nástupní místo: Praha
Termín
20.2. - 27.2. 2014
9.2. - 27.2. 2014
2.10. - 9.10. 2014
21.9. - 9.10. 2014
19.2. - 26.2. 2015
8.2. - 26.2. 2015

č. zájezdu
422
423
425
426
428
429

dní
8
19
8
19
8
19

cena v Kč
84 990,99 990,84 990,99 990,84 990,99 990,-

2800 Kč sleva pro přihlášené do 30.4.2014 (425, 426)

V ceně je: Letecká doprava do Ekvádoru a na Galapágy
včetně letištních tax a poplatků, nájemní doprava (kontinent). Na Galapágách pronájem lodi a ubytování ve
dvoulůžkových kajutách s plnou penzí, v Quitu v turistickém hotýlku se snídaní. Český průvodce a místní průvodci
dle potřeby, zdravotní připojištění, informační materiály
a DPH. V ceně není: vstupné do N.P. Galapágy (110 USD,
možná změna). Příplatek za jednolůžkový pokoj 17 500 Kč
(422, 425, 428), resp. 20 500 Kč (423, 426, 429).
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PERU A BOLÍVIE - ZEMĚ INKŮ A VELEHOR

Výprava pro milovníky romantiky a dobrodružství do minulosti i současnosti andských indiánů,
ke sněhobílým velikánům a horským jezerům Kordiller, za rozbouřenými vlnami Tichého oceánu
i k mystickému jezeru Titicaca, největšímu jihoamerickému nevysychajícímu jezeru i nejvýše položenému splavnému jezeru světa. Ideální cesta ke studiu dávných inckých a předinckých kultur
Jižní Ameriky.

PROGRAM ZÁJEZDU:

1.-2.den: Praha - Lima. Let do hlavního města Peru. Prohlídka
Limy: muzeum zlata, prezidentský palác, katedrála s ostatky
dobyvatele Pizarra, moderní Miraflores aj.
3.-5.den: Lima - ostrovy Ballestas - Nazca. Výprava na lodích
na ostrovy Ballestas za koloniemi lvounů, tučňáků a kormoránů. Nazca: světoznámé obří obrazce s kultovním významem.
6.-7.den: Nazca - Arequipa - Colca Canyon. Bělostná Arequipa
s klášterem Santa Catalina a slavnou chrámovou architekturou. Andští kondoři, kaktusy San Pedro, indiánská muzika,
termální lázně.
8.-9.den: Colca Canyon - jezero Titicaca. Puno - rákosové ostrovy indiánů Uros. Pohřební věže incké šlechty Sillustani.
10.-11.den: Jezero Titicaca - La Paz. Předincká kultura Tiwanaku. Největší město Bolívie - La Paz: trh zázračných medicín.
Pěší túra v okolí La Pazu nebo na kole po „silnici smrti“ z And
do tropického Coroica (volitelný výlet s místní CK).
12.-14.den: La Paz - Cuzco. Měsíční údolí u La Pazu a poté zpět
k magickému jezeru Lago de Titicaca. Městečko Copacabana:
lodní a pěší výlet na Isla del Sol (Ostrov slunce). Přejezd do
Cuzca.
15.-16.den: Cuzco a okolí - Ollantaytambo. Pozůstatky hlavního města Inků - Cuzca. Velkolepá incká pevnost Sacsayhuaman. Posvátná místa Inků - nekropole Quenko a údolí Valle
Sagrado. Kruhové terasy Moray, odparky na sůl Salineras.
17.-19.den: Ollantaytambo - Machu Picchu - Cuzco. Úzkokolejkou na Machu Picchu, celodenní prohlídka zapomenutého města v džungli. Incká pevnost Ollantaytambo. „Rodiště
duhy“ Chinchero. Koloniální i incký Pisac v Posvátném údolí

řeky Urubamby, jedné ze zdrojnic Amazonky: Sluneční chrám,
tržnice.
20.-21.den: Cuzco - Lima - Praha. Letecky do Limy a poté zpět
domů.
*Volitelný výlet:
1.-2.den: Praha - Lima. Let do metropole Peru - Limy.
3.-5.den: Lima - N.P. Huascarán. Přejezd do národního parku
Huascarán. Bílé Kordillery, největší květy světa, k pohřbenému
městu Yungai, jezero Llanganuca, památník našich horolezců
pod Huascaránem. Procházka po ledovci, výstup do 5000 m,
impozantní výhledy.
6.-7.den: N.P. Huascarán - Trujillo. Nebeským kaňonem Santa do
Trujilla, slavné pyramidy Slunce a Měsíce, Chan-Chan: nejrozlehlejší světová metropole ze sušených cihel. Volitelná plavba po
moři na balsových člunech.
8.-9.den: Chiclayo, Sipán. Z Trujilla na sever do horkého Chiclaya:
trhy s kouzelnickými fetiši, nedávno objevená archeologická
naleziště kultury Moche, která se stala světovou senzací - Túcume (Údolí pyramid), hrobka Pána Sipánu. Lambayeque: Brüning
Museum s předměty nalezené v hrobce Señora de Sipán. Návrat do Trujilla
10.den: Trujillo - Lima. Návrat do Limy, spojení s účastníky zájezdu 431 po jejich příletu do Limy.
Termín: 4.10. - 13.10. 2014
Cena v Kč: 14 790,V ceně je: veřejná a nájemní doprava, ubytování (turistické
hotely a penziony - dvoulůžkové pokoje s příslušenstvím), český průvodce, místní průvodci dle potřeby, zdravotní připojištění, informační materiály a DPH.

Délka tras: letadlem 28 000 km, po zemi 3100 km
(autobusy, vlaky), pěšky 4x 5-12 km (volitelně)
Počasí: od tropického po vysokohorské, vzduch 10-32 °C
Nástupní místo: Praha
Termín
č. zájezdu
dní
cena v Kč
21
12.10. - 1.11. 2014
431
78 890,V ceně je: Letecká doprava do Peru a vnitrostátní přelet
Cuzco - Lima včetně letištních tax a poplatků. Veřejná
a nájemní doprava (autobusy, mikrobusy, taxi). Výletní
vlak na Machu Picchu. Výlety lodí na Islas Ballestas a po
jezeře Titicaca na Los Uros a na Isla del Sol. Ubytování
(turistické hotely a penziony - dvoulůžkové pokoje s příslušenstvím). Český průvodce, místní průvodci dle potřeby,
zdravotní připojištění, informační materiály a DPH.
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ŠESTI ZEMĚMI JIŽNÍ AMERIKY
ARGENTINA, CHILE, BOLÍVIE, PARAGUAY, BRAZÍLIE, *URUGUAY

Nesmírně bohatý a pestrý kaleidoskop všech krás, které nabízí Jižní Amerika. „Atlantické Galapágy“ - unikátní ekosystém poloostrova Valdés s bohatou mořskou faunou. Proslulé vinné sklípky
v Mendóze, pampy i Andy s nejvyšší horou západní i jižní polokoule. Nejsušší poušť světa Atacama s gejzíry a solnými jezery. Bájné jezero Titicaca. Nejmohutnější vodopády světa Iguazú. Pláže
Atlantiku i Pacifiku a božské i ďábelské Rio de Janeiro na závěr.
PROGRAM ZÁJEZDU 441: *URUGUAY, ARGENTINA, CHILE - ANDY, VÍNO, TUČŇÁCI…

1.-3.den: Praha - Buenos Aires. Let do hlavního města Argentiny u ústí Río de la Platy: prohlídka historického jádra
s prezidentským palácem, parlamentem, radnicí, katedrálou
a bohémskou čtvrtí San Telmo.
4.-7.den: Poloostrov Valdés. Přelet cca 1300 km na jih do
severní Patagonie. Pozemský ráj zvířat v přírodní rezervaci
na poloostrově Valdés (UNESCO) na atlantickém pobřeží.
Možnosti výletů za pozorováním velryb a kosatek, delfínů,
tučňáků, tuleňů či lvounů. Koupání pro otužilé, možnost potápění nebo šnorchlování. Přelet 1500 km na severozápad do
Mendózy.
8.-11.den: Mendóza - Santiago de Chile. Mendóza - město
parků, sadů a vinic na rozhraní pamp a velehor. Možnost návštěvy slavných vinných sklepů spojená s ochutnávkou nebo

výletů do okolí (termály). Jízda do národního parku Aconcagua s fascinujícími scenériemi barevných skal a hradbou
šestitisícovek (kulisy filmu Sedm let v Tibetu). Přírodní úkaz
Incký most - barevná skalní brána vzniklá sopečnou aktivitou.
Pěší výlet pod nejvyšší horou Ameriky - Aconcaguou (6959
m). Přejezd Andami do Chile.
12.-13.den: Santiago de Chile, Viña del Mar. Hlavní město
Santiago de Chile: prezidentský palác La Moneda, rušné
hlavní náměstí Plaza de Armas s katedrálou, tržnice, „kafe
s nohama“ - kavárny, kde se pánům líbí. Vrch Cerro Santa
Lucia - park s Neptunovou fontánou a krásnou vyhlídkou na
město. Přístav Valparaíso a hlavní přímořské letovisko Chile Viña del Mar: možnost koupání v Pacifiku.
14.-15.den: Santiago de Chile - Praha. Návrat domů.

PROGRAM ZÁJEZDU 442: CHILE, BOLÍVIE, PARAGUAY - OD PACIFIKU PO IGUAZÚ

1.den: Praha - Santiago de Chile. Let do metropole Chile.
2.-3.den: Santiago de Chile, Viña del Mar. Prohlídka Santiaga.
Výlet do přístavu Valparaíso a mořských lázní Viña del Mar.
Program shodný s 12.-13.dnem trasy 441.
4.-5.den: Santiago - San Pedro de Atacama. Přejezd deset rovnoběžek na sever k obratníku Kozoroha, kolem Pouštní ruky
k nejsuššímu místu kontinentu - poušti Atacama.
6.-8.den: San Pedro de Atacama - Uyuni. Přes hranice do
Bolívie. Výjezd téměř o 3000 výškových metrů na altiplano.
Výlet terénními vozy na solné jezero Salar de Uyuni - jednu
z nejkrásnějších končin Jižní Ameriky. Laguna Colorada, Laguna Verde, množství gejzírů (nejvýše položených na světě),
termální lázně, fantastické scenérie sopek včetně nejvyšší Licancabur (5920 m).
9.-10.den: Uyuni - La Paz. Nejvýše položené (téměř) hlavní

město na světě - La Paz: trh zázračných medicín.
11.-13.den: La Paz, Titicaca. K mystickému jezeru Titicaca.
Městečko Copacabana u hranic s Peru, ostrovy Slunce a Měsíce, skalní observatoř Horca del Inca. Západ slunce nad jezerem. Měsíční údolí (Valle de la Luna).
14.-15.den: La Paz - Asunción - Puerto Iguazú. Přelet do metropole Paraguaye Asunciónu: prohlídka centra s vládním
palácem. Přejezd na rozhraní tří zemí - Paraguaye, Argentiny
a Brazílie.
16.-17.den: N.P. Iguazú. Asi nejpůsobivější (až 2,5 km široké)
vodopády světa na soutoku řek Iguazú a Paraná. Výlet k Ďáblovu chřtánu, procházky, pozorování zvířeny, koupání, možnost letu vrtulníkem nad vodopády.
18.-19.den: Puerto Iguazú - Rio de Janeiro - Praha. Odlet do
Ria a dále domů.

PROGRAM ZÁJEZDU 443: CHILE, BOLÍVIE, PARAGUAY, BRAZÍLIE - ZE SANTIAGA AŽ DO RIA

1.-17.den: Praha - Santiago de Chile - N.P. Iguazú. Program prava, ubytování (turist. hotely a penziony: 2-lůžkové pokoje
s příslušenstvím), průvodce, zdrav. připoj., inf. materiály a DPH.
shodný s trasou 442.
18.-19.den: Puerto Iguazú - Curitiba. Přejezd na pobřeží. Vláčkem po malebné trati Paranaguá - Curitiba.
20.-21.den: Curitiba - Rio de Janeiro. Pláže jižní Brazílie, koupání v Atlantiku. Možnost lodního výletu na pevnost Nossa
Senhora dos Prazeres. Přejezd do Ria.			
22.-25.den: Rio de Janeiro - Praha. „Bůh stvořil svět v 6 dnech,
sedmý strávil v Riu“: Pao de Acúcar (Homole cukru, 396 m)
a Corcovádo (Hrbáč, 710 m) se sochou Krista, slavné pláže Možnost spojení:
Copacabana, stadion Maracaná. Odlet domů.
Trasy 441 a 442 lze spojit do zájezdu 444. Podobně trasy 441 a 443
do zájezdu 445 s kompletním programem.
*Volitelný výlet Uruguay:
Zájezd 442 (Od Pacifiku až po Iguazú) se zájezdem 462 (Veliko1.den: Praha - Buenos Aires. Let do Buenos Aires.
2.-3.den: Montevideo, Colonia - Buenos Aires. Dvoudenní výlet noční ostrov) do zájezdu 466 (9.11.-7.12. 2014, 29 dní, 129 790
trajektem přes záliv La Plata do Uruguaye. Metropole Montevi- Kč). Popř. i zájezd 443 (Ze Santiaga až do Ria) - bližší informace na
deo: procházka starým městem - náměstí Plaza Independencia, www.nomad.cz nebo v CK.
paláce, divadlo aj. Koupání v Atlantiku. Colonia del Sacramento: Délka tras: letadlem 25 000 km, po zemi 600 km (441) historická koloniální čtvrť zapsaná v UNESCO. Návrat do Buenos
4300 km (443), pěšky 2-4x 4-12 km (volitelně)
Aires, setkání se skupinou.
Počasí: od tropického po vysokohorské, velké teplotní
Termín: 7.11. - 9.11.2014
rozdíly (12-33 °C)
Cena: 5 790,- Kč
V ceně je: loď přes La Plata a zpět, veřejná a nájemní do- Nástupní místo: Praha
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Termín
č. zájezdu
441
9.11. - 23.11. 2014
442
19.11. - 7.12. 2014
19.11. - 13.12. 2014 443
444
9.11. - 7.12. 2014
445
9.11. - 13.12. 2014

dní
15
19
25
29
35

cena v Kč
74 790,82 690,85 990,115 590,118 890,-

V ceně je: Letecká doprava a přelety, veřejná a nájemní
doprava - busy, minibusy, taxi, vlak (443, 445). Dva dny výletů terénními vozy s místní CK na Salar de Uyuni (strava,
vstupy, místní průvodce - 442, 443, 444, 445), lodí po Titicaca (442, 443, 444, 445), permit pro vstup na poloostrov
Valdés (441, 444, 445). Ubytování (turistické hotely a penziony: 2-lůžkové pokoje s příslušenstvím). Český průvodce,
místní dle potřeby, zdrav. připoj., inf. materiály a DPH.
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441
442
443

PATAGONIE A OHŇOVÁ ZEMĚ - CHILE, ARGENTINA, *URUGUAY

Jihoamerická Patagonie - drsná krajina kousek od Jižního pólu, sen cestovatelů. Divukrásné národní parky Chile, ledová Ohňová země, úrodné pampy mírného pásu, dvě protilehlé metropole v ústí veletoků Paraná a Uruguay - Buenos Aires a Montevideo. Kultura, exotické rostlinstvo
i živočišstvo jižních horských a subpolárních oblastí, nejkrásnější ledovec na světě i panoramata
nejvyššího pohoří Ameriky.
PROGRAM ZÁJEZDU:

1.-2.den: Praha - Santiago de Chile. Let do Chile. Hlavní město
Santiago: prezidentský palác La Moneda, Plaza de Armas aj.
Vyhlídka z vrchu Cerro San Cristobal nad městem, mohutná
hradba And v pozadí.
3.den: Valparaíso. Viña del Mar. Výlet k oceánu do „Perly Pacifiku“ - přístavu Valparaíso. Mořské lázně Viña del Mar.
4.-5.den: Pucón - Puerto Montt. Busem do Pucónu. Exotické
araukáriové lesy N.P. Huerquehue, činná sopka Villarrica. Přístav Puerto Montt, rybí trhy a místní specialita - curanto.
6.-7.den: Puerto Montt - Puerto Natales. Letecky do Punta
Arenas u Magalhaesova průlivu. Prohlídka izolovaného města.
Možnost návštěvy kolonií tučňáků. Přejezd do Puerto Natales.
8.-11.den: Torres del Paine. Trek ve světoznámém N.P. Torres
del Paine; lodí po smaragdovém Lago Pehoe, výhledy na ledovec Grey a barevné vrcholy Los Cuernos, obří skalní věže
(torres). Návrat do Puerto Natales.
12.-13.den: Puerto Natales - El Chaltén. Do argentinského
Calafate na březích jezera Lago Argentino. Výlet k údajně
nejkrásnějšímu ledovci světa Perito Moreno. Přejezd do El
Chaltén.
14.-16.den: El Chaltén - Ushuaia. Výlet v N.P. Los Glaciares:

Délka tras: letadlem 29 000 km, po zemi 2200 km
(autobusy, minibusy), loděmi 100 km, pěšky 6x 5-20
km (volitelně)
Počasí: od subpolárního či vysokohorského po
subtropické, velké rozdíly teplot (vzduch 10-32 °C)
Nástupní místo: Praha

jeden z nejúchvatnějších horských masivů And - Fitzroy, vyhlídka na špici Cerro Torre (3128 m). Přes Magalhaesovu úžinu
do Ohňové země.
17.-19.den: Ushuaia - Buenos Aires. Město Ushuaia na břehu
Canal de Beagle. Výhledy od ledovce Martial. Tierra del Fuego
- národní park „na konci světa“. Možnost projížďky vězeňským
vláčkem nebo výletu lodí po kanálu Beagle. Přelet do Buenos
Aires.
20.den: Buenos Aires. Prohlídka velkoměsta u ústí Rio de La
Plata: historické jádro - prezidentský palác, parlament, radnice, katedrála, bohémská čtvrť San Telmo, nábřeží.
21.-22.den: Buenos Aires - Praha. Odlet domů.
*Volitelný výlet Uruguay:
21.-22.den: Montevideo, Colonia. Dvoudenní výlet trajektem
přes záliv La Plata do Uruguaye. Metropole Montevideo: procházka starým městem - náměstí Plaza Independencia, paláce,
divadlo aj. Koupání v Atlantiku. Colonia del Sacramento: historická koloniální čtvrť (UNESCO).
23.-24.den: Buenos Aires - Praha. Odlet domů.
Termín: 28.2. - 3.3. 2014, 27.2. - 2.3. 2015
Cena: 5 790,- Kč
V ceně je: loď přes La Plata a zpět, veřejná a nájemní doprava,
ubytování (turistické hotely a penziony - dvoulůžkové pokoje
s příslušenstvím), český průvodce, zdravotní připojištění, informační materiály a DPH.

Termín
č. zájezdu
dní
cena v Kč
22
8.2. - 1.3. 2014
451
89 990,22
7.2. - 28.2. 2015
452
91 590,V ceně je: Letecká doprava do Santiaga a z Buenos Aires
a vnitrostátní lety Puerto Montt - Punta Arenas, Ushuaia
- Buenos Aires včetně letištních tax a poplatků, veřejná
a nájemní doprava (autobusy, mikrobusy, taxi), trajekty,
loď po jezeře Lago Pehoe. Ubytování (turistické hotely
a penziony - dvoulůžkové pokoje s příslušenstvím, 3x horská chata - vícelůžkové pokoje (N.P. Torres del Paine). Český
průvodce, místní průvodci dle potřeby, zdravotní připojištění, informační materiály a DPH.
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VELIKONOČNÍ OSTROV A ANDY - ARGENTINA, CHILE, *URUGUAY

Úchvatné Andy mnoha tváří a barev s nejvyšší horou planety mimo Asii. Činné sopky, solná jezera, úrodné pampy i araukáriové pralesy. Jízda po jedné z nejkrásnějších železnic světa. Proslulé
vinné sklepy v Mendóze, metropole tří jihoamerických zemí a pláže dvou oceánů… Hluboko
do Pacifiku na jedno z nejizolovanějších, nejtajemnějších a nejmagičtějších míst planety. Útesy
s divokým příbojem, krátery sopek, lávové tunely, jeskyně, eukalyptové háje, exkluzivní pláže
a samozřejmě obří kamenné sochy moai. Zájezd i pro ty, kteří nemají času nazbyt, přesto návštěva Velikonočního ostrova byla vždy jejich životním snem.
PROGRAM ZÁJEZDŮ 461,462: VELIKONOČNÍ OSTROV

1.-2.den: Praha - Santiago de Chile. Odlet do Chile. Hlavní
město Santiago pod hradbou And: prezidentský palác La
Moneda, rušné hlavní náměstí Plaza de Armas s katedrálou,
tržnice, „kafe s nohama“ - kavárny, kde se pánům líbí. Vyhlídka
na město z Cerro Santa.
3.den: Valparaíso, Viña del Mar. Výlet k Tichému oceánu do
přístavu Valparaíso a do nejvyhlášenějšího chilského letoviska, mořských lázní Viña del Mar: možnost koupání v Pacifiku.
4.-9.den: Velikonoční ostrov. Přelet na ostrov Rapa Nui, nám
známější jako Velikonoční. Ubytování v jediné osadě ostrova

- Hanga Roa. Prohlídka ostrova, který kromě 887 moai nabízí turistům i spoustu přírodních krás - krátery, útesy, lávové
jeskyně a neopakovatelnou atmosféru izolovaného starosvětského místa, kde po ulicích jezdí gaučové na koních. Kráter
Rano Kau, Orongo - vesnice kultu ptačího muže. „Továrna
na výrobu soch“ - lom v Rano Raraku. Ahu Tongariki, Akivi,
Vinapu. Pupek světa aj. Koupání pod moai na bělostné pláži
Anakena s palmovým hájem. Pěší a cyklo turistika, možnost
pronájmu aut, motorek či koní. Přelet zpět do Chile.
10.-11.den: Santiago de Chile - Praha. Odlet domů.

PROGRAM ZÁJEZDU 463: ARGENTINA, CHILE

1.-2.den: Praha - Buenos Aires. Let do hlavního města Argentiny u ústí Río de la Platy. Prohlídka historického jádra
s prezidentským palácem, parlamentem, radnicí a katedrálou.
„Argentinský Slavín“ La Recoleta, mj. s hrobkou Evity Perón.
Bohémská a umělecká čtvrť San Telmo s kavárnami a tržišti,
La Boca s pitoreskními pestrobarevnými domky, tančírnami
tanga a stadionem La Bombonera nejslavnějšího klubu země
- Boca Juniors. 		
3.-4.den: Buenos Aires - Salta. Přelet na severozápad Argentiny do Salty (1152 m) v podhůří And v sousedství Bolívie
a Chile: nedotčené koloniální centrum, katedrála, chrám sv.
Františka, archeologické muzeum s mumiemi inckých dětí.
Lanovkou na Cerro San Bernardo s krásnou vyhlídkou na
město. Možnost nezapomenutelného celodenního výletu
(cca 180 USD) „Vlakem do mraků“ ze Salty vysoko do And
po jedné z nekrásnějších a čtvrté nejvyšší železnici světa. 21
tunelů, 31 mostů, 13 viaduktů, délka 220 km, převýšení přes
3000 m, zastávky, úchvatné výhledy. Kolem soutěsky Quebrada del Toro a ruin preinckého města Tastil na pouštní náhorní
plošinu Puna de Atacama. Nejvyšší místo cesty - impozantní
viadukt nad pouštním kaňonem La Polvorilla (4200 m).
5.-6.den: Quebrada de Humahuaca, Valles Calchaquíes.
Celodenní výlety do okolí Salty. Quebrada de Humahuaca

(UNESCO), dlouhé, úzké soutěsky řeky Rio Grande. Neuvěřitelně zbarvená skaliska (Hora sedmi barev, Malířova paleta),
kečuánské osady. El Tilcara - ruiny předkolumbovské indiánské pevnosti. Malebné koloniální městečko Cachi, údolí Valles
Calchaquíes - oblast vyhlášeného bílého vína Torrontes, soutěska Quebrada de Cafayate červených pískovců.
7.-9.den: Salta - Mendóza. N.P. Aconcagua. Přelet do Mendózy - města parků, sadů a vinic na rozhraní pamp a velehor.
Vyhlídka od památníku Cerro de la Gloria. Možnost návštěvy
slavných vinných sklepů s ochutnávkou nebo výletů do okolí
(idylické horské termály Cacheuta aj.). Jízda do N.P. Aconcagua s fascinujícími scenériemi barevných skal a hradbou
šestitisícovek (film Sedm let v Tibetu). Incký most - sopečná
skalní brána. Pěší výlet pod nejvyšší horou Ameriky - Aconcaguou (6959 m).
10.-11.den: Mendóza - Santiago de Chile. Přelet do Chile nad
nejvyššími partiemi And s fantastickými výhledy přímo na
Aconcaguu (bude-li přát počasí). Hlavní město Santiago: program shodný s 2.dnem zájezdu 462.
12.den: Valparaíso, Viña del Mar. Program shodný s 3.dnem
zájezdu 462.
13.-14.den: Santiago de Chile - Praha. Odlet domů.

PROGRAM ZÁJEZDU 464: ARGENTINA A CHILE (ROZŠÍŘENÝ PROGRAM)

1.-12.den: Praha - Buenos Aires - Santiago de Chile. Program
shodný s 1.-12.dnem zájezdu 463.
13.den: Santiago de Chile - Puerto Montt. Přelet na jih do
Puerto Montt: přístavní čtvrť Angelmó s rybími trhy. Výlet na
ostrov Tenglo: vyhlídka na město, záliv a fjordy, ostrovy a hory
z nejvyššího bodu, restaurace s místní specialitou curanto.
14.-15.den: Lake District, Chiloé. Kouzelný kraj jezer, lesů, řek
a vodopádů. Velké modré jezero Llanquihue s kužely vulkánů v pozadí. Projížďka po jižních březích s výhledy na aktivní
stratovulkán Calbuco (2015 m) a kónický Osorno (2652 m),

koupání. Ostrov Chiloé plný mýtů a legend - nejtradičnější
část Chile: dřevěné kostelíky v malebných vesničkách, indiáni
Mapuche, kolonie lvounů a ptactva.
16.-17.den: Pucón, Villarica. Přejezd do Pucónu na březích
jezera Villarica. Pěší turistika v N.P. Huerquehue v exotických
araukáriových pralesích, koupání v termálech Palguin nebo
možnost výstupu na činnou sopku Villarrica (2847 m).
18.-20.den: Santiago de Chile - Praha. Přejezd po Panamerické dálnici do Santiaga, odlet domů.

PROGRAM ZÁJEZDU 465: ARGENTINA, CHILE A VELIKONOČNÍ OSTROV

1.-12.den: Praha - Buenos Aires - Santiago de Chile. Program zájezdu 462.
19.-20.den: Santiago de Chile - Praha. Odlet domů.
shodný s 1.-12.dnem zájezdu 463.
13.-18.den: Velikonoční ostrov. Program shodný s 4.-9. dnem
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*Volitelný výlet Uruguay:
1.den: Praha - Buenos Aires. Let do Buenos Aires.
2.-3.den: Montevideo, Colonia - Buenos Aires. Dvoudenní výlet
trajektem přes záliv La Plata do Uruguaye. Metropole Montevideo: procházka starým městem - náměstí Plaza Independencia,
Délka tras: letadlem 42 000 km, auty (Rapa Nui) 50-100
km, po zemi (Chile, Argentina - 463) 2300 km, na kole (Rapa paláce, divadlo aj. Koupání v Atlantiku. Colonia del Sacramento:
historická koloniální čtvrť zapsaná v UNESCO. Návrat do Buenos
Nui) 0-30 km, pěšky 6x 4-12 km (463, volitelně)
Aires, setkání se skupinou.
Počasí: vzduch 20-26 °C, voda 22-25 °C (Rapa Nui), v jižním Termín: 29.10. - 31.10. 2014
Chile mírně a v Andách výrazně chladněji
Cena: 5 790,- Kč
Nástupní místo: Praha
V ceně je: loď přes La Plata a zpět, veřejná a nájemní doprava,
Termín
č. zájezdu
dní
cena v Kč ubytování (turistické hotely a penziony - dvoulůžkové pokoje
461
9.3. - 19.3. 2014
11
85 590,- s příslušenstvím), český průvodce, zdravotní připojištění, infor462
9.11. - 19.11. 2014
11
85 590,- mační materiály a DPH.
463
31.10. - 13.11. 2014
14
73 990,464
31.10. - 19.11. 2014
20
92 690,465
31.10. - 19.11. 2014
20
112 890,466
9.11. - 7.12. 2014
29
129 790,-

Možnost spojení: Zájezd 462 (Velikonoční ostrov) se zájezdem 442
(Chile, Bolívie, Paraguay - Od Pacifiku přes Titicaca po Iguazú) do
zájezdu 466. Popř. i se zájezdem 443 (Ze Santiaga do Ria) - bližší
informace na www.nomad.cz nebo v CK.

V ceně je: Kompletní letecká doprava včetně letištních
tax a poplatků. Velikonoční ostrov (461, 462, 465): okružní
prohlídka ostrova, 1 den pronájem kol, transfery z/na letiště. Chile a Argentina: veřejná a nájemní doprava (busy,
minibusy, taxi, lodě). Ubytování: Velikonoční ostrov - 3*
hotel, dvoulůžkové pokoje s příslušenstvím, snídaněmi a
polynéským přivítáním - lei, Chile a Argentina - turistické
hotely a penziony, ve dvoulůžkových pokojích s příslušenstvím. Český průvodce, místní průvodci dle potřeby, zdravotní připojištění, informační materiály a DPH.

Ať už se chystáte
do hor či k moři,
nezapomeňte na
cestovní pojištění.

S mobilní aplikací Allianz na cesty můžete
získat přístup k užitečným radám a asistenci,
kdekoliv se budete nacházet.
Pokud máte QR čtečku
ve Vašem mobilu, můžete si
aplikaci jednoduše stáhnout
sejmutím QR kódu
jinak přes

• Allianz komplexní cestovní pojištění
• Non-stop asistenční služby zdarma
• Sjednejte přímo v naší cestovní kanceláři Nomád

S vámi od A do Z
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OKRUH JIŽNÍ AFRIKOU - JAR, SVAZIJSKO A LESOTHO

Musíte ji spatřit na vlastní oči, abyste uvěřili. Jižní Afrika je opravdu tak krásná jak se o ní říká,
a díky převráceným ročním obdobím nabízí obyvatelům severní polokoule příjemný únik před
zimou. Jihoafrická republika s nádherným pobřežím, vinohrady a sady, náladovými pouštěmi,
městy s nejluxusnějšími mrakodrapy, předměstími plnými nízkých bílých domků v záplavě květin
i ospalými venkovskými městečky. Největší město země Johannesburg i nejkrásnější Kapské město, jedinečné národní parky (Kruger NP, Tsitsikamma NP, Augrabies Falls NP), poušť Kalahari, Mys
Dobré naděje, doly na zlato i na drahokamy, domorodé vesnice kmene Zulu, okouzlující rozhled
ze Stolové hory a samozřejmě pozorování exotické africké zvířeny. K tomu všemu ještě návštěva
dalších dvou zemí - Svazijska a Lesotha, malých, ale v mnoha směrech výjimečných království.
PROGRAM ZÁJEZDU 471, 474: JAR, SVAZIJSKO, LESOTHO

1.den: Praha - Johannesburg. Let přes celou Afriku do Johannesburgu.
2.-4.den: Kruger N.P., Blyde River Canyon. Vodopády, jeskyně,
nádherný kaňon řeky Blyde - největší „zelený“ a celkově třetí
největší kaňon světa. Pozorování zvěře v největším národním
parku JAR - sloni, nosorožci, buvoli, lvi, leopardi, antilopy, paviáni, zebry a žirafy.
5.-7.den: Svazijsko. Mkuze N.P. Návštěva pozoruhodného
království s řadou tradičních zvyků a obřadů. Vodopády
a rezervace Phophonyane. Důlní městečko Piggs Peak. Hlavní
město Mbabane. Milwane - nejoblíbenější přírodní rezervace Svazijska: antilopy, žirafy, zebry, krokodýli, hroši. Návrat
do JAR. Pozorování zvěře v národním parku Mkuze, koupání
v Indickém oceánu, návštěva zulské vesnice.
8.-11.den: Drakensberg N.P., Lesotho, Durban. Pěší výlet
v horském hřebeni Dračích hor. Lesotho - zapomenuté horské
království uvnitř Jihoafrické republiky. Jediná země světa, kde

celé území leží výše než 1000 m nad mořem (nejnižší bod
1400 m a nejvyšší hora je s 3482 m nejvyšší v celé Jižní Africe). Návrat do minulosti, pastevci, krásné přírodní scenérie.
K Indickému oceánu do největšího přístavu JAR - Durbanu:
akvárium, koupání.
12.-15.den: Tsitsikamma N.P., Oudtshoorn, Cape Agulhas.
Deštný les podél skalnatého pobřeží Indického oceánu,
obrovské vlny, ústí řeky Storm. Jeskyně Cango s nádhernou
krápníkovou výzdobou, pštrosí farma v Oudtshoornu - zkuste
si osedlat pštrosa! Nejjižnější bod Afriky.
16.-18.den: Kapské Město, Mys Dobré naděje N.P. Továrna na
opracování polodrahokamů, tučňáci, Cape Point, Cape Peninsula N.P., vyhlídka ze Signal Hill. Lanovkou nebo pěšky na
Stolovou horu (1087 m). Trafalgar Place s květinovým trhem,
malajská čtvrť Bo-Kaap s pestře malovanými domky, příkré
dlážděné uličky, minarety.
19.den: Kapské Město - Praha. Návrat domů.

PROGRAM ZÁJEZDU 472, 475: Z KAPSKÉHO MĚSTA DO JOHANNESBURGU

1.den: Praha - Kapské Město. Odlet do jižní Afriky.
2.-4.den: Kapské Město, Mys Dobré naděje N.P. Program
shodný s 16.-18.dnem zájezdu 471.
5.-7.den: Cederberg, Augrabies Falls N.P. Cedrové hory, kamenná brána Wolfbergarch, oblouky, malby Křováků. Skalnatá poušť, kaňon řeky Orange, kde dunící vody padají přes
okraj příkrého srázu a vytvářejí jeden z nejkrásnějších světových vodopádů.
8.den: Kimberley. Prohlídka slavné „Velké díry“ (Big Hole), největší jámy na světě ručně vykopané lidmi. Výkop, jehož obvod
měří asi 1500 m a jeho hloubka je 240 m, byl v letech 1871 1914 obrovským nalezištěm diamantů v hodnotě přesahující
14 miliónů karátů (2722 kg). Skanzen.
9.-12.den: Sun City, Pretoria, Johannesburg - Praha. Návštěva
Sun City, afrického Las Vegas, vodní park. Pretoria - Chrámové
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náměstí, dům Pavla Krugera, Justiční palác, budovy Unie. Prohlídka Gold Reef City - zlatokopeckého městečka, které bylo
postaveno v místě zlatých dolů. Dolů do podzemních šachet
až do hloubky 220 m. Odlet z Johannesburgu zpět domů.

Možnost spojení: Trasy 471 a 472 lze spojit do zájezdu 473, resp.
474 a 475 do zájezdu 476 s kompletním programem.

Délka tras: letadlem 20 000 km, minivanem 7400 km (473),
pěšky 3x 5-10 km (volitelně - 473)
Počasí: vzduch 15-35 °C
Nástupní místo: Praha
Termín
č. zájezdu dní cena v Kč/*pod střechou
12.2. - 2.3. 2014 471 19
66 890,-/*78 590,26.2. - 9.3. 2014 472 12
52 290,-/*59 590,12.2. - 9.3. 2014 473 26
82 890,-/*99 690,18.2. - 8.3. 2015 474 19
67 990,-/*79 790,4.3. - 15.3. 2015 475 12
53 390,-/*60 790,18.2. - 15.3. 2015 476 26
84 490,-/*101 490,V ceně je: Letecká doprava včetně letištních tax a poplatků, doprava po JAR (minivany). Ubytování ve stanech ve
vybavených kempech - často s kuchyněmi, grily a bazény,
(*lodže, motely nebo chatky s příslušenstvím, většinou
i kuchyňkou, ve vybavených kempech). Vstupy do národních parků. Český průvodce (a řidič), zdravotní připojištění,
informační materiály a DPH.

cestovní kancelář nomád s.r.o. CENTRÁLA: Smetanova 34, 591 01 Žďár n. Sáz., tel.: 566 623 642, fax: 566 627 262
kontaktní místo BRNO: Ruefa Reisen, Dvořákova 1, tel./fax: 542 216 076
www.nomad.cz
kontakt PRAHA: C.A. ACOSA Reiseshop, Lazarská 13/8 (vchod z Vodičkovy), tel: 224946180-1
e-mail: nomad@nomad.cz
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JAR, BOTSWANA, (*ZIMBABWE), NAMIBIE, LESOTHO

Jihoafrická republika, Namibie a Botswana pokrývají území o rozloze čtvrtiny celé Evropy. Téměř
neuvěřitelné jsou zde rozdíly mezi klimatickými a vegetačními zónami, téměř nepředstavitelná
je rozmanitost flóry a fauny, fascinující je etnická pestrost - žijí zde běloši, Indové a černoši nejrůznější národnosti a kmenové příslušnosti. *Možnost návštěvy monumentálních Viktoriiných
vodopádů - nejslavnějších vodopádů Afriky. Národní parky Moremi, Chobe, Etoša plné velké africké zvěře. Poušť Namib s nejvyšší dunou na světě. Kolonie tuleňů či kostry velryb na pobřeží.
Gigantický kaňon Fish či vodopády Augrabies. Jedinečná delta řeky Okavango. Hory a pastevci
v království Lesotho. Metropole Johannesburg, Gaborone a Windhoek.
PROGRAM ZÁJEZDU 481, 484: JAR, BOTSWANA, (*ZIMBABWE) A NAMIBIE

1.-2.den: Praha - Johannesburg - Pretoria. Odlet do Johannesburgu. První setkání s Afrikou v největším městě JAR a v jeho
metropoli. Pretoria: Chrámové náměstí, dům Pavla Krugera,
Justiční palác, budovy Unie.			
3.-4.den: Gaborone, Nata. Botswanou od jihu k severu přes
hlavní město Gaborone.
5.-7.den: Chobe N.P., *Viktoriiny vodopády. Úchvatné lodní
safari na řece Chobe. *Možnost celodenního výletu k nejmohutnějším vodopádům na světě na hranicích Zambie a Zimbabwe - v jazyce Makalolů se jmenují příznačně „Kouř, který
hřmí“ (cca 130 USD).		
8.-10.den: Maun, Moremi N.P. Největší vnitrozemská delta na
světě, poslední ráj na zemi - delta řeky Okavango. Možnost
plavby na vydlabaných kánoích „mokoro“ papyrusovou džunglí po průzračné vodě (cca 100 USD). Sloni, žirafy, hroši, antilopy, lvi, různorodé vodní ptactvo…		

11.-13.den: Etosha N.P. Jedna z nejkrásnějších přírodních afrických rezervací, jejíž jméno znamená v jazyce Sanů „Velké bílé
místo“, se spoustou zvěře. Největší meteorit na světě Hoba,
vážící 50 tun, baobaby.			
14.den: Versteende Woud, Twyfelfontein. Zkamenělý les starý 250 miliónů let v zemi Damarů. Nejvýznamnější naleziště
skalních maleb a rytin v jižní Africe vytvořených před 30004000 lety.
15.-17.den: Skeleton Coast, Swakopmund, Windhoek. Pobřeží koster, nezapomenutelný pohled na desetitisíce tuleňů.
Namib - nejsušší poušť Afriky, která zaujímá asi 15% plochy
celé země. „Nejjižnější německé mořské lázně“ Swakopmund.
Windhoek - hlavní město Namibie ležící v nadmořské výšce
1656 m, světové a maloměstské zároveň, centrum hospodářství, kultury, vzdělávání, dopravy a turistiky. 		
18.den: Windhoek - Praha. Návrat domů.

PROGRAM ZÁJEZDU 482, 485: NAMIBIE, JAR A LESOTHO

1.-2.den: Praha - Windhoek. Odlet do Namibie. Prohlídka
Windhoeku, hlavního města Namibie: Národní muzeum, Tintenpalast - budova parlamentu, pískovcový Christuskirche ve
stylu art nouveau aj.
3.-4.den: Namib Naukluft Park, Fish River Canyon. Duny vysoké na 300 m, druhý největší kaňon na světě s hloubkou 550 m.
5.-6.den: Augrabies Falls N.P. Skalnatá poušť, kaňon řeky
Orange, kde dunící vody padají přes okraj příkrého srázu a vytvářejí jeden z nejkrásnějších světových vodopádů.
7.den: Kimberley. Prohlídka slavné „Velké díry“ (Big Hole), největší jámy na světě ručně vykopané lidmi. Výkop, jehož obvod
měří asi 1500 m a jeho hloubka je 240 m, byl v letech 1871 1914 obrovským nalezištěm diamantů v hodnotě přesahující

Mapka k zájezdu je u trasy č. 47 Okruh Jižní Afrikou.

Možnost spojení:
Trasy 481 a 482 lze spojit do zájezdu 483 s kompletním programem,
resp. 484 a 485 lze spojit do zájezdu 486 s kompletním programem.

Délka tras: letadlem 20 000 km, terénním autem (4x4)
8500 km (483), pěšky 3x5-10 km (volitelně, 483)
Počasí: denní teploty 15-35 °C, na pouštích nižší noční
teploty
Nástupní místo: Praha
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14 miliónů karátů (2722 kg). Skanzen.
8.-10.den: Lesotho. Zapomenuté horské království uvnitř Jihoafrické republiky. Jediná země světa, kde celé území leží výše
než 1000 m nad mořem (nejnižší bod 1400 m a nejvyšší hora
je s 3482 m nejvyšší v celé Jižní Africe). Návrat do minulosti,
pastevci, krásné přírodní scenérie.
11.-12.den: Johannesburg - Praha. Návrat do Johannesburgu.
Prohlídka metropole Jihoafrické republiky. Odlet domů.

Termín
11.3. - 28.3. 2014
26.3. - 6.4. 2014
11.3. - 6.4. 2014
17.3. - 3.4. 2015
1.4. - 12.4. 2015
17.3. - 12.4. 2015

č. zájezdu
481
482
483
484
485
486

dní
18
12
27
18
12
27

cena v Kč
77 790,63 890,90 890,78 990,64 890,92 690,-

V ceně je: Letecká doprava včetně letištních tax a poplatků, doprava terénním vozem (4x4) včetně vstupních
a všech jiných tax. Víza do Namibie včetně jejich vyřízení
ve Vídni. Ubytování ve stanech ve vybavených kempech často s kuchyněmi, grily a bazény, někde s možností noclehů v lodžích či chatkách. Vstupy do národních parků.
Český průvodce (a řidič), zdravotní připojištění, informační
materiály a DPH.

MADAGASKAR - OSTROV LEMURŮ A BAOBABŮ

Největší ostrov Indického oceánu a čtvrtý na celém světě je skutečný přírodní div. Ač leží pouhých
400 km od Afriky, jeho flóra a fauna je naprosto unikátní! Deštné pralesy plné lemurů a dalších
endemitů. Majestátné tisícileté baobaby. Pláže Indického oceánu a půvabné ostrůvky. Posvátná
jezera, spektakulární pískovcové jehly a homole, písečné duny, jeskyně s křišťálově modrými lagunami, ale třeba i atraktivní jízda vlakem od hladiny Indického oceánu do hornatého vnitrozemí.
strana
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cestovní kancelář nomád s.r.o. CENTRÁLA: Smetanova 34, 591 01 Žďár n. Sáz., tel.: 566 623 642, fax: 566 627 262
kontaktní místo BRNO: Ruefa Reisen, Dvořákova 1, tel./fax: 542 216 076
www.nomad.cz
kontakt PRAHA: C.A. ACOSA Reiseshop, Lazarská 13/8 (vchod z Vodičkovy), tel: 224946180-1
e-mail: nomad@nomad.cz

PROGRAM ZÁJEZDU 491: SEVERNÍ OKRUH MADAGASKAREM

1.-3.den: Praha - Antananarivo - Tamatave. Let do metropole
Madagaskaru Antananariva (Tana). Na východ k Indickému
oceánu, přístav Tamatave: koloniální domy, endemické flamboyanty s ohnivě červenou korunou, tržnice s exotickým
kořením i dílny řezbářů. Pirogou po kanálu Canal des Pangalanes, jedinečné 600 km dlouhé dopravní tepně mezi řekami
a lagunami při pobřeží: všední život rybářů, pradlen, kadeřnic
i návštěva místní školy. Zoologický park Ivoloina s lemury (12
druhů), chameleony, želvami, hroznýši a parosničkou rajskou.
4.-6.den: Ostrov Nosy Boraha (Sainte Marie). Po Vanilkovém
pobřeží kolem políček této nejužitečnější orchideje na sever.
Lodí na ostrov sv. Marie. Dva dny u moře v bývalém pirátském
království: koupání, šnorchlování.
7.-9.den: N.P. Masoala, Nosy Mangabe. Výlet lodí na ostrov
Nosy Mangabe s impozantní „druhohorní“ vegetací, trpasličími myšími lemury a lemury aye-aye, gekony, hroznýši
a překrásnými plážemi se zlatým pískem. Pěší výlet deštnými
pralesy v N.P. Masoala obývanými lemury, promykami, bodlíny
či ptactvem včetně endemické červené sovy.
10.-12.den: Antisaranana, N.P. Montagne d´Ambre. Přelet
z Maroantsetry do Sambavy. Jízda na severní špičku ostrova.

Přístav Antisaranana v jedné z nejkrásnějších zátok na světě:
rybí trhy, výrobky z buvolích rohů, krunýřů mořských želv aj.
Den v N.P. Montagne d´Ambre: horský mlžný les s vodopády
a jezírky, v němž žijí mj. vzácné poloopice ksukoly.
13.-15.den: R.S. de l´Ankarana, Nosy Komba, Nosy Be. Posvátné jezero Lac Antanavo s krokodýly, do nichž se dle legend
reinkarnovali místní utopenci. Speciální rezervace Ankarana:
fantastické skalní útvary tsingy, červené vápencové jehly, kaňony, jeskyně s netopýry a podzemní říčky s krokodýly. Jízda
na západní pobřeží do Mozambického průlivu, lodí na ostrov
Nosy Be - „Zanzibar Madagaskaru“. Odpočinek u moře, výlety
po ostrově - chameleoni, vanilka, skořice, káva, kakao, ylang
ylang, citrónová tráva a dokonalé pláže a korálové útesy. Přírodní rezervace Locobe: na kánoi po moři mezi domorodými
vesnicemi. Možnost výletu lodí na sopečný ostrov Nosy Komba: Park lemurů, Vanilková zahrada a bělostné pláže s možností šnorchlování.
16.-18.den: Nosy Be - Antananarivo - Praha. Přelet do Tany:
královský palác Rova, trh Zoma - „druhý největší na světě“, nákup suvenýrů. Odlet domů.

PROGRAM ZÁJEZDU 492: JIŽNÍ OKRUH MADAGASKAREM

1.-3.den: Praha - Antananarivo - Antisarabe. Let do hlavního města Madagaskaru. Krajem Imerina s rýžovými poli
a zajímavými kopci „lavaky“ do Antisarabe. Prohlídka „Vodního
města“ - městečka s množstvím termálních pramenů u dvou
jezer. Exkurze do manufaktury na zpracování polodrahokamů,
tradiční řemesla. Krátký výstup do pohoří Ibity (2254 m), ostrůvku původní vegetace nad farmářskou krajinou. Tajemná
vnitřní údolí protkaná jeskyněmi.
4.-7.den: Antisarane - N.P. Ranomafana - Manakara. Přesun
do proslulého N.P. Ranomafana: pěší výlet v deštném pralese - orchideje, stromové kapradiny, obrovské bambusy, 12
druhů lemurů, žirafí brouci a chameleoni, endemičtí ptáci
i plazi. Ambositra - centrum dřevořezbářské oblasti Zafimaniry. Večerní výprava za nejmenšími lemury rodu Microcebus,
cibetkovitou šelmou Fossa fosana a dalšími nočními obyvateli
pralesa. Koloniální přístav Manakara. Plavba tradiční pirogou
po kanálu Canal des Pangalanes. Síť propojených řek a jezer je
světem sám pro sebe. Možnost ochutnávky místního palmového vína betsa-betsa či lahodné toka gasy.
8.-10.den: Manakara - N.P. Isalo. Vyhlášená cesta vlakem
z Manakary do Fianarantsoa, z vlhké přímořské nížiny do centrální vysočiny přes 67 mostů a 48 tunelů horami, primárním
pralesem a čajovými plantážemi. Fianarantsoa: staré město.
Ambalavao - centrum ruční výroby papíru. Sjezd z náhorní
plošiny do rozlehlých plání. Anja Park: možnost pozorování
lemurů v jejich přirozeném prostředí. N.P. Isalo - oblast po-
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dobná Arizoně, obývaná lemury kata a sifakami. Pískovcová
skaliska neuvěřitelných tvarů, hluboce zařezané kaňony. Posvátná oblast kmene Baro s pohřebními jeskyněmi.
11.-14.den: N.P. Isalo - Ifaty. Krajina porostlá vysokými keři
a lesy na území místního etnika Mahafaly. Posvátné hrobky mrtvých zdobené dřevěnými soškami a rohy býků zebu.
„Bílý“ přístav Toliara na západním pobřeží: africká tržnice
s ručně tkanými oděvy Lamba. Jeskyně Sarodrano s přírodní
studnou: koupání. Překročení obratníku Kozoroha. Zátoka St.
Augustine Bay s písečnými dunami a pirátskou historií. Rybářské vesničky, neprostupné mangrove. Letovisko Ifaty: odpočinek u moře na sněhobílých plážích, možnost šnorchlování
a potápění, centrum pro záchranu želv, tisícileté majestátné
baobaby v rezervaci Reniala. Projížďka tradiční pirogou ke
korálovému útesu.
15.-17.den: Ifaty - Antananarivo - Praha. Zpět do Toliary, odtud letecky do Tany: barevné domky obrostlé jacarandami
a bougainvilleami, krokodýlí farma, umělecká tržnice s dřevěnými sochami, košíky, ručním papírem. Návrat domů.

Možnost spojení: Trasy 491 a 492 lze spojit do zájezdu 493
s kompletním programem.

Délka tras: letadlem 20 000 km, po zemi 3500 km (493),
lodí 200 km (491), pěšky 9x 4-12 km (volitelně, 493)
Počasí: vzduch 20-32 °C, voda 23-27 °C
Nástupní místo: Praha
Termín
č. zájezdu dní
cena v Kč
491
22.10. - 8.11. 2014
18
98 890,492
7.11. - 23.11. 2014
17
95 790,493
22.10. - 23.11. 2014
33
151 590,V ceně je: Letecká doprava na Madagaskar, přelety Maroantsetra-Sambava (491), Nosy Be-Tana (491) a Toliara-Tana (492) včetně letištních tax a poplatků, pozemní doprava - pronajatý mikrobus, terénní vozy (491), vlak (492),
lodě a pirogy. Vstupy do národních parků a rezervací.
Ubytování (hotely a penziony se snídaní). Český průvodce, místní průvodci v národních parcích, zdravotní připojištění, informační materiály a DPH. V ceně není vstupní
vízum (30 EUR - na letišti, 60 EUR pro 493). Příplatek za
jednolůžkový pokoj 9200 Kč (491), 8700 Kč (492), resp. 17
900 Kč (493).

cestovní kancelář nomád s.r.o. CENTRÁLA: Smetanova 34, 591 01 Žďár n. Sáz., tel.: 566 623 642, fax: 566 627 262
kontaktní místo BRNO: Ruefa Reisen, Dvořákova 1, tel./fax: 542 216 076
www.nomad.cz
kontakt PRAHA: C.A. ACOSA Reiseshop, Lazarská 13/8 (vchod z Vodičkovy), tel: 224946180-1
e-mail: nomad@nomad.cz
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REUNION A MAURITIUS

Dvě perly Indického oceánu. Dva ostrovy odlišných světů. Hornatý Réunion s pohodou opravdového ráje. Činné sopky, okouzlující bílé i černé pláže, impozantní horské scenérie. Podle Marka
Twaina prý Bůh stvořil ráj jako obraz ostrova Mauritius. Nekonečné bílé pláže, pestrá směsice národností, nádherné vodopády, ostré horské špice. Kombinace poznávacího programu s možností
odpočinku na vyhlášených plážích.

PROGRAM ZÁJEZDU:

1.-2.den: Praha - St-Denis. Letecky na sopečný Réunion, zatoulaný kout Francie. Hlavní město St-Denis: kreolská architektura, promenáda na nábřeží Le Barachois s kanóny. Velká
mešita, hinduistický chrám, příjemné hospůdky.
3.-7.den: Reunion. Odpočinek na plážích s ideální možností
šnorchlování. Mys Cap Mechant (Zlý mys). Plošina Le Grand
Brûlé a silnice vedoucí po východním úbočí stále aktivní
sopky Piton de la Fournaise. Anse des Cascades - komplex
vodopádů nad mořskou lagunou. Notre Dame de la Lave se
„zázračně“ zastavenou lávou. Fabričky na zpracovávání jediné užitkové orchideje - vanilky. Destilérie La Savanna. Podél
pobřeží k reunionské Niagaře, vodopádu u Sainte Suzanne.
Celodenní výlet k jedné z nejaktivnějších sopek na světě.
Kontrastní proměny krajiny před kalderou Pas de Bellecombe.
Obrovský sopečný komplex Piton de la Fournaise (poslední
erupce v r. 2006). Lávové proudy, sopečné moře, útesy a rozervaná skaliska. Malý sopečný kužel Formica Leo a jeskyně
v lávě Chapelle de Rosemont. Koupání v L‘Hermitage. Mořská
rezervace s korálovými útesy. Pro zájemce „rajská“ botanická
zahrada Jardin d’Eden nebo mořské akvárium v St-Gilles-lesBains. Mořský gejzír na pobřeží Le Souffleur. Horský Cilaos
s vyhlášenými víny. Pěšky na vyhlídku Roche Merveilleuse
s úchvatnými panoramaty obřího přírodního horského amfiteátru Cirque de Cilaos a s dominantou nejvyšší hory ostrova
Piton des Neiges (3069 m). Exotická tržnice v St-Pierre.

8.-14.den: Mauritius. Přelet na Mauritius, tak blízký a přitom
zcela odlišný. Místo prvního vylodění Holanďanů u Vieux
Grand Port. Lví hora ve tvaru sfingy. Otevřou znovu voňavkárnu Domaine de l‘Ylang Ylang s hlavní ingrediencí Chanelu
No.5? Přístavní Mahébourg s námořním muzeem a historií otroctví. Starý přístav. Záliv Blue Bay. Přírodní most Le Pont Naturel s mohutným příbojem. Bílé pláže ostrova. Tradiční kreolské domy v Moka. Hlavní město Port Louis: pitoreskní tržiště,
skanzen kreolské architektury Domaine Les Pailles, muzeum
poštovních známek s tou nejslavnější - Modrým Mauritiem
i muzeum symbolu ostrova, vyhynulého ptáka blbouna nejapného - doda. Jednodenní lodní výlet na ostrůvky Ile aux
Cerfs s bělostnými plážemi. Kaskády vodopádů do mořské
laguny. Opékání ryb, lahodný bílý rum, podmanivé rytmy
a tradiční tance séga. Městečko Floreal s předměstím Curepipe a s autobusovým nádražím Jana Palacha. Sopečný kráter
Trou aux Cerf. Čajové plantáže a továrna v Bois Cheri - ochutnávka čajů. Hinduistický chrám na břehu Grand Bassin - Ganga Talao s vodou z posvátné Gangy. N.P. Black River Gorge.
Le Morne Brabant - kdysi útočiště pronásledovaných otroků.
Vodopády v Chamarel. Plantážemi cukrové třtiny a kávovníků
k Zemi sedmi barev. Nádherné scenérie jižního pobřeží. Den
odpočinku na bílých plážích.
15.-16.den: Port Louis - Praha. Poslední koupání, návrat domů.

Délka tras: letadlem 19 000 km, mikrobusy a auty 800 km,
lodí 30 km, pěšky 2x 15 km (volitelně)
Počasí: vzduch 22-30 °C, voda 25-27 °C
Nástupní místo: Praha
Termín
12.4. - 27.4. 2014
28.6. - 13.7. 2014
27.9. - 12.10. 2014

č. zájezdu
501
502
503

dní
16
16
16

cena v Kč
64 890,66 890,64 890,-

V ceně je: Letecká doprava včetně letištních tax. Doprava
pronajatými mikrobusy. Ubytování (hotýlky, apartmány - příplatek za jednolůžkový pokoj 6400 Kč). Vstupy do
národních parků, výlet lodí na ostrůvky Ile aux Cerfs s piknikem. Český průvodce, zdravotní připojištění, informační
materiály a DPH.
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KOMORY, MAYOTTE A ZANZIBAR - SKRYTÉ POKLADY INDICKÉHO OCEÁNU

Nevšední dovolená na čtyřech ostrovech v Indickém oceánu u východního pobřeží Afriky - Zanzibar, Grande Comore, Anjouan, Mayotte, z nichž poslední tři jsou pro většinu českých turistů panenským územím. Výstup na sopku Karthala včetně přenocování s výhledem přímo do kráteru.
Odpočinek a koupání na krásných plážích, korálové útesy. Farmy s exotickým kořením, plantáže
ylang ylang, historická města s nádechem orientu. Možnost prodloužení o safari v Tanzánii.
PROGRAM ZÁJEZDU:

1.-3.den: Praha - Zanzibar. Letecky na ostrov koření Zanzibar, který je součástí Tanzánie. Relaxace na pláži, prohlídka
záchranné želví stanice. Návštěva vesnice Jambiani, výlet do
deštného pralesa Jozani s endemickým druhem opic gueréz
černých, procházka mangrovovým porostem. Fakultativně
plavání s delfíny.
4.-5.den: Zanzibar. Hlavní město Zanzibar a historické centrum Stone Town (UNESCO): Palác zázraků, stará ománská
pevnost, dům dr. Livingstona, rodný dům Freddie Mercuryho,
mešity, tržiště. Výlet na tradiční plachetnici dhow na nádhernou pláž Kendwa, nákup suvenýrů. Návštěva rozlehlé farmy
s kořením a ovocné zahrady, možnost koupání a šnorchlování.
6.-7.den: Zanzibar - Grande Comore. Přelet na největší ostrov
Komorského svazu Grande Comore. Hlavní město Moroni:
Národní muzeum, nová a stará páteční mešita, arabská čtvrť,
přístav.
8.-9.den: Grande Comore. Výstup na okraj kráteru jedné z největších aktivních sopek na světě - Karthaly (2361 m) s průměrem kaldery 3x4 km: nocování na vrcholu sopky, snídaně
s krásnými výhledy. Sestup a návrat do Moroni. Fakultativně
možnost méně náročného programu na jihu ostrova: rybář-

Možnost prodloužení zájezdu o safari v Tanzánii. Bližší informace
v CK.

ská vesnice, zbytky sultánského paláce, jezero Marabou. Možnost krásného koupání.
10.-11.den: Grande Comore - Anjouan. Přelet na neodhalený šperk Indického oceánu - ostrov Anjouan. Květinové
přivítání na letišti, prohlídka hlavního města Mutsamudu:
medina, stará tržnice, přístav, historická citadela. Vodopády Tatringa. Návštěva plantáží rostliny ylang ylang spojená
s prohlídkou destilerie a ochutnávkou. Muzeum prezidenta Abdallaha - otce nezávislosti Komorského svazu.
12.-14.den: Anjouan - Mayotte. Přelet na Mayotte, francouzský zámořský department s jednou z největších korálových
lagun na světě (přes 1000 km2). Návštěva obou hlavních
ostrovů. Menší ostrov Pamanzi: bývalé hlavní město Dzaoudzi, krásné pláže ve stínu kokosových palem. Návštěva
tradičních vesnic ostrova, zastávka na piknik na slavné Baobab Beach. Plavba lodí na hlavní ostrov Maore. Hlavní město Mamoudzou: pestrobarevný trh. Plantáže ylang ylang,
tradiční parfumérie, možnost koupání a vodních sportů.
15.-17.den: Mayotte - Moroni - Praha. Přelet zpět na Komory
do Moroni. Cesta na sever ostrova ke Slanému jezeru, historické Dračí skály u vesnice Ivoini, panoramatický výhled na
slavný Želví ostrov. Vystoupení s tradičními folklorními tanci,
nákup suvenýrů. Odlet na Zanzibar a návrat domů.

Délka tras: letadlem 20 000 km, po zemi 300 km, lodí 20
km, pěšky 5x 3-15 km (volitelně)
Počasí: vzduch 26-32 °C, voda 26-28 °C
Nástupní místo: Praha
Termín
č. zájezdu
dní
cena v Kč
17
3.10. - 19.10. 2014
511
79 590,V ceně je: Letecká doprava na Zanzibar včetně tax
a poplatků, všechny přelety mezi ostrovy, místní doprava
(pronajatý mikrobus, autobus, loď). Ubytování (12x hotel
- dvoulůžkové pokoje s příslušenstvím, 1x zapůjčený stan
při výstupu na Karthalu, 7x snídaně). Vstupy do národních
parků na Komorských ostrovech. Český průvodce, zdravotní připojištění, informační materiály a DPH.
V ceně není: Vízum Komory (10 USD) a Tanzánie (50 USD).
Příplatek za jednolůžkový pokoj (12x) - 9 000 Kč.
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KEŇA, TANZÁNIE, ZANZIBAR, UGANDA - TO NEJLEPŠÍ Z AFRIKY!

Tři země s ochutnávkami rozmanitých afrických kouzel. Nejlepší národní parky a rezervace Afriky. Místa, která patří mezi „povinnosti“ afrických safari. Džípy do nejzajímavějších končin i mimo
turistické trasy. Lvi, sloni, nosorožci, žirafy, zebry. Kouzelný svět Masajů. Šamani, krasavice i bojovníci. Plná penze po dobu pětidenního safari v Tanzánii, bohatý program v Ugandě!
PROGRAM ZÁJEZDU:

1.-8.den: Praha - Nairobi. *Mt. Keňa. Odlet do metropole
Keni: Kenyatta Conference Centre - fascinující podívaná ze
střechy této pozoruhodné budovy Afriky. Monument Jomo
Kenyatty, zakladatele Keni. N.P. Longonot. Výstup na sopku
Longonot (2886 m): výhledy na jezero Naiwasha. Oblast pobytu slavné dvojice Joy a George Adamson (Příběh lvice Elsy).
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Společná ochutnávka místní kávy a koláčků. Green Crater
Lake - sestup na dno kráteru k jezírku s plameňáky. Neobvyklé
pěší safari, žirafy, zebry, antilopy. *Mt. Keňa - čtyřdenní výstup
na nejkrásnější horu Afriky. Vrchol Point Lenana (4985 m). Vysokohorský trek v oblastech s jezírky, senéciemi a lobéliemi.
Nairobi: tržnice, oslava výstupu v Carnivore, maso divočiny

cestovní kancelář nomád s.r.o. CENTRÁLA: Smetanova 34, 591 01 Žďár n. Sáz., tel.: 566 623 642, fax: 566 627 262
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www.nomad.cz
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- krokodýli, buvoli, pštrosi. *Varianta příletu pro zájemce bez
výstupu na Mt.Keňu.
9.den: Nairobi - národní parky Afriky - Aruša. Podél N.P. Nairobi na jih. Maparasha Hills, Amboseli Game Reserve. Červené
postavy Masajů. Hranice Tanzánie. Magická hora Longido,
ledovcový vrchol Kilimandžára. Sopečný vrchol Mt. Meru.
Kosmopolitní Aruša.
10.-14.den: Pětidenní safari v nejhezčích národních parcích
Afriky s plnou penzí. Hadí farma - hadi, želvy, krokodýli, chameleóni. Maserani. Velká příkopová propadlina. N.P. jezera
Manyara: sloni, hroši, žirafy, stromoví lvi. Přes N.P. Ngorongoro,
mohyla obětem divočiny, památník B. Grzimka - zakladatele
nejslavnější rezervace. N.P. Serengeti: safari - vrchol divoké
přírody, nedozírná stáda zeber, pakoňů, antilop (údajně 9000
žiraf, 5000 slonů, 3000 lvů), gepardi, krokodýli. Východ slunce
a ranní safari. Přejezd do N.P. Ngorongoro. Tradiční masajská
chýše boma. Plot z trnitých větví chrání obyvatele i dobytek
před divokou zvěří… Zajímavé zdobení žen typickými šperky
z barevných korálků. Nádoby z tykví - kalabaše. Výjezd k okraji
sopečného kráteru. Výhled z vrcholového hřebene na „Zahrady ráje“ v 20 km širokém kráteru Ngorongoro: z výšky 2300 m
o 600 m níže na dno kaldery, největší koncentrace zvěře na
světě. Arusha: Centrum Cultural Heritage nejen s drahokamy
- tanzanity, dřevořezby Makonde z ebenového dřeva.

Délka tras: letadlem 17 000 km, auty 2600 km, lodí 100
km, pěšky 10x 5-15 km (volitelně)
Počasí: vzduch 10 °C (nad 4000 m) až 30 °C, voda 15 °C
(raft) až 26 °C
Nástupní místo: Praha
Termín
č. zájezdu
521
25.7. - 8.8. 2014
522*
25.7. - 14.8. 2014
523*
25.7. - 24.8. 2014
524
26.9. - 10.10. 2014
525*
26.9. - 16.10. 2014
526*
26.9. - 26.10. 2014
527
20.12. - 3.1. 2015
528*
20.12. - 9.1. 2015
529
6.2. - 20.2. 2015
5210*
6.2. - 26.2. 2015
5211*
6.2. - 8.3. 2015

dní
15
21
31
15
21
31
15
21
15
21
31

cena v Kč
81 790,93 290,107 290,79 790,91 290,105 290,83 790,94 290,79 790,91 290,105 290,-

*Možnost kratší varianty bez výstupu na Mt. Keňu. Termíny
a ceny - viz www.nomad.cz, zájezd č. 52.

V ceně je: Letecká doprava včetně tax a poplatků, vnitrostátní přelet Arusha-Zanzibar, Zanzibar-Nairobi. Terénní džípy na safari v Tanzánii, pronajatá vozidla na
Zanzibaru, v Ugandě a v Keni. Dálkový bus z Nairobi do
Arushi, částečně z Nairobi do Ugandy. Lodní výlet na ostrov Changu a k ostrovu Bawe s rybí hostinou. Lodní výlet
mezi hrochy po kanálu Kazinga a po Viktoriině Nilu. Návštěva masajské bomy, exkurze za kořením. Ubytování
v hotýlcích v Nairobi, Arushi, Kampale a na Zanzibaru. Na
trecích ve vlastním stanu, na safari místní stany. Po dobu
pětidenního safari v Tanzánii plná penze, servis kuchaře.
Trekový permit na Mt. Keňu, pohoří Elgon, vstupy do národních parků, permit na šimpanze. Český průvodce, zdravotní připojištění, informační materiály a DPH.
V ceně není: Vstupní víza Keňa (50 USD), Tanzánie (50
USD na hranicích), Uganda (50 USD na hranicích), místní
odletová taxa ze Zanzibaru (48 USD). Příplatek za jednolůžkový pokoj 6800 Kč (31 dní), 3400 Kč (21 dní), 2100 Kč
(15 dní). Povinné připojištění na vysokohorskou turistiku.
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15.-19.den: Aruša - Zanzibar. Odlet varianty č. 521, 524, 527,
529. Letecky na Zanzibar: pobyt na ostrově s koupáním, potápěním a historickými pamětihodnostmi. „Kamenné město“ - výroba karamelu, malování henou. Palác zázraků. Dům
a kostel dr. Livingstona. Lodní výlet na ostrovy Changu
a Bawe: romantická pláž „sněhobílého“ písku mizející v moři,
skvělé šnorchlování. Obrovské sloní želvy. Ochutnávka masa
tuňáka, rejnoka i chobotnice, čapati, mango, papája, karambol či semena baobabu. Prales Jozani: tři odlišná vegetační
pásma, visuté lávky nad mangrovemi, červenobílé endemické guarézy, spice tour - exkurze za odlišnými druhy koření.
Bělostné pláže v Nungwi, potápění, šnorchlování. Pro zájemce výlet na ostrov Mnemba či plavba za západem slunce na
tradiční dřevěné plachetnici dhow.
20.den: Zanzibar - Nairobi. Koupání, letecky do Nairobi.
21.-31.den: Nairobi - Uganda - Praha. Odlet varianty 522, 525,
528, 5210. Odjezd do Ugandy. Třídenní trek (volitelně) na Elgon (4321 m): největší sopečný masív na světě, útesy, jeskyně,
vodopády, kaňony, jezírka, scénický finální hřeben Wagagai.
Jinja: prameny Nilu. Jízda přes Kampalu na západ. Prales primární džungle Kanyio Pabidi: možnost pozorovat šimpanze.
Největší N.P. země Murchison Falls. Exotické safari mezi jezery
Albert, Victoria a Albert Nil. Plavba lodí po Viktoriině Nilu mezi
hrochy, krokodýly a slony pod ohromující kaskády Murchison
Falls, hřmící divadlo obrovské síly. Možnost výstupu na horní
hranu vodopádů. Bugungu Wildlife Reserve, horská vyhlídka
na Albertovo jezero, Velká příkopová propadlina, strmý zářez
horské krajiny do nekonečné savany. Vyhlášené čajové plantáže. Horské letovisko Fort Portal, atraktivní tržnice. Kasese:
podhůří Měsíčních hor Ruwenzori. Rovník. N.P. Queen Elizabeth, lvi. Kob: endemická specialita. Edwardovo a Georgeovo
jezero, kanál Kazinga - největší koncentrace hrochů na světě.
Vrchol safari - vyjížďka lodí mezi zvířaty, krokodýli, hroši, buvoli, sloni, až 500 druhů ptáků, plameňáci, pelikáni, kladivouš
takatra. Poloostrov Mweya plný zvířat. Viktoriino jezero - největší vodní plocha Afriky, rybářské vesnice zastaveného času.
Metropole Kampala: královský palác, chrámy hinduistů, sikhů
a náboženství baha´í. Možnost raftování na jedné z nejdivočejších řek světa - Bílém Nilu. Letecký návrat domů.
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ETIOPIE - NEJZAJÍMAVĚJŠÍ KMENY AFRIKY A KOPTSKÝ SEVER

Etnicky nejzajímavější a nejpůvodnější země černé Afriky. Rozesmátý svět krásných lidí. Maximum poznání z nejzajímavějších etnik. Možné prodloužení o týdenní okruh na severu Etiopie.
Skvosty architektury odlišných stylů. Koptské křesťanství, islám, animismus. *V srpnovém termínu
příležitost zúčastnit se jedinečného festivalu Donga, při němž Surmové bojují tyčemi.
PROGRAM ZÁJEZDU 531, 533, 535, *537: JIŽNÍ OKRUH - ETNICKÁ ETIOPIE

1.den: Praha - Addis Abeba. Let do Etiopie. První seznámení
s metropolí Addis Abebou.
2.-5.den: Addis Abeba - N.P. Mago. Debre Zeit - zatopený sopečný kráter. Alkalické jezero Langano (koupání). Centrum
rastafariánů Shashemene. Pohádkovou krajinou do Yabello,
území kmene Borana, návštěva starobylých stél. Jinka - centrum oblasti Omo. Kmen Ari a další velice pestré etnické skupiny. N.P. Mago: šance vidět slony, buvoly, lvy... Dostaneme
se k Mursi, nejbizarnějšímu kmenu? Ženy s destičkami ve rtu
i v uších, šokující účesy.
6.-9.den: N.P. Mago - Turmi. Omo River. Přejezd přes Kay Afer
(Rudou zemi) a území kmene Bana do Turmi, centra historického kmene Hammar. Řeka Omo s krokodýly. Omorate
- kmen Geleb. Pastevci Desanečové s primitivními chýšemi
z kůží. Karo - svérázný svět nahých pomalovaných těl. Savana
s množstvím zvěře, antilopy, buvolci, obří termitiště. Kmen
Bana: ženy v kůžích s kloboučky z tykví. Hamarské tržiště. Turmi - hrdí a krásní Hamarové, ženy v kůžích s vlasy potřenými
rudou hlinkou a výrazným jizvením těl, muži s hliněnými účesy zdobenými pštrosími péry. Snad i tradiční slavnosti spojené

s přeskakováním krav.
10.-13.den: Turmi - Arba Minch. Přejezd do Konso (UNESCO),
„New York!“ - útvar vytvořený erozí, dřevěná opevnění, král
Konsů, jedinečné strmé terasy, napínavý průjezd řek. Konso:
domorodé vesnice s tajemnými sochami předků Waga. Územím kmene Gidole. Jezera Abaya a Chamo. Arba Minch - „nejkrásnější Afrika“ se 40 minerálními prameny. Džípem vysoko
do hor „afrického Nepálu“. Kmen Dorso: obří bambusové chýše s konstrukcí kopírující včelí úly, dívky a ženy zručně tkající
barevné látky. *U zájezdu 537 prodloužení o 6 dní z důvodu
návštěvy festivalu Donga u kmene Surma (Suri) v N.P. Omo,
pro nějž je typické rituální zjizvování, pití krve krav, boje (polo)
nahých bojovníků tyčemi aj. Velikost skupiny max. 7 osob
a průvodce. Bližší informace v CK.
14.-15.den: Arba Minch - Addis Abeba. Jízda do Awassa na
březích krásného jezera. Rybí trh s vodními ptáky (marabu,
pelikáni, nilské husy, ledňáčci). Jízda pohádkovou krajinou
zpět do Addis Abeby.
16.den: Addis Abeba - Praha. Odlet domů.

PROGRAM ZÁJEZDU 532, 534, 536: SEVERNÍ OKRUH - HISTORICKÁ ETIOPIE

1.-17.den: Praha - Addis Abeba - Lalibela. Program shodný
se zájezdy 531, 533, 535 (1.-15.den), resp. 537 (1.-21.den).
Z Addis Abeby na sever do chrámového komplexu Lalibela
(UNESCO). „Osmý div světa“ - jedenáct monolitických skalních
chrámů. Působivá atmosféra církevních obřadů.
18.-19.den: Lalibela - Bahir Dar. Exotický Bahir Dar na březích
jezera Tana - nejvýše položené jezero Afriky (1830 m). Lodě
z papyru „tankwas“. Plavba na mystické ostrovy ke koptským
klášterům Ura Kidane Mehret a Kebran Gabriel. Prameny
Modrého Nilu s hrochy a krokodýly. Vodopády Modrého Nilu
Tiss Isat (v šíři 400 metrů). Tropická vegetace, kamenný portugalský most. Noční život s tačem (nápoj z medoviny). Kávový
obřad - tradiční příprava etiopské kávy.
20.-22.den: Bahir Dar - Gondar. Krásnou krajinou do císařského Gondaru - odvěkého centra a sídla habešského císaře:

Fasilidův hrad, vodní lázně, palác. Qusquom a chrám Debre
Birhan Selassie. Typické chrámy s unikátními freskami a ikonami. Wolleka - poslední místo Falašů, černých etiopských židů,
keramika.
23.-24.den: Gondar - Addis Abeba - Praha. Letecký návrat zpět
domů.
Chcete-li zažít pravou exotiku - je pro Vás tento zájezd tou pravou
volbou. Podrobnosti najdete na www.nomad.cz.

Délka tras: letadlem 13 000 km, auty 4700 km (3200 km 531, 533, 535), pěšky 5x 3-5 km
Počasí: vzduch 20 °C (hornatý sever) až 33 °C (údolí Omo)
Nástupní místo: Praha
Termín
č. zájezdu
531
21.3. - 5.4. 2014
532
21.3. - 13.4. 2014
533
12.9. - 27.9. 2014
534
12.9. - 5.10. 2014
535
26.12. - 10.1. 2015
536
26.12. - 18.1. 2015
537
2.8. - 23.8. 2014

dní
16
24
16
24
16
24
22

cena v Kč
59 890,69 890,59 890,69 890,59 890,69 890,63 890,-

2500 Kč sleva pro přihlášené do 31.3.2014 (533, 534)
2500 Kč sleva pro přihlášené do 30.6.2014 (535, 536)

V ceně je: Letecká doprava včetně letištních tax. Doprava pronajatými vozidly, 4x4 džípy (jižní okruh), plavba po
jezeře Tana (severní okruh). Ubytování v jednoduchých
hotýlcích. Vstupy do národních parků. Český průvodce,
zdravotní připojištění, informační materiály a DPH.
V ceně není: Vízum Etiopie (20 USD), poplatky za focení ve
vesnicích (cca 100 USD) a spropitné místním řidičům (cca
50 USD). Příplatek za 1-lůžkový pokoj 3200 Kč (531, 533,
535), 4500 Kč (532, 534, 536).
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ERITREA A SÚDÁN - OD RUDÉHO MOŘE K NÚBIJSKÝM PYRAMIDÁM

Eritrea - jedna z nejméně známých afrických zemí, přezdívaná Malá Itálie. Nezapomenutelná
jízda horskou železnicí z Asamary do Nefasitu. Relaxace na pohádkových plážích s možností
šnorchlování k neporušeným korálovým útesům v teplém Rudém moři. Súdán - poklady starého Egypta v súdánské Núbii. Meroe - královské město černých faraónů s největším komplexem
pyramid na světě. Nekonečná Núbijská poušť i katarakty životodárného Nilu, karavanní stezky,
núbijské vesnice a legendy království Kúš.
PROGRAM ZÁJEZDU 541, 543: SÚDÁN

1.den: Praha - Chartúm. Odlet do Súdánu. Hlavní město Chartúm na soutoku obou Nilů.
2.den: Chartúm - Dongola. Jízda džípy na sever. Bajúdská
poušť, scénická krajina s termitišti. Pevnost Chandag na břehu Nilu.
3.-4.den: Dongola - Kawa - Karima. Staré lomy u Tombos. Granitová stéla - památník vítězství Thutmose I. ve válce s Núbií.
Malebné břehy Nilu s katarakty přes žulová skaliska, datlovými palmami a kontrastem zeleně a pouště. Kerma - unikátní
obří núbijský chrám „deffufa“. Nocleh v písečných dunách.
Kawa - významné centrum Kushitské říše: Achnatonův chrám.
Stará Dongola: ruiny města, křesťanský klášter, hrobky „kubba“
islámských světců.
5.-7.den: Karima - Meroe - Naqa - Chartúm. Džebel Barkal - posvátná stolová hora Núbijců i Egypťanů z červeného pískovce.

Amonův chrám, v němž našel G. Verdi inspiraci pro operu
Aida. El Kuru: královské pohřebiště 25. dynastie s hrobkou krále Tanut Amani, posledního núbijského vládce Egypta. Západ
slunce s vyhlídkou na Nil a chrámy v okolí. Údolí se zkamenělými stromy. Vesnice Nuriů a pyramidy napatských králů,
pohřebiště založené faraonem Taharkou. Pouští do Atbary
a do nejvýznamnější starověké lokality Núbie - královského
Meroe s desítkami pyramidových hrobek: Amonův chrám,
římské lázně. Šandí: tržiště a tradiční výroba oděvů. Naqa
a Musawwarat: Lví chrám. Návrat do Chartúmu.
8.-9.den: Chartúm - Praha. Metropole Súdánu Chartúm: scenérie soutoku Bílého a Modrého Nilu, etnografické a národní
muzeum. Posvátný Omdurmán: Chalífovo muzeum a Mahdího mauzoleum, místní tržiště. Návrat letecky ze Súdánu zpět
domů.

PROGRAM ZÁJEZDU 542, 544: ERITREA A SÚDÁN

1.-2.den: Praha - Asmara. Odlet do Eritrei. Hlavní město
Asmara se silným italským koloniálním vlivem - „Africký Řím“
s impozantními stavbami v neoklasicistním a art deco stylu:
kina Impero a Odeon, palác Mutton, katolická katedrála, bar
Zilli, rušný bazar aj.
3.den: Asmara - Massawa. Nezapomenutelný výlet horskou
železnicí, pýchou italského stavitelství s 65 mosty, 39 tunely a převýšením 2394 m z Asmary do podhorského Nefasitu. Odtud autem přímořskou nížinou do přístavu Massawa,
dlouhou dobu uváděného jako nejteplejší místo na světě
s průměrnou celoroční teplotou nad 30 °C. Večerní atmosféra

Délka tras: letadlem 10 000 km, auty 1400 km (542,544),
pěšky 2x 3-5 km (volitelně)
Počasí: vzduch 20 °C (Eritrea - hory) až 36 °C (Súdán,
Eritrea - pobřeží)
Nástupní místo: Praha
Termín
17.4. - 25.4. 2014
11.4. - 25.4. 2014
16.10. - 24.10. 2014
10.10. - 24.10. 2014

č. zájezdu dní
541
9
542
15
543
9
544
15

cena v Kč
59 890,82 890,59 890,82 890,-

2000 Kč sleva pro přihlášené do 10.5.2014 (543, 544)

V ceně je: Letecká doprava včetně letištních tax (s výjimkou místních odletových tax - cca 40 USD), přelet
Asmara - Chartúm. Doprava pronajatými auty, terénními džípy, mikrobusem, lodní výlet ke korálovým útesům
(542, 544), vlak Asmara - Nefasit (542, 544). Ubytování
v hotelích střední turistické kategorie, v Súdánu částečně
ve vybavených místních stanech. Vstupy do národních
parků. V Súdánu veškeré vstupy, plná penze, k dispozici
pitná voda. Český průvodce, místní průvodci dle potřeby, zdravotní připojištění, informační materiály a DPH.
V ceně není: Víza Eritrea (50 EUR - 542, 544), Súdán (70
EUR), spropitné (cca 80 USD). Příplatek za 1-lůžkový pokoj pouze pro Eritreu (542, 544) 3800 Kč, v Súdánu nelze zajistit.
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arabského, později osmanského přístavu.
4.den: Dahlacké souostroví. Původní Massawa postavená na
korálových ostrovech Batswa a Twaled: dekorativní osmanská
architektura, mešita Šejk Hannafi. Výlet lodí na Green Island
v Dahlackém mořském N.P.: nedotčená příroda, možnost
koupání, šnorchlování či potápění k neporušeným korálovým
útesům v teplém moři obývaném vzácnými mořskými savci
dugony, delfíny, žraloky, mantami a desítkami druhů barevných korálových ryb.
5.den: Keren. Druhé největší město Eritrei a správní centrum
etnik Bilen a Tigre - Keren. Nekonečné plantáže pomerančů,
manga, banánů. Hřbitov italských a britských vojáků z 2. světové války. Mariam Dearit - nejmenší kostel v dutině baobabu, poutní místo katolíků, ortodoxních křesťanů i muslimů.
Egyptská pevnost, místní trh, fotogenické pestrobarevné
oděvy místních žen. Nocleh v Kerenu nebo návrat do Asmary
přes horský národní park Filfil.
6.den: Mendefera. Výlet do centra provincie Debub - Mendefery, města vystavěného Italy: místní františkánský klášter,
exotické mešity i klasické ortodoxní kostely. Horské silnice
s tlupami paviánů.
7.den: Asmara - Chartúm. Přelet do Súdánu. Hlavní město
Chartúm.
8.-15.den: Chartúm - Dongola - Karima - Meroe - Chartúm Praha. Program je shodný s 2.-9. dnem zájezdů 541 a 543.

541, 543
542, 544
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SENEGAL A GAMBIE - VE STÍNU BAOBABU

Nejzápadnější oblast Afriky na pomezí jižního okraje Sahary, savan Sahelu s baobaby i věčně
zelených deštných pralesů. Barevné a pestré země mnoha etnik a náboženských sekt na rozhraní
islámu, animismu a rastafarianství, bílé i černé magie, fetišů a amuletů gri gri, masek a sošek,
smyslných tanců, skvělé muziky a vůně ganži. Národní parky s očekávanou exotickou africkou
zvířenou, tradiční černošské vesničky, kde se zastavil čas, veletoky Gambie a Senegal i pláže Atlantiku.
PROGRAM ZÁJEZDU:

1.den: Praha - Dakar. Let do hlavního města Senegalu.
2.-3.den: Dakar a okolí. Kosmopolitní Dakar s rušnými tržišti. Lodí na ostrov Île de Gorée: Dům otroků, pevnost, muzea,
Zelený mys - nejzápadnější výspa Afriky. Na domorodých pirogách na opuštěné ostrovy Madeleine: národní park s trpasličími baobaby, mořští ptáci, koupání.
4.-5.den: Dakar - St-Louis. Růžové jezero - senegalské „Mrtvé
moře“ a cíl rallye Paříž - Dakar: po generace nezměněná práce
sběračů soli. Přejezd na sever země na jižní okraj Sahary. Ostrovní St-Louis (UNESCO) - nejstarší francouzské město Afriky
při ústí veletoku Senegal do Atlantiku: rybí trhy, živé koncerty
rytmikou našlapaných kapel, taneční večery.
6.-7.den: St-Louis - Touba - Tambacounda. Výlet do ptačího
ráje - bažin a jezer národního parku Oiseaux du Djoudj v povodí Senegalu u hranic Mauretánie (UNESCO). Faune de Guembeul: procházka v rezervaci se sahelskou zvířenou - gazely,
opice, želvy, hroznýši. Přejezd na východ. Nejposvátnější místo Senegalu - Touba: Velká mešita s nádvořím pro davy poutníků, mauzoleum Amadou Bamby. Tambacounda - provinční
centrum východního Senegalu.
8.-9.den: Národní park Niokolo-Koba. Návštěva jedinečného
národního parku v celé západní Africe - rozlehlého Niokolo-Koba (přes 9 tisíc km2) u řeky Gambie: typická savana, termitiště, galeriové lesy, bambusy, bažiny, 350 druhů ptactva
a 80 druhů savců včetně hrochů, krokodýlů, antilop, paviánů,
šimpanzů a vzácně i slonů, lvů a leopardů.
10.-11.den: Země Bassari. Výlet do nejodlehlejší a nejpůvodnější oblasti Senegalu v podhůří Futa-Džalonu na hranicích
s Guineou. Centrum oblasti Kedougou. Rázovité vesničky
s kruhovými chatrčemi, baobaby a kapoky, posvátnými stromy „šamanů“ kmene - griotů. Dindefello: pěší výlet v hornatém kraji plném zeleně k 100 m vysokému vodopádu, možnost koupání.
12.-15.den: Gambie. Přejezd do Gambie. Nejvýchodnější město země Basse Santa Su s trhy „lumo“ v okolních vesnicích. Koloniální Georgetown. „Senegambijské Stonehenge“ u Wassu
- megailitické kamenné kruhy. Možnost výletu na pirogách
do národního parku Gambia River k říčním Paviáním ostrovům s rehabilitačním centrem pro šimpanze. Ptáci, hroši, kro-

kodýli, paviáni… Ostrov a pevnost Fort James na řece Gambii, vesnice Jufure z románu Alexe Haleyho Kořeny. Přírodní
rezervace Bijilo na pobřeží: palmové háje, mangrove, duny,
pláže a koupání. Přírodní rezervace Abuko s galeriovými lesy,
ptactvem, opicemi, krokodýly a hady (krajty, kobry, mamby).
Největší město Serekunda s rušným trhem. Metropole Banjul
na ostrově v ústí řeky Gambie. Možnost výletu na piroze do
Ústřicového zálivu.
16.-17.den: Banjul - Dakar. Zpět do Senegalu. Kaolack s druhým největším krytým trhem v Africe. Přírodní úkaz - idylická
vesnička Fadiouth postavená na ostrově, který je jen z mušliček. Harmonické soužití muslimů s křesťany. Návrat do Dakaru. Poslední nákupy suvenýrů.
18.den: Dakar - Praha. Odlet domů.

Délka tras: letadlem 11 000 km, lodí 100 km, auty a busy
2600 km, pěšky 6x 4-10 km (volitelně)
Počasí: vzduch 24-36 °C, voda 21-26 °C
Nástupní místo: Praha
Termín
č. zájezdu
16.3. - 2.4. 2014
551
23.11. - 10.12. 2014 552

dní
18
18

cena v Kč
64 490,64 490,-

V ceně je: Letecká doprava včetně letištních tax a poplatků, nájemní doprava (pronajaté minibusy s místními řidiči, taxi), lodě a pirogy na ostrovy Gorée, Madeleine a přes
ústí řeky Gambie. Víza do Senegalu a jejich vyřízení. Ubytování (turistické hotely, penziony, chatky - dvoulůžkové
pokoje, v Bassari 2x jednodušší ubytování v domorodých
vesnicích). Český průvodce, místní průvodci dle potřeby,
zdravotní připojištění, informační materiály a DPH. V ceně
nejsou víza do Gambie (za cca 35-40 EUR se dle aktuální
situace a potřeby vyřizují na místě).
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MAROKO - ZEMĚ HOR A BAREV

Maroko - „studená země s horkým sluncem“. Žhavá Sahara i drsné velehory. Putování pod čtyřtisícovkami Vysokého Atlasu, berberských Alp, s možností výstupu na nejvyšší vrchol severní Afriky.
Impozantní kaňony, cedrové háje s opicemi, filmové scenérie opevněných horských vesnic, obří
duny i palmérie v oázách. Historická královská města s nádechem bájného Orientu, antické památky i nekonečné pláže Atlantiku.
PROGRAM ZÁJEZDU:

1.-3.den: Praha - Casablanca - Rabat. Odlet do největšího
města Maroka. Moderní Casablanca: Hassan II. - největší mešita světa. Hlavní město Rabat: královské mauzoleum Muhammada V., věž Hassan, Chellah, nádherná kasba Oudaia aj.
4.-5.den: Fes - Volubilis - Meknes. Starý královský Fes - památka UNESCO a esence pravého Maroka „v kostce“: živá medina
z 9. století, barvírny kůží, madrasy, školy řemesel, židovská
čtvrť aj. Možnost koupání v léčivých pramenech Moulay Yacoub. Ruiny antického Volubilis se slavnými mozaikami. Marocká Mekka - posvátný Moulay Idriss.
6.-8.den: Meknes - Rissani. Královský Meknes - město vyhlášené svými branami: mauzoleum sultána Moulay Ismaila,
muzeum Dar Jamai, Place Hedime. Vzhůru do hor Středního
Atlasu, cedrové háje obklopené tlupami opic (makak ber-

berský). Přes Tunel legionářů na okraj Sahary. Údolím řeky Ziz
k obřím písečným dunám Erg Chebbi. Najatými terénními
vozy po pistách Sahary ke skalním útvarům s malbami původních obyvatel, západ slunce. Možnost jízdy na velbloudech
(14 EUR). Rissani: prohlídka, hrobka Alího Šarífa, oslí trh.
9.-10.den: Rissani - Ouarzazate - Imlil. Monumentální soutěska řeky Todra. Pohádkové scenérie Údolí tisíce pevností.
„Marocký Hollywood“ Ouarzazate. Nejkrásnější kasba Ait-Benhaddou, tajuplná kasba Skoura. Dobrodružná cesta do
pohoří Vysoký Atlas přes průsmyk Tizi-n-Tichka (2260 m).
11.-12.den: Djebel Toubkal. Pěšky z horského Imlilu (1704 m)
na vysokohorskou základnu Toubkal (3200 m). Možnost výstupu na nejvyšší horu severní poloviny Afriky - Djebel Toubkal (4167 m) nebo lehká turistika v okolí.
13.-15.den: Marrákeš - Casablanca - Praha. Bájný Marrákeš:
Délka tras: letadlem 6000 km, minibusem 2400 km, pěšky mešita Koutoubia se 70 m vysokým minaretem, palác Al Bahia, Majorelliho zahrady, madrasa Ben Jusúf, medína, súky,
3x 5-18 km (volitelně)
Počasí: vzduch 25-30 °C (Sahara až 35 °C), voda 21-25 °C náměstí Djemaa el-Fna se zaklínači hadů, kejklíři, saharskými
nomády, lidovými vypravěči, pouličními zubaři a dalšími pitoNástupní místo: Praha
reskními figurkami. Návrat do Casablanky a odlet domů.
Termín
č. zájezdu
dní
cena v Kč
561
27.4. - 11.5. 2014
15
35 990,562
29.6. - 13.7. 2014
15
38 990,563
21.9. - 5.10. 2014
15
35 990,-

V ceně je: Letecká doprava včetně letištních tax a poplatků. Doprava mikrobusem (najatý místní dopravce), výlet
do pouště terénními auty. Ubytování (9x hotel - dvoulůžkové pokoje s příslušenstvím, 2x v soukromí v horách
- vícelůžkové pokoje, 1x beduínský stan v poušti, 1x vysokohorská chata), 10x snídaně, 1x večeře. Český průvodce,
zdravotní připojištění, informační materiály a DPH.
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PLAVBA INDICKÝM OCEÁNEM - MADAGASKAR, REUNION, MAURITIUS, JAR

Jedinečná plavba Indickým oceánem s návštěvou tří ostrovů včetně toho největšího v celém oceánu a v mnoha ohledech jedné z nejzajímavějších končin celé planety - „osmého kontinentu“
Madagaskaru. Relaxujte na bělostných plážích, kochejte se pestrými hejny ryb a korály pod hladinou, ochutnejte to nejexotičtější ovoce, navštivte farmy, kde se pěstuje koření. A během okruhu
v Jižní Africe si splňte sen a v národních parcích pozorujte velká africká zvířata… Loď společnosti
MSC Sinfonia má délku 251 m, šířku 29 m, 12 palub, výtlak 58 625 BRT, kapacitu 1554 pasažérů
a 700 členů posádky a rychlost 21 uzlů tj. 39 km/h. Jsou na ní restaurace, pizzerie, bary, kavárny,
divadlo, knihovna, diskotéka, dětský areál, kasíno, salon krásy, videoherna, lázně, sportovní hřiště na basketbal a tenis, bazén, golfový simulátor, minigolf, běžecká dráha, sportovní centrum
a nejrůznější obchůdky.
PROGRAM ZÁJEZDU:

1.-3.den: Praha - Durban. Let přes celou Afriku do největšího
přístavu Jižní Afriky a druhého města JAR - Durbanu: Přímořské promenády Zlatá míle a Marine Parade, indická čtvrť
s mešitou Juma. Nalodění 3.den. Vyplutí v 14.30. Plavba Indickým oceánem.
4.-5.den: Na moři. Plavba na severovýchod směrem k největšímu ostrovu Indického oceánu a čtvrtému největšímu na
Zemi - Madagaskaru.
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6.den: Anakao - Madagaskar (8.00-18.00). Malý rybářský přístav Anakao v Mozambickém průlivu: sluncem zalité pláže
s jemným bílým pískem, ideální podmínky pro koupání, surfaře a potápění. Fakultativně výlet do N.P. Tsimanampetsotse
s endemickými rostlinami (bizarní madagaskarská palma pachypodium) a živočichy (lemuři). Slané jezero s plameňáky.
7.-8.den: Na moři. Plavba podél jižního a východního pobřeží
Madagaskaru.

cestovní kancelář nomád s.r.o. CENTRÁLA: Smetanova 34, 591 01 Žďár n. Sáz., tel.: 566 623 642, fax: 566 627 262
kontaktní místo BRNO: Ruefa Reisen, Dvořákova 1, tel./fax: 542 216 076
www.nomad.cz
kontakt PRAHA: C.A. ACOSA Reiseshop, Lazarská 13/8 (vchod z Vodičkovy), tel: 224946180-1
e-mail: nomad@nomad.cz

9.den: Ile Sainte-Marie - Madagaskar (8.00-18.00). Protáhlý
úzký ostrov sv. Marie (místně Nosy Boraha) - bývalé pirátské
království a pravý tropický ráj: koupání na písečných plážích
ve stínu kokosových palem, šnorchlování na korálových útesech v zátokách, vodopády, exotičtí ptáci a lemuři, orchideje
v přirozeném prostředí včetně té nejužitečnější - vanilky. Pirátský hřbitov s hroby neblaze proslulých výtečníků kapitána
Kidda a Černovouse. Fakultativně glassboaty a vodní sporty,
návštěvy farem s kořením a orchidejemi.
10.den: Na moři. Plavba na východ Indickým oceánem.
11.den: Pointe des Galets - Reunion (8.00-18.00). Reunion obří sopka tyčící se z oceánu (3069 m). Hlavní město St-Denis:
kreolská architektura, mešita i hinduistický chrám, Velká tržnice. Fakultativně okruh po ostrově s výhledy na impozantní
výtvory sopky - lávové proudy, rozeklané pobřeží, černé lávové pláže. Muškáty, tamarindy, vanilkové plantáže s možností
nákupů lusků i produktů z nich, akvárium s tropickými rybami
a korály, mořské gejzíry, popř. výlet k reunionské Niagaře, obřímu přírodnímu amfiteátru Cirque de Salazie nebo k činné
sopce Piton de la Fournaise.
12.den: Port Louis - Mauritius (8.00-18.00). Ostrov snů nejen
pro filatelisty. Hlavní město Port Louis: nábřeží, tržnice, muzea
poštovních známek (s tou nejslavnější - Modrým Mauritiem)
a přírodovědné s dodem, vyhynulým blbounem nejapným
- symbolem ostrova. Fakultativně poznávací okruh: sopečné jezero Grand Bassin s poutním hinduistickým chrámem,
vyhlídka do kaňonu Black River, vodopády Chamarel, Země
sedmi barev aj.
13.den: Na moři. Plavba k jihovýchodnímu pobřeží ostrova
Madagaskar.
14.den: Fort Dauphin - Madagaskar (8.00-18.00). Koloniální
město (místní název Tolanaro) s nejvyhlášenější kuchyní na
ostrově („Humří metropole Madagaskaru“). Možnosti výletů
do okolí. Botanická zahrada Saiadi s orchidejemi, ale i krokodýly, ptáky a motýly. Rezervace Berenty - ideální místo na pozorování řady druhů lemurů. Národní rezervace Andohahela
s endemickými madagaskarskými palmami a baobaby.
15.-16.den: Na moři. Plavba na jihozápad k pobřeží jižní Afriky.
17.-18.den: Durban - Johannesburg. Připlutí do Durbanu v 7
hodin ráno. Odjezd na sever do největšího města JAR - Johannesburgu. Prohlídka Gold Reef City - zlatokopeckého
městečka, které bylo postaveno v místě zlatých dolů. Dolů do
podzemních šachet až do hloubky 220 m. Přejezd na východ
směrem k Mozambiku.
19.-20.den: Blyde River Canyon. Kruger N.P. Vodopády, jesky-
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ně, nádherný kaňon řeky Blyde - největší „zelený“ a celkově
třetí největší kaňon světa. Pozorování zvěře v největším národním parku JAR - sloni, nosorožci, buvoli, lvi, leopardi, antilopy, paviáni, zebry a žirafy.
21.-23.den: Svazijsko. Mkuze N.P. Návštěva pozoruhodného království s řadou tradičních zvyků a obřadů. Vodopády
a rezervace Phophonyane. Důlní městečko Piggs Peak. Hlavní
město Mbabane. Milwane - nejoblíbenější přírodní rezervace Svazijska: antilopy, žirafy, zebry, krokodýli, hroši. Návrat
do JAR. Pozorování zvěře v národním parku Mkuze, koupání
v Indickém oceánu, návštěva zulské vesnice.
24.-25.den: Durban - Praha. Návrat do Durbanu. Odlet domů.
Poznámky: Cena kajut na lodi závisí na aktuálním stavu
obsazenosti. Zájezd lze absolvovat i zkráceně bez okruhu
po JAR. Bližší informace v CK.
V termínu, programu i ceně na rok 2015 může dojít ke
změnám následkem aktualizace programů společnosti
MSC na další sezónu - v době vydání katalogu dosud nejsou k dispozici (aktuální informace v CK nebo na www.
nomad.cz).
Mapka k zájezdu je u trasy č. 49 Madagaskar.

Délka tras: letadlem 21 000 km, lodí 5200 km, po zemi od
2000 km
Počasí: vzduch 20-32 °C, voda 24-27 °C
Nástupní místo: Praha
Termín
č. zájezdu
dní
cena v Kč
25
6.2. - 2.3. 2014
571
115 590,25
5.2. - 1.3. 2015
572
116 890,V ceně je: Letecká doprava včetně tax a poplatků. Na lodi
14 nocí ve vnitřní kajutě pro dvě osoby, plná penze - strava
5x denně (kromě alkoholických nápojů), přístup do místních zábavních zařízení (diskotéky, bazény, fitness, atd.)
a používání jejich vybavení, účast ve všech zábavních
programech a přístavní taxy. V JAR nájemní doprava
(minivan), vstupy do národních parků, ubytování (hotely,
motely, lodže - dvoulůžkové pokoje s příslušenstvím, někde i s kuchyňkou a bazény). Český průvodce (a zároveň
řidič), místní průvodci dle potřeby, zdravotní připojištění,
informační materiály a DPH.
Cena nezahrnuje: Povinné spropitné (105 EUR/os. za celou
plavbu), nadstandardní služby (masáže, kadeřník apod.),
výlety mimo loď (dle volby celkem cca 200-500 EUR)
a vstupné. Příplatek za venkovní kajutu (s oknem): od
3400 Kč/os.

SVATÉ ZEMĚ - IZRAEL, (PALESTINA) A JORDÁNSKO

Historická místa, kde se zrodila tři nejvýznamnější monoteistická náboženství. Svatá místa křesťanů, muslimů a židů, historický „střed světa“ Jeruzalém. Bludiště bazarů s křivolakými uličkami
a súky. Křižácké hrady i překrásné antické památky. Pláže Středozemního moře i tropického Rudého moře, Galilejské jezero, řeka Jordán i nejhlubší proláklina světa - léčivé Mrtvé moře. Pouštní
přeludy Wadi Rum i Negevu, filmové kulisy skalní Petry… Tak mnoho na tak malém území!
PROGRAM ZÁJEZDU 581: IZRAEL (A PALESTINA)

1.-2.den: Praha - Tel Aviv - Akko. Let do Tel Avivu. Moderní tvář
Izraele, nejameričtější město Středomoří, „Big Orange“ - Tel
Aviv: architektura stylu Bauhaus (UNESCO). Starobylá Jaffa město bohémů a umělců. Antická Caesarea - nejvýznamnější
přístav římské Palestiny: amfiteátr, akvadukt, zříceniny křižácké katedrály, v níž měl být uschován Svatý Grál, pláže Středozemního moře. Světová metropole bahaismu - přístav Haifa:
perské zahrady a svatyně Baha´i (UNESCO), vrch Karmel. Starověký a křižácký přístav Akko, místo mírumilovného soužití
křesťanů s muslimy uvnitř středověkého města.
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3.den: Akko - Tiberias. Fénické město Achziv a „jeskynní mys“
Roš Haniqra se skalním schodištěm a úchvatnými výhledy na
mořské útesy. Křižácké hrady Jehiam a Montfort, kdysi jedny
z nejvýznamnějších pevností Levantu. Posvátný židovský
a umělecký Safed - „město kabaly“ v horské krajině. Večerní
atmosféra v lázních Tiberias, možnost vyhlídkové plavby po
Galilejském (Genezaratském) jezeře.
4.den: Golanské výšiny a Galilejské jezero. Tel Hazor - město z doby bronzové (UNESCO). Kolem údolí Hula s vzácnou
faunou i flórou vzhůru do Golanských přírodních rezervací Tel

cestovní kancelář nomád s.r.o. CENTRÁLA: Smetanova 34, 591 01 Žďár n. Sáz., tel.: 566 623 642, fax: 566 627 262
kontaktní místo BRNO: Ruefa Reisen, Dvořákova 1, tel./fax: 542 216 076
www.nomad.cz
kontakt PRAHA: C.A. ACOSA Reiseshop, Lazarská 13/8 (vchod z Vodičkovy), tel: 224946180-1
e-mail: nomad@nomad.cz

Dan a Banias: jeskynní svatyně boha Pana, prameny Jordánu,
vodopád. Nejkrásnější a nejzachovalejší z křižáckých hradů
Izraele - Nimrod. Galilejské jezero - dějiště Ježíšových zázraků. Capernaum se synagogou, domem sv. Petra a restaurací
s výbornou stejnojmennou rybou. Yardenit: nejslavnější křtitelnice na Jordánu.
5.den: Tiberias - Jeruzalém. Město Ježíšova dětství - Nazaret:
bazilika Zvěstování. Pod horami Mt. Gilboa a údolím Jordánu do Jeruzaléma. Moderní židovský Jeruzalém: parlament
Knesset, památník holocaustu Jad Vašem, Muzeum Izraele se
slavnými svitky z Kumránu, Holyland Model - model starověkého Jeruzaléma. Čtvrť ortodoxních Židů - Mea Še´arim.
6.den: Jeruzalém. Staré město: Křesťanská, Židovská, Muslimská i Arménská čtvrť. Chrámová hora - nejposvátnější místo
židů i muslimů, kde měl Abrahám obětovat Izáka, kde stával
Šalamounův chrám i kde se prorok Mohammed vznesl na nebesa. Skalní dóm, mešita Al Aksa, Zeď nářků. Chrám Božího
hrobu na Golgotě, Via Dolorosa - Křížová cesta, Olivetská hora
a zahrady Getsemanské, hrob Panny Marie. Hora Sion - hrob
krále Davida, Coenaculum - možné místo Poslední večeře
Páně. Komora holocaustu a hřbitov (hrob O. Schindlera).
7.den: Betlém, Jericho. Celodenní výlet do Palestiny. Betlém:
chrám Ježíšova narození, Mléčná jeskyně s legendou o Panně Marii. Středověký klášter Mar Saba s vyhlídkou do údolí
Kidron. Palestinská metropole Jericho: zbytky až 9 tisíc let
starých hradeb (snad) nejstaršího města světa. Hora Pokušení

- místo Ježíšova čtyřicetidenního půstu. Procházka v soutěsce
Wadi Qelt: skalní klášter sv. Jiří.
8.den: Jeruzalém - En Gedi. Sjezd z Jeruzaléma (+820 m)
k Mrtvému moři (-400 m) - přes 1200 m převýšení na cca 35
km jízdy. Milník s nulovou nadmořskou výškou. Kolem Kumránu, místa objevu svitků tóry - nejvýznamnějšího archeologického nálezu židovské historie. Masada (UNESCO) - poslední
pevnost Židů v boji s Římany a symbol moderního Izraele.
Lázně En Gedi - koupání (i pro neplavce) v Mrtvém moři: extrémně slaná voda a léčivé bahno. Krátká pěší túra v soutěsce
En Gedi s vodopádem a tůňkami vábícími ke koupání.
9.den: En Gedi - Eilat. Do Negevské pouště k vykopávkám rozsáhlého kananejského města Aradu a k Mamšitu (UNESCO)
- nabatejskému městu založenému z Petry. Pouští na úplný
jih Izraele k Akabskému zálivu.
10.den: Eilat. Pobyt u subtropického Rudého moře v letovisku Eilat. Koupání, možnost šnorchlování a potápění na korálových útesech, delfíni, podmořská observatoř. Možnost výletu
k pouštnímu parku Timna se Šalamounovými sloupy nebo do
parku Jotvata s endemickou faunou a flórou.
11.-12.den: Eilat - Tel Aviv - Praha. Kolem útesu Mitspe Ramon
s úchvatnými rozhledy na Negevskou poušť k starověkým
městům Avdat (UNESCO) a Šivta (UNESCO) a dále přes pouštní metropoli Beershebu do Tel Avivu. Odlet domů.
Pozn. Návštěva míst na území Palestiny i ve vých. Jeruzalémě
(Chrámová hora) je podmíněna příznivou bezpečnostní situací.

PROGRAM ZÁJEZDU 582: IZRAEL, (PALESTINA) A JORDÁNSKO

1.-10.den: Praha - Tel Aviv - Eilat. Shodný s programem 1.-10.
dne trasy 581.
11.-12.den: Eilat - Aqaba. Další dva dny pohody u moře v Eilatu a v Aqabě na jordánské straně hranice. Koupání, šnorchlování, glassboaty, barevný svět korálových útesů.
13.-14.den: Aqaba - Wadi Rum - Petra. Divukrásné pouštní

scenérie ve Wadi Rum - kontrast písku a červených skal, erozí
vymodelovaných do řady bizarních útvarů. Nocleh v poušti.
Jedno z nejneuvěřitelnějších míst světa vstup do nějž vyrazí
dech a filmové kulisy pro řadu slavných hollywoodských trháků - Petra: červené nabatejské a římské město vytesané ve
skalách, ukryté za hlubokým a úzkým kaňonem.
15.-16.den: Petra - Džeraš - Ammán. Jízda na sever působivou
horskou Královskou cestou s kaňony vádí a křižáckými hrady.
Madaba: mozaiky v chrámu sv. Jiří. Starozákonní hora Nebo,
z níž uzřel Mojžíš „zaslíbenou zemi“ a kde je údajně i pohřben.
Přes Ammán do Džeraše - zachovalého římského provinčního
města s chrámy, divadlem, fórem a jedinečným sloupořadím.
17.-18.den: Ammán - Praha. Hlavní město Jordánska - „bílý“
Ammán (římská Filadelfie): antický amfiteátr, citadela, archeologické muzeum. Návrat domů.

Délka tras: letadlem 7000 km, po zemi 2500 km, pěšky 4x
5-12 km (volitelně) - vše pro 582
Počasí: vzduch 21-32 °C, voda 24-28 °C
Nástupní místo: Praha
Termín
č. zájezdu
29.10. - 9.11. 2014
581
29.10. - 15.11. 2014 582

dní
12
18

cena v Kč
40 990,59 890,-

V ceně je: Letecká doprava včetně tax a poplatků, pronajaté mikrobusy (izraelský, palestinský a jordánský dopravce). Víza, vstupní a výstupní poplatky (Jordánsko).
Ubytování v turistických hotelech a hostelech - dvoulůžkové pokoje s příslušenstvím, 1x v beduínských stanech
(Jordánsko). Český průvodce, místní průvodci dle potřeby,
zdravotní připojištění, informační materiály a DPH.
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ZAKAVKAZSKO - GRUZIE, ARMÉNIE, ÁZERBAJDŽÁN

Tři země pod Kavkazem, v mnohém si podobné a v jiném odlišné. Historické a tradiční křesťanské Arménie a Gruzie a tolerantně muslimský a z ropy bohatnoucí Ázerbajdžán. Země orlů
a vysokých hor, pastevců na koních a jejich stád. Země kamenných věží, opevněných vesnic
a prastarých klášterů srostlých s krajinou. Země dračích kamenů, skalních kreseb pravěkého světa, kráterů vulkánů, bahenních sopek, ropných polí i tyrkysového jezera Sevan. Země bájných
míst ze starých řeckých pověstí. Zde ležela Kolchida a právě zde bohové přikovali Prométhea
k mohutnému Kazbeku. Ale hlavně země zvláštních, hrdých a neuvěřitelně pohostinných lidí…
PROGRAM ZÁJEZDU 591: ARMÉNIE (593, 595)

1.-3.den: Praha - Jerevan a okolí. Let do Jerevanu: obří schodiště Kaskáda, socha Matky Arménie, opera a bulváry, bývalé Leninovo náměstí s národní galerií a muzeem arménské
historie, národní knihovna Matenadaran. Muzeum arménské
genocidy Tsitsernakaberd. Exkurze ve výrobně slavného koňaku Ararat. Posvátný Ečmiadzin - „Vatikán“ arménské církve:
hlavní katedrála Mayr Tachar, pokladnice. Starobylé kostely.
Majestátná pevnost Amberd v pohoří Aragats, krátká túra.
Kláštery Saghmosavank a Hovhannavank. Klášter Geghard
(UNESCO) zčásti vytesaný do skály: místo, kde bylo uschováno svaté kopí. Garni - neuvěřitelně zachovalý antický chrám
v horské scenérii.
4.-5.den: Sevan, Dilidžan. Na jih k hranicícm Turecka: čápi
a tržnice s ovocem. Klášter Chor Virap - úchvatné výhledy
na sopku Ararat (5137 m) a mezi skalami posazený klášter

Noravank. Přes Selimův průsmyk (2410 m) a středověkou
karavanseraj k jezeru Sevan. Noratus: pitoreskní hřbitov se
starobylými kačkarovými kříži. Sevanavank s výhledy na jezero a prezidentskou vilu. Možnost koupele v průzračné vodě
jezera téměř 2000 m nad mořem. Tunelem do horské dilidžanské přírodní rezervace. Džilidžan: tradiční kamenné domy
s dřevenými pavlačemi. Túra ke zříceninám zarostlých kostelů
Juchtavank a na pravý arménský venkov s horskými loukami,
lesy a zapomenutými vesničkami.
6.den: Dilidžan - Praha/Tbilisi. 591: Návrat do Jerevanu, odlet
domů. 593, 595: Od Sevanu přes etnické ruské vesnice Fioletovo a Lermontovo do kaňonu řeky Debed. Krátký výšlap
k „arménskému Angkor Watu“ - ruinám kláštera Kobayr. Poslední arménský klášter - impozantní Haghpat (UNESCO).
Cesta na hranice s Gruzií. Přejezd do Tbilisi.

PROGRAM ZÁJEZDU 592: GRUZIE (593, 594, 595)

1.-3.den: Praha - Tbilisi - Kazbegi. 592, 594: Let do Gruzie,
2.den spojení se skupinami 593 a 595. Prohlídka Tbilisi, asi
nejkrásnějšího města Zakavkazska: staré město, Sameba třetí největší pravoslavná katedrála světa, pevnost Narikala.
Přejezd vojenskou silnicí do hor na sever se zastávkou u pevnosti Ananuri. Fotopauzy na horských vyhlídkách. Přes zimní
lyžařská střediska do Kazbegi (1750 m). Výjezd terénními vozy
ke kostelíku Nejsvětější Trojice do výšky 2200 m, za příznivých
podmínek nádherné výhledy na pětitisícový Kazbek. Typická
obranná věž, barevná travertinová skála.
4.-6.den: Kutaisi - Svanetie. Bývalé hlavní město Gruzie Mtscheta (UNESCO) - památky na počátky gruzínského křesťanství: skalní klášter sv. Kříže, katedrála Svetischoveli, kostel sv.
Avrama, starobylé uličky, vinárny. Cesta na západ země, do
kraje bájné Kolchidy (cíl výpravy argonautů pro Zlaté rouno).
Kutaisi: klášter Gelati s asi nejkrásnějšími freskami na Kavkaze
a hrobem krále Davida Stavitele, katedrála Bagrati (UNESCO).
Přírodní rezervace Sataplia s dinosauřími stopami, jeskyní

a futuristickou vyhlídkou. Náročný přejezd horami do rázovitého kraje Svanetie (UNESCO) s majestátnými štíty Kavkazu,
obrannými věžemi a kamennými vesničkami, kde se zastavil čas. Moderní muzeum svanetské historie a archeologie.
Terénními auty srdcem Svanetie do Ušguli, asi nejkrásnější
vesnice regionu. Vysoké horské štíty, svérázní lidé, vynikající
místní kuchyně…
7.-8.den: Svanetie - Vardzia - Tbilisi. Přejezd k Černému moři
do Ureki: koupání a osvěžení na jediné gruzínské písečné pláži. Přes Kutaisi dále do centrální Gruzie. Unikátně dochovaný
středověký hrad Chertvisi, symbol Gruzie - jeskynní klášter
Vardzia vyhloubený ve 13 patrech nad sebou se stovkami
mnišských cel a s 25 vinnými sklepy. Lázně Bordžomi s minerální vodou vyhlášenou po celém bývalém SSSR. Skalní město
Uplistsiche. Gori: Stalinův rodný dům, muzeum a neprůstřelný vagón. Návrat do Tbilisi: návštěva národního muzea či tradičních sirných lázní a masáží v Abanotubani.
9.den: Tbilisi - Praha. Odlet domů.

PROGRAM ZÁJEZDU 594: GRUZIE A ÁZERBAJDŽÁN (595)

1.-8.den: Praha - Tbilisi. Shodný s programem zájezdu 592.
9.-11.den: Kachetie, Tušetie. Odjezd z Tbilisi na východ do vinařské oblasti Kachetie. Dva z někdejších 15 jeskynních klášterů v oblasti David Garedža. Opevněné historické Signaghi
s vinárnami. Kachetská metropole Telavi. Výlet terénními auty
do úchvatného kavkazského regionu Tušetie přes průsmyk
téměř 3000 m nad mořem. Dramatická krajina, obranné věže,
středověké vesnice, v nichž se zastavil čas.
12.-14.den: Telavi - Šeki - Baku. Významná katedrála Alaverdi. Bývalá královská pevnost Gremi. Hranice Ázerbajdžánu.
Horská vesnice Ilisu s hradem a starobylým minaretem, ázerbajdžánské „Švýcarsko“. Starobylé Šeki: chánův palác, karavanseraj, šachová škola. Tradiční horské městečko měďotepců
Lahic, starosvětské místo s geniem loci. Pastýři, psi a stáda koz
pod bílými štíty Kavkazu. Šamachi: starý muslimský hřbitov.
Středověké mauzoleum Deri Baby. Bublající bahenní sopky
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u Qobustanu. Přejezd ke Kaspickému moři do expandující
metropole Baku (UNESCO) - středověké město i moderní architektura magnátů: Panenská věž, palác Širvanšáhů, jazzové
bary, noční kluby.
15.-16.den: Poloostrov Abšeron, Gobustán. Perverzní krása
krajiny zdevastované všudypřítomnou ropou, fascinující ohně
planoucí ze země. Ohnivá hora (popsaná už Marko Polem).
Suraxani: zoroastrijský chrám věčného ohně Atešgah, místo
uctívané i hinduisty. Středověký hrad Merdekan. Velkolepá
moderní mešita v Šivelanu. Nardaran: pevnostní věž i mešita
Rehime Chaním - centrum konzervativního islámu. Koupání
na písečných plážích Kaspického moře. Cesta na jih kolem
ropných polí s těžebními věžemi (bondovka Jeden svět
nestačí) do Gobustánu: jedinečné prehistorické petroglyfy
(UNESCO).
17.den: Baku - Praha. Návrat domů.

cestovní kancelář nomád s.r.o. CENTRÁLA: Smetanova 34, 591 01 Žďár n. Sáz., tel.: 566 623 642, fax: 566 627 262
kontaktní místo BRNO: Ruefa Reisen, Dvořákova 1, tel./fax: 542 216 076
www.nomad.cz
kontakt PRAHA: C.A. ACOSA Reiseshop, Lazarská 13/8 (vchod z Vodičkovy), tel: 224946180-1
e-mail: nomad@nomad.cz

Možnost spojení: Trasy 591 (Arménie) a 592 (Gruzie) lze spojit do
zájezdu 593 (Arménie a Gruzie). Trasy 591 (Arménie) a 594 (Gruzie
a Ázerbajdžán) lze spojit do zájezdu 595 (Arménie, Gruzie a Ázerbajdžán) s kompletním programem.

Délka tras: letecky 6000 km, místní dopravou 2300 km
(595), pěšky 8x 5-10 km (volitelně, 595)
Počasí: 20-35 °C
Nástupní místo: Praha

vozy v Gruzii (Svanetie - 592, 593, 594, 595, Tušetie - 594,
595). Víza a jejich vyřízení (Ázerbajdžán - 594, 595). Ubytování (Arménie: 3* hotely - vždy se snídaní, Gruzie: 2-3*
hotely, 1x v rodinách - vždy se snídaní, Ázerbajdžán: 3*
hotely, 1x v rodinách - vždy se snídaní. Vždy 2-lůžkové
pokoje s příslušenstvím, jen v rodinách příslušenství společné). Český průvodce, místní průvodci dle potřeby, zdravotní připojištění, informační materiály a DPH.

Termín
č. zájezdu
dní
cena v Kč
591
29.6. - 4.7. 2014
6
27 790,592
4.7. - 12.7. 2014
9
34 990,593
29.6. - 12.7. 2014
14
44 890,594
4.7. - 20.7. 2014
17
64 690,595
29.6. - 20.7. 2014
22
73 890,V ceně je: Letecká doprava včetně letištních tax a poplatků. Pronajatý minibus po trase zájezdu. Výlety terénními
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KATAR A BAHRAJN - PERLY PERSKÉHO ZÁLIVU

Dvě malé, ale díky ropě, perlám a obchodu přebohaté země Perského zálivu, v nichž se snoubí
arabské tradice a kosmopolitismus. Na rozdíl od nedalekých Emirátů zatím unikají hlavnímu
náporu turistů. Přitom mají tolik co nabídnout: Pulsující metropole, fascinující moderní architekturu s investovanými miliardami dolarů, starobylé historické památky včetně několika na seznamu světového dědictví. Písečné pláže s průzračným mořem, pouštní safari s barevnými skalami,
dunami či mystickým stromem, nad jehož existencí si i vědci lámou hlavu. Poznejte pravou arabskou pohostinnost a lákavé orientální zboží na tržnicích.
PROGRAM ZÁJEZDU:

1.-2.den: Praha - Dauhá. Let do metropole Kataru - Dauhá:
fascinující moderní architektura, mrakodrapy, luxusní hotely,
obchodní centra, úpravné parky, muzeum islámského umění
a poklady nabité muzeum šejka Faisala, velká mešita imáma
Wahhaba. „Vesnice“ Katara: přístav s typickými dřevěnými loděmi, turecká pevnost, promenádní Corniche se slavnou Perlovou fontánou, velké tržiště Souk Waqif, filmové městečko
s atraktivními arabskými kulisami, fotbalový stadión, kde se
bude hrát mistrovství světa 2022.
3.-4.den: Okruh Katarem. Věže Barzan, typická ukázka regionální architektury 19. století, ruiny opevněného města Al
Zubarah (UNESCO). Písečné duny Khor Al Adaid: barevné
skály a množství velbloudů. Město duchů Al Jamail. Koupání
na písečných plážích v průzračných vodách Perského zálivu.
Pevnosti Umm Salal Mohammed a Al Thaqab.
5.den: Dauhá - Bahrajn - Manamá. Přelet do Bahrajnu a přejezd do jeho hlavního města Manamá: Bab al Bahrain, brána
do srdce města a jeho všechny smysly dráždící tržnice. Mrakodrap manamského Světového obchodního centra - symbol
města i celé země, muzeum perel a potápění, Bahrajnské ná-

rodní muzeum, Perlový monument, bělostná mešita Al Fatih.
6.den: Okruh Bahrajnem. Jízda ostrovním státem. Qalat al-Bahrain (UNESCO) - starověké a středověké přístavní město: citadela, místo osídlené už před čtyřmi tisíci let. Starověké pohřebiště A΄ali vytvářející svými pahorky unikátní krajinu. Město
perel Muharraq (UNESCO): mešita, pevnost, súky a starobylé
domy. Asi největší bahrajnská atrakce - 400 let starý „Strom života“ rostoucí v poušti bez vody a bez okolní vegetace. Muzeum těžby ropy, pevnost šejka Salmana bin Ahmeda. Závodní
okruh formule 1 (GP Bahrajn) otevřený v r. 2004. Jedinečný 25
km dlouhý dálniční systém hrází a mostů spojující ostrůvky
mezi Bahrajnem a Saudskou Arábií.
7.den: Manamá - Praha. Poslední nákupy na bazarech v Manamá. Odlet domů.

Délka tras: letadlem 9 000 km, minivanem 400 km
Počasí: vzduch 30-35 °C, voda 22-25 °C
Nástupní místo: Praha
Termín
č. zájezdu
23.11. - 29.11. 2014 601

dní
7

cena v Kč
55 890,-

V ceně je: Letecká doprava do Kataru a z Bahrajnu
a přelet Dauhá - Manama včetně letištních tax a poplatků,
nájemní doprava (minibus s místním řidičem, 4x4 terénní
vozy, taxi). Ubytování (hotely - klimatizované dvoulůžkové
pokoje s příslušenstvím). Víza (Katar, Bahrajn) a jejich vyřízení. Český průvodce, zdravotní připojištění, informační
materiály a DPH.
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OMÁN - OKRUH DŽÍPY PO POHÁDKOVÉM SULTANÁTU

Úchvatná země na Arabském poloostrově při pobřeží Ománského zálivu a Arabského moře
Indického oceánu s krajinou připomínající jednu z pohádek Tisíce a jedné noci nebo příběhy
o námořníku Sindibádovi. Země romantických pouštních scenérií a oáz, nádherných hor, nedotčených pláží u čistého moře, s neopakovatelnou atmosférou orientálních bazarů. Během dobrodružné expedice Ománem poznáte přetrvávající původní svět Arábie, historii prastaré velmoci
i krásy přírody s různými typy klimatu. Omán je perspektivní a dynamická země a ať už se v ní
ocitnete kdekoli, na každém kroku se setkáte s úctou, tolerancí, vstřícností a dobromyslností.
PROGRAM ZÁJEZDU:

1.-2.den: Praha - Maskat. Letecky do Maskatu, metropole
Ománu: ceremoniální palác Al Alam, ománské muzeum, rybí
trh v Mutrahu, dobře chráněné portugalské pevnosti z 16.století - Mutrah, Al Džalali a Mirani, rybářská čtvrť, čtvrť otroků Sidab, mešita sultána Kábúse. Návštěva městské pláže, ubytování
v hotelu.
3.-4.den: Maskat - Džabal Al Achdar - Džabal Šams. Přejezd do
přímořského regionu Al-Batína. An-Nachal: vojenská pevnost
na útesu nad oázou. Horké prameny Ain Thowara (36 °C). Průjezd kamenitým vádím Bani Awf a Sahtan: nástěnné kresby
zvířat. Přes horský průsmyk pohoří Džabal Al Achdar (Zelená
hora) až do výšky 2000 m. Jabrin: unikátní pevnost ze 17.století, učebny studentů koránu, tajné chodby a místnosti. Bahla:
opevněná oáza uprostřed pouště, dlouhé hradby, staré domy
z nepálených cihel (UNESCO). Wadi Al Ain - archeologické naleziště více než 5000 let staré vyspělé civilizace: hroby tzv. „včelí
úly“. Přes horský průsmyk do Al Hamra. Malebná horská osada
Misfah. Vádí Ghul - „ománský Grand kaňon“ u vrcholu nejvyšší
hory Ománu - Džabal Šams (Sluneční hora, 3009 m).
5.-6.den: Džabal Šams - Rub al-Chálí. Krátký trek po náhorní
plošině Džabal Šams. Prastaré hlavní město Ománu - posvátná
Nizwa: obranná kruhová věž ve středu města, tržnice s nabídkou stříbra, starožitnictví. Cesta na jih do regionu Al-Wusta - výskyt meteoritů, zkamenělin a pouštní antilopy - tzv. bílého oryxe. Hajma: rezervace přímorožce arabského. Jízda na jih pouští
Rub al-Chálí (největší písečná poušť na Zemi, téměř 10x větší
než Česko). Oáza Vádí Dawka (UNESCO) - vykopávky dávného
„motorestu“ pro karavany s kadidlem při přechodu pouští.
7.-8.den: Rub al-Chálí - Salalah. Dále pouští směrem k saudsko-ománským hranicím. Adrenalinová jízda s průjezdy gigantickými horami písku (místy až 200 m vysokými). Al Hašman
- kulovité útvary s krystaly křemíku a vápníku, pozorování západu slunce. Beduínská osada Fasad. Jízda k nejvýchodnějším
výběžkům jemenského Hadramautu - měsíční krajina spáleného vápence. Region Dhofar - životodárný jih Dhofarských hor:
zavlažovací systémy tropických zahrad. Mughsail: populární

Délka tras: letadlem 10 000 km, po zemi 5000 km, pěšky
5x 3-5 km (volitelně)
Počasí: vzduch 30-35 °C (jaro i podzim), voda 25 °C
Nástupní místo: Praha

pláže, 20 m mořské gejzíry.
9.-10.den: Salalah - Šuvajmija. Prohlídka města Salalah na břehu Arabského moře: mešita Šanfari, letní palác sultána Kábúse,
bazar Al Haffa. Ain Razat: zahrady plné exotických rostlin. Samhumran: starověký přístav, rozsáhlá archeologická naleziště.
Pláž Chor Rori. Nádherné hory Džabal Al Qara, domov původního nearabského obyvatelstva: hrobka proroka Hioba. Přes Madinat Al Hág k Vádí Dawka (UNESCO), jedinému místu na světě
s výskytem kadidlovníků. Zastávka ve městě Thumrait. Oblast
Marmul s těžbou ropy a zemního plynu a labyrintem pump
a potrubí. Podmanivá Šuvajmija, křídový útvar při pobřeží
s beduínskými osadníky a pobíhajícími dromedáry.
11.-12.den: Šuvajmija - Wahiba. Pěší výlet ve Vádí Šuvajmija až
k zelené oáze s vodopádem. Beduínská vesnička s originálními
výrobky z kůže dromedára. Růžová laguna s vysokým obsahem
soli a železa, domov ptactva - plameňáci, volavky, orel mořský…). Mys Ras Madraka - barevné kontrasty zlatavých písčin, tmavých vulkanických balvanů a tmavomodrých hlubin.
Geologická zajímavost Ad Duqm s bizarními skalními útvary.
Poloostrov Bar Al Hikman. Jízda po nekonečné pláži Arabského moře kolem zkamenělých dun (aeolianity) k druhé největší
poušti Ománu Wahiba.
13.-14.den: Wahiba, Vádí Baní Chálid. Jízda pouští, pouštní
přímořské osady. Velkolepá stavba Wahiba Road, ústící do
měst Al Aškara, Alja a Ras Al Chabba. Fantastické výhledy na
členité pobřeží Arabského moře. Přírodní rezervace Ras Al
Džinz: jedinečná možnost pozorování procesu kladení vajec
„žijící fosílie“ karety obrovské. „Ománský Zanzibar“, přístav Sur
- dříve největší překladiště otroků, dnes ropy: návštěva jediné
loděnice na stavbu lodí z dhau (týkového dřeva). Cesta podél
jednoho z nejstarších masivů na Zemi - pohoří Al Hadžar Aš
Šarqi. Vádí Baní Chálid: nádherná scenérie horského kaňonu
s přírodními minerálními jezery.
15.-16.den: Wahiba - Maskat - Praha. Z pouště Ramlat Al
Wahiba do města Ibra: poschoďové paláce obchodnických
rodin zámožných klanů s africkými kořeny. Přes Vádí Fanja
a průsmyk Sumail zpět do Maskatu. Návrat domů.

Termín
č. zájezdu
dní
cena v Kč
611
8.3. - 23.3. 2014
16
67 990,612
18.10. - 2.11. 2014
16
67 990,613
7.3. - 22.3. 2015
16
67 990,V ceně je: Letecká doprava včetně tax a poplatků, nájemní (terénní auta) a veřejná (taxi) doprava. Ubytování (4x
hotely nebo motely - dvoulůžkové pokoje s příslušenstvím,
9x postavený stan). 11x plná penze a 2x polopenze, veškeré potřebné vstupné. Český průvodce, místní průvodci
dle potřeby, zdravotní připojištění, informační materiály
a DPH. V ceně není ománské vízum (vyřizuje se na letišti
- cca 50 USD).
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ÍRÁN - KRÁSA SKRYTÁ POD ČÁDOREM

Udělejte si vlastní obrázek o zemi, kterou nám media líčí pouze jako nebezpečí planety. Sami zjistíte, že nedůvěru, obavy z neznámého a předsudky vystřídá poznání, že v Íránu žijí mimořádně
vstřícní a přátelští lidé a je plný úžasných památek i přírodních krás. Poznáte exotiku a rozmanitost rozlehlé země, svatá místa islámu, zoroastrismu, skvostnou architekturu, mezopotámské,
staroperské, biblické, židovské i arménské památky, pouště a oázy, Kaspické moře… a třeba
i vystoupíte na Damavand (5671 m), nejvyšší sopku Asie tyčící se nad Teheránem.
PROGRAM ZÁJEZDU:

město světa: palác Ápádáná, mauzoleum proroka Daniela.
13.-14.den: Súsy - Kaspické moře. Přejezd hornatým íránským
Kurdistánem k městu Takab. Magické místo s chrámem u jezera Tacht-e-Sulejmán (Šalamounův trůn, UNESCO) pod stejnojmennou horou (4659 m). Dále panoramatickou horskou
cestou nad propastmi a hlubokými údolími krajem pověstných středověkých teroristů - assasínů do malebné vesničky
Masuleh. Poznáte, že Irán jsou i hory porostlé lesy a zelené
šťavnaté louky. Pobřeží Kaspického moře, Noušahr: rybí trh,
odpočinek u moře s možností vykoupání (v listopadu pro otužilé), kaspické vesnice s pomerančovníky.
15.-16.den: Kaspické moře - Teherán - Praha. Přes zasněžené
pohoří Elborz s krásnými scenériemi zpět do Teheránu: zcela
jedinečné muzeum klenotů s Mořem světla (se 182 karáty
největším nebroušeným diamantem světa), bazar, mešity.
Volno pro nákup suvenýrů na bazarech, návštěva muzeí, popř.
možnost projížďky údajně nejdelší lanovkou světa do výšky
3730 m na horu Tóchal nad Teheránem s výhledy na celou
obří metropoli. Odlet domů.
*Volitelný výlet: Výstup na Damavand (5671 m)
Nejvyšší hora nejen Íránu, ale i celé západní půlky Eurasie od
Portugalska až po Afghánistán a zároveň nejvyšší sopka Asie.
Má důležité místo v perském folklóru a kultuře. V zoroastrijské
mytologii byl tříhlavý drak Aži Dahaka připoután k hoře Damavand, aby zde zůstal až do konce světa. Výstup není technicky
náročný, fyzicky ale poměrně ano. Měl by být ale v možnostech
každého trochu fyzicky zdatnějšího účastníka, pokud se nedostaví problémy s nadmořskou výškou (horská nemoc).
1.den: Odjezd z Teheránu, výstup do 1. tábora, aklimatizace.
2.-3.den: Výstup do 2. a 3. tábora, noc ve výšce 4200 m.
4.den: Výstup na vrchol časně ráno. Sestup do 3. tábora.
5.den: Sestup do 1. tábora, odjezd do Teheránu. Návštěva
obřího mauzolea ájatolláha Chomejního.
6.den: Odlet domů.
Termín: 8.6. - 13.6. 2014
Cena v Kč: 8 990,V ceně je: doprava z Teheránu pod Damavand a zpět (bus,
taxi), permit pro výstup, ubytování (horské hromadné ubytovny na treku, 1x hotel se snídaní v Teheránu), český a místní
Délka tras: letadlem 8 000 km, po zemi 3200 km, pěšky 3x průvodce, zdravotní připojištění, informační materiály a DPH.
5-8 km (volitelně)
**Volitelný výlet: Mašhad a okolí
Počasí: vzduch 15-36 °C (jaro), 8-26 °C (podzim), voda
(4 dny, 21.5.-24.5., 29.10.-1.11. 2014, 7990 Kč).
15-22 °C
Bližší informace v CK nebo na www.nomad.cz.
1.-2.den: Praha - Teherán - Qom. Letecky do Teheránu - metropole Íránu: šáhův palác Golestán, monument Ázádí. Přejezd
do Qomu, posvátného města šíitů s největší islámskou univerzitou na světě a kolébky islámské revoluce: hrobka Fatimy,
sestry osmého šíitského Imáma Rézy. Přímo v areálu univerzity si můžeme popovídat se svatým mužem o islámu, dozvíte
se spoustu zajímavých věcí...
3.-4.den: Qom - Kašan - Abyaneh. Pouštní oáza Kašan
(UNESCO): nádherné panské domy, zelené zahrady, zajímavý
bazar s mešitami a karavanseráji uvnitř. Výlet do překrásné
pouštní horské vesničky Abyaneh - jedné z nejstarších vesnic
v Iránu, postavené z červeného jílu a s unikátní kulturou (výzdoba domů, kroje...).
5.-6.den: Abyaneh - Esfahán. Nejkrásnější islámské město
Íránu Esfahán (UNESCO): obrovské náměstí Imáma (dřívější
Šáhovo) s mešitami Imáma a Lotfolláha, paláce, starobylé
mosty včetně nejstaršího Pol-e Čúbí, starý bazar, arménská
čtvrť Džolfá, stylové čajovny.
7.-8.den: Esfahán - Jazd. Přes zapomenutý pouštní Náín do
srdce oblasti vyznavačů Zarathuštry - Jazdu: chrám věčného
ohně Áteškade, pohřební Věže mlčení, mešity s vysokými
minarety, křivolaké uličky mediny. Oceníte moudrost středověkých stavitelů podzemních vodovodů (qanatů) i domů
s přírodní klimatizací a větrnými věžemi (badgiry).
9.-10.den: Jazd - Persepolis - Šíráz. Výlet do pouště do horské zoroastrijské svatyně Čak Čak nebo do pouštní vesničky
Choranag. Přejezd do Šírázu - „města básníků, růží a slavíků“
(a před islámskou revolucí i vína): městská pevnost, hrobky
slavných básníků Háfeze a Saadího, Rajská zahrada, mešity,
bazar, příp. stará vstupní brána do města - Brána Koránu.
Naqš-e Rostam: Údolí králů, skalní reliéfy a hrobky achajmenovských panovníků. Hlavní město Perské říše - Persepolis
(UNESCO) - Síň sta sloupů, paláce aj.
11.-12.den: Šíráz - Ahváz - Súsy. Naftonosným pohořím Zágros
do Ahvázu u Perského zálivu a dále k nejzachovalejšímu pětistupňovému zikkuratu Čoga Zambil (13.stol. př.Kr., UNESCO).
Súsy - jedna z metropolí Perské říše a údajně nejdéle osídlené

Nástupní místo: Praha

Termín
č. zájezdu
dní
cena v Kč
16
24.5. - 8.6. 2014
621
42 890,16
1.11. - 16.11. 2014
622
42 890,V ceně je: Letecká doprava včetně letištních a odletových
tax a poplatků, veřejná a nájemní doprava (komfortní
dálkové busy, vlak, minibusy, taxi, metro, MHD). Ubytování (turistické hotely a penziony se snídaní - dvoulůžkové
pokoje s příslušenstvím, 1x noční bus). Český průvodce,
místní průvodci dle potřeby, zdravotní připojištění, informační materiály a DPH. V ceně není vízum a jeho vyřízení
(cca 2200 Kč).
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UZBEKISTÁN - POHÁDKA O STŘEDNÍ ASII

Bývalá středoasijská sovětská republika, v níž přátelští místní obyvatelé znají naši zemi daleko
lépe než my tu jejich. K naší škodě… Samarkand, Buchara a Chiva - tři krásná a bohatá města
na Hedvábné stezce, spojující kdysi Evropu s Orientem i Čínou. Obří mešity s minarety a školami islámu, velkolepé hrobky i starobylá města s rušnými bazary - místa, kde se slavná historie
organicky stala součástí každodenního života dnešních Uzbeků. A kromě skvostů architektury
i nádherná příroda vysokých hor, úrodných dolin v povodí dvou životodárných tepen - Syrdarji
a Amudarji i unikátní pouštní slané Aralské jezero, pro svoji bývalou velikost kdysi nazývané moře.
PROGRAM ZÁJEZDU:

1.-3.den: Praha - Taškent - Nukus. Odlet do metropole
Uzbekistánu. Taškent: Náměstí nezávislosti, historické muzeum. Přelet do hlavního města autonomní oblasti Karakalpakstánu - Nukusu. Bývalé přístavní město Mujnak u vysychajícího
Aralského jezera. Pomník katastrofy Aralského moře a vraky
lodí na někdejším jezerním dně.
4.den: Ayaz Qala, Toprak Qala. Celodenní výlet do pouště
Kyzylkum k ruinám dva tisíce let staré pevnosti Ayaz Qala
a k pevnosti Toprak Qala u slaného jezera.
5.-6.den: Chiva. Cesta podél řeky Amudarji do Chivy
u turkmenských hranic na okraji pouště Karakum. Chiva
(UNESCO) - pohádkové staré město obehnané hradbami. Staré město Ichon-Qala, pevnost Kuchna Ark, medresy
s kachlíčkovou výzdobou, mauzoleum Pahlavona Muhammada, vyhlídka z minaretu Islama Chodži.
7.-9.den: Buchara. Přejezd pouští Kyzylkum. Buchara (UNESCO) - bývalé kulturní a obchodní centrum celé Střední Asie:
středověká pevnost, velkolepé mešity, minarety, mauzolea,
paláce, poetická židovská čtvrť, sufijské svatyně, živá náměstí… Mešita Kaljan se 47 m vysokým minaretem, mauzoleum
Izmaila Samani, mešita Maghoki Attar a medresa Čár Minár,
dílny řemeslníků ve starých městských karavanserájích, mož-

nost návštěvy folklorního představení.
10.-12.den: Samarkand, Šahrisabz. Zastávka u karavanseráje Malik a petroglyfů Sarmys Sai. Majestátný Samarkand
(UNESCO) - jedno z nejstarších měst na světě, centrum říše
Tamerlána (Timura Lenka): prohlídka skvostu světové architektury - náměstí Registán. Nádherný komplex mauzolejí
Šahi Zinda, mohutné brány, obrovské mešity, observatoř
a hrob geniálního Ulugbeka, centrální bazar. Ruiny starověkého města a muzeum Afrosiab. Šahrisabz (UNESCO) - rodiště
slavného dobyvatele Tamerlána: Timurův palác a mauzoleum,
starobylá madrasa.
13.-15.den: Čatkalský hřbet, Taškent. Přejezd vlakem do Taškentu a dále k Čarvačské přehradě v pohoří Čatkal k výběžku
pohoří Ťan-Šan. Volitelně výstup na Malý Čimgan (2097 m).
Návrat do hlavního města. Moderní Taškent: rozmáchlé bulváry, rušné bazary, přezdobené metro, ale i historické jádro.
Páteční mešita.
16.den: Taškent - Praha. Návrat domů.

Délka tras: letecky 9000 km, vlaky, busy a auty 1900 km,
pěšky 5x 3-15 km (volitelně)
Počasí: vzduch 12-32 °C, sušší než u nás
Nástupní místo: Praha
Termín
17.9. - 2.10. 2014

č. zájezdu
631

dní
16

cena v Kč
44 990,-

V ceně je: Letecká doprava do Uzbekistánu a vnitrostátní
přelet Taškent - Nukus včetně letištních tax a poplatků, veřejná (vlak Samarkand-Taškent, autobusy) a nájemní doprava (minibusy, mikrobusy, taxi). Ubytování (4x turistické
hotely - dvoulůžkové pokoje a 9x penziony ve 2-3 lůžkových
pokojích - vše se snídaní, 1x v jurtě s plnou penzí, 1x lůžko ve vlaku). Český průvodce a místní průvodci dle potřeb,
zdravotní připojištění, informační materiály a DPH. V ceně
není: Uzbecké vízum 60 USD (po příletu na letišti), vyřízení
zvacího dopisu nutného k udělení víz 1700 Kč. Příplatek za
jednolůžkový pokoj 6500 Kč (12 nocí, 2x zařídit nelze).
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BAJKAL, MONGOLSKO, ČÍNA

Nedozírné panenské lesy a pláně Sibiře, unikátní jezero Bajkal s pitnou vodou. Transsibiřská magistrála,
div techniky a lidské nezlomnosti. Nejdelší off - road vašeho života! Nádhera přírody spojená s pocity
volnosti v zemi dávných mongolských chánů, barevná poušť Gobi s bájným červem Olgoj Chorchojem
a fosíliemi dinosaurů, ale hlavně země úžasně pohostinných, hrdých lidí, žijících s přírodou v harmonii.
To vše v ostrém protikladu s nejlidnatější a nejdynamičtěji rostoucí zemí světa - staroslavnou Čínou.
Doteky pradávné historie a kultury v kontrastu s hektickou současnou realitou. Světový div - Velká zeď,
Kublajchánovo Zakázané město, krvavé Náměstí nebeského klidu, úžasný Chrám nebes, buddhistické
kláštery i sochy a mauzolea vůdců komunismu.
PROGRAM ZÁJEZDU 641: OD BAJKALU DO POUŠTĚ GOBI

1.-2.den: Praha - Irkutsk. Letecky do srdce Sibiře. Irkutsk - „Pa- muzeum tajgy, trhy se směsicí výrobků, vůní a chutí.
říž Sibiře“ na nezkrotné řece Angaře: kozácké dřevěné domky, 3.-5.den: Bajkal. Plavba lodí po posvátném jezeře Bajkal - nejstarobylé kostely a kláštery, vyřezávaná dřevěná architektura, větší a nejhlubší jezero na světě. Pěší výpady do okolí. Liststrana

61

cestovní kancelář nomád s.r.o. CENTRÁLA: Smetanova 34, 591 01 Žďár n. Sáz., tel.: 566 623 642, fax: 566 627 262
kontaktní místo BRNO: Ruefa Reisen, Dvořákova 1, tel./fax: 542 216 076
www.nomad.cz
kontakt PRAHA: C.A. ACOSA Reiseshop, Lazarská 13/8 (vchod z Vodičkovy), tel: 224946180-1
e-mail: nomad@nomad.cz

vjanka - limnografické muzeum. Ochutnávka vynikající místní
kuchyně. Pečení i uzení omulové čerstvě vylovení z Bajkalu.
Lodí po Bajkalu do zlatokopecké osady Bolšije Koty, volitelně pěšky tajgou zpět do civilizace. Borovice na chůdových
kořenech. Rododendronová tajga. Ústí Angary - jediné řeky
vytékající z Bajkalu. Trajektem přes Angaru, bájemi opředený
Šamanský kámen. Po historické železnici Krugobajkalce malebnou cestou po břehu Bajkalu do Sludjanky.
6.-8.den: Pohoří Chamar-Daban. Jižní břeh Bajkalu, Sludjanka.
Pokus o výstup na Pik Čerskovo (2090 m) nebo krátké vycházky po historické Čajové stezce. Divoké horské řeky, panenská
tajga, úžasné výhledy, plesa nad hranicí lesa. Transsibiřskou
magistrálou podél břehů Bajkalu do Ulan-Ude.
9.-10.den: Ulan-Ude - Suchbátar/Nauški. Ulan-Ude - hlavní
město Burjatské republiky: největší busta Lenina na světě, Sibiřský skanzen. Hlavní buddhistický klášter Ivolginský Datsan.
Autobusem přes hranice Mongolska do Ulanbátaru.
11.den: Ulanbátar. Mongolská metropole: Zimní palác Bogdchánů, Suchbátarovo náměstí s mauzoleem, lamaistické
obřady v klášteře Gandan, kompletní kostry dinosaurů, jejich
vejce i hnízda v Přírodovědeckém muzeu, bazar.
12.-21.den: Poušť Gobi. Bogdchan Uul - první chráněné území

světa se zbytky kláštera Mandžušir. Přejezd na jih do pouště
Gobi, pastviny, jurty místních obyvatel. Horská oáza Baga
Gazryn Chuluu. Okruh po jižním Mongolsku. Stepi a polopouště Mandalgovi. Pestrobarevné vápencové formace
Cagaan Suvarga se zkamenělinami. N.P. Gurvansajchan
- kouzelně barevné velehory Gobijského Altaje vyrůstající
z pouště jako fata morgána. Možnost vidět gazely, divoké
osly, supy, jeřáby i vlky. Kaňon supů - Jolyn Am, jaci. Písečné
duny Hongor, domorodci v jurtách. Bayan Dzag: paleontologické naleziště Flamming Cliffs, dinosauří kosti, vejce,
možnost projížďky na velbloudech. Pustými horami a solnými pláněmi na sever do pohoří Changaj. Přejezd k řece
Orchon opředené mongolskými legendami, křišťálová voda
plná ryb, lávová pole, vodopád. Charchorin: dávná metropole Mongolské říše - Karakorum, založená Čingischánem,
navštívená Marco Polem. Lamaistický Erdene Zú Chíd - nejkrásnější mongolský klášter, mohutné zdi se 108 stúpami:
sochy želv ochránkyň, Zlatá stúpa, kultovní Falická skála
s Vaginálními svahy. N.P. Chustaj Nurú (UNESCO) - domov
koně Przewalského. Zpět do Ulanbátaru.
22.den: Ulanbátar - Praha. Návrat letecky zpět z Mongolska
domů.

PROGRAM ZÁJEZDU 642: MONGOLSKO

1.-2.den: Praha - Ulanbátar. Letecky do Mongolska. Prohlídka du 641. Okruh po jižním Mongolsku.
mongolské metropole.
13.den: Ulanbátar - Praha. Návrat letecky zpět z Mongolska
3.-12.den: Poušť Gobi. Program shodný s 12.-21.dnem zájez- domů.
PROGRAM ZÁJEZDU 643: VE STOPÁCH ČINGISCHÁNA

Délka tras: letadlem 17 000 km, vlaky 500 km (641),
2300 km (642), autobusy a terénními vozy 3500 km, pěšky
volitelně 9x 5-16 km (641), 5x 5-12 km (642, 643)
Počasí: vzduch 18-30 °C, voda 10-14 °C
Nástupní místo: Praha
Termín
č. zájezdu
dní
cena v Kč
641
3.8. - 24.8. 2014
22
77 890,642
12.8. - 24.8. 2014
13
71 590,643
12.8. - 31.8. 2014
20
72 790,644
3.8. - 31.8. 2014
29
80 890,V ceně je: Letecká doprava včetně letištních tax a poplatků. Doprava vlaky (641,643,644), busy, taxi, terénní vozy
s místními řidiči po Gobi. Výlet lodí po Bajkalu (641,644).
Vstupy do národních parků. Ubytování - turistické hotely,
v horách Chamar-Dabanu horské turbázy s jednoduchými chatičkami (641,644), v poušti Gobi jurtové kempy
a domorodé hotýlky (vlastní spacák), lehátko ve vlaku
(641,644). Český průvodce, místní průvodci dle potřeby,
zdravotní připojištění, informační materiály a DPH. V ceně
nejsou víza (aktuálně Rusko 1550 Kč, Mongolsko 60 EUR,
Čína 50 EUR), možnost vyřízení v CK.
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1.-12.den: Praha - Ulanbátar. Letecky do Mongolska. Prohlídka mongolské metropole. Poušť Gobi. Program shodný s 12.21.dnem zájezdu 641.
13.-15.den: Ulanbátar - Datong. Přejezd vlakem do Číny.
Komplex 50 Jungangských jeskyní s více než 50 tisíci sochami Buddhy, chrámy z 8.století tesané do skalního útesu
(UNESCO). Dračí zrcadlo, Chrám nesmrtelných.
16.-19.den: Peking, Velká čínská zeď. Přejezd do hlavního
města Číny. Pěší výlet po „jediném lidském výtvoru viditelném z vesmíru“. Hrobky 13 císařů dynastie Ming: podzemní
palác - hrobka Dingling, Cesta duší s desítkami kamenných
soch zvířat, lidí a monster. Peking: Letní císařský palác s mramorovou lodí císařovny Cixi. Park s malovanou zastřešenou
pobřežní promenádou jezera Kčun-ming. Zakázané město,
gigantické náměstí Nebeského klidu - Tianianmen s mauzoleem Mao-Ce-Tunga. „Pupek světa“ - chrám Nebes s chrámem
Modliteb za dobrou úrodu. Tibetský lamaistický chrám Harmonie a míru s největší sochou Buddhy na světě vyřezanou
z jediného kusu dřeva (26 m). Možnost návštěvy pekingské
opery, vystoupení akrobatů nebo konzumace neméně vyhlášené pekingské kachny.
20.den: Peking - Praha. Odlet domů.

Trasy 641 a 643 lze spojit do zájezdu 644 s kompletním programem.

cestovní kancelář nomád s.r.o. CENTRÁLA: Smetanova 34, 591 01 Žďár n. Sáz., tel.: 566 623 642, fax: 566 627 262
kontaktní místo BRNO: Ruefa Reisen, Dvořákova 1, tel./fax: 542 216 076
www.nomad.cz
kontakt PRAHA: C.A. ACOSA Reiseshop, Lazarská 13/8 (vchod z Vodičkovy), tel: 224946180-1
e-mail: nomad@nomad.cz

65

INDICKÝ KALEIDOSKOP - (NEJEN) PRO FOTOGRAFY

Zájezd, který je pro svoji rozmanitost a pestrost přímo stvořený pro fotografy, profesionální i ty
amatérské. Ale i pro každého jiného cestovatele. První varianta nabízí klasickou variantu toho
nejvyhledávanějšího z Indie okořeněnou návštěvou nesmírně živých a barevných festivalů a trhů
se zvířaty v Rádžastánu a Biháru. Druhá vás zavede na sever a západ rozlehlého subkontinentu.
Poznáte jeho různorodou tvář - od podhůří Himálaje přes úrodné zelené nížiny Paňdžábu až po
vyprahlé pouště Rádžastánu. Oba zájezdy můžete spojit v jeden, aniž by se dojmy opakovaly.
Naopak se doplní v opravdový kaleidoskop barev, vůní, poznání a zážitků.
PROGRAM ZÁJEZDU 651: ZLATÝ TROJÚHELNÍK, RÁDŽASTÁN, GANGA A FESTIVALY

Pulsující hlavní město Dillí. Posvátný Puškár se svým velbloudím veletrhem a růžový Džajpúr.
Královská Orča. Nejkrásnější hrobka světa - Tádž Mahál v Ágře. Nejposvátnější hinduistické „město měst“ Váránásí na březích Gangy. Největší dobytčí trh v Asii - Sonepur v Biháru.
1.-2.den: Praha - Dillí - Puškár. Odlet do Indie. Přejezd z Dillí
na jihozápad do Rádžastánu. Puškár - významné místo pro
všechny hinduistické poutníky.
3.-4.den: Puškár - Dillí. Největší velbloudí veletrh v Indii na
prahu pouště Thár. Přes Adžmer zpět do Dillí.
5.-6.den: Dillí - Patna - Sonepur. Přelet do východní Indie, do
metropole Biháru - Patny. Přejezd do Sonepuru. Návštěva Sonepur Mela, největšího dobytčího trhu v Asii na břehu řeky
Gandak nedaleko posvátného soutoku s Gangou. Údajně jediné místo v Indii, kde můžete koupit slona. Velký hinduistický
svátek Kartik Purnima - obřadní koupele na soutoku řek.
7.-8.den: Sonepur - Váránásí. Nejposvátnější město celé Indie
Váránasí: večerní obřad na oslavu „Matky Gangy“, spalovací
gháty, brána do Nirvány, východ slunce nad řekou. Neuvěřitelné momentky života na březích Gangy.
9.-10.den: Váránasí - Orčcha. Jedno z nejkrásnějších indických
měst - malá ale malebná Orča, bývalé hlavní město starodáv-

né říše Bundelkhand: královský palác i hrobky na břehu řeky
Betwa. Možnost vyjížďky na lodi s fotografováním.
11.-13.den: Orčcha - Ágra: Přejezd do Ágry: nejnavštěvovanější
památka Indie a nejslavnější mauzoleum světa - Tádž Mahál,
Červená pevnost, hrobka Itamaud-i-Daullah („malý Tádž Mahál“), stará Ágra. Bývalá metropole Mughalské říše, dnes „město duchů“ - Fatehpur Sikri, relax s banánovým lassi.
14.-15.den: Ágra - Džajpur. Hlavní město Rádžastánu, „růžová
perla“ Džajpúr: impozantní Palác větrů (Hawa Mahal), máharádžův palác, observatoř Džantar Mantar, opevněný palác
Amber.
16.-17.den: Džajpúr - Dillí - Praha. Zpět do Dillí. Staré Dillí
s Velkou Páteční mešitou (největší v Indii). Metropole Indie
Nové Dillí: Brána Indie, Humajúnova hrobka aj. Nejstarší minaret v Indii Kutub Minár s proslulým nerezavějícím železným
sloupem. Návrat domů.

PROGRAM ZÁJEZDU 652: MALÝ TIBET, ZLATÝ CHRÁM A POUŠTNÍ MĚSTA RÁDŽASTÁNU

Dalajlámovo útočiště Dharamsala - „Malý Tibet“ v Indii. Magický Zlatý chrám v Amritsaru, svatyně Sikhů, jedno z nejúžasnějších míst celé Indie. Ohromující paláce Rádžastánu a pevnosti rozeseté po kraji. Pohádková města v poušti Thár - poklidné Bundi, modrý Džodpúr a perla pouště
Džajsalmer. Metropole celého subkontinentu - starobylé Dillí.
1.-3.den: Praha - Dillí - Dharamsala. Odlet do Dillí. Přelet do
“Malého Tibetu“. Himálájská Dharamsala - centrum lamaistického buddhismu v Indii, exilové útočiště tibetského dalajlámy.
4.-5.den: Dharamsala - Amritsar. Přes Pathankot do indické části Paňdžábu. Amritsar: magická svatyně Sikhů - Zlatý
chrám. Omamná večerní atmosféra u posvátného jezírka kolem chrámu (i s možností přenocování). Studna Jallianwala
Bagh - místo masakru 2000 Indů (viz film Gándhí).
6.-8.den: Amritsar - Bikanér - Džajsalmer. Přejezd do Rádžastánu - výjimečného “pouštního“ státu indické federace. Oáza
Džajsalmer jak z Pohádek tisíce a jedné noci: městská pevnost, džinistické chrámy.
9.-10.den: Džajsalmer - Džodpúr. Džodpúr - fascinující „modré město“ s křivolakými uličkami, nad nimiž se tyčí mohutná
pevnost Meharangarh.

651
652
69
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11.-12.den: Džodpúr - Bundi. Pohodové Bundi stranou hlavních turistických cest: Opuštěná pevnost obývaná opicemi,
palác máharádži. Ochutnávka šafránového lassi - vynikajícího
indického jogurtového koktejlu.
13.-14.den: Bundi - Dillí - Praha. Návrat do Dillí. Prohlídka indické metropole. Odlet domů.

Trasy 651 a 652 lze spojit do zájezdu 653 s kompletním programem.

Délka tras: letadlem 14 000 km, po zemi 2000 (652) - 2300
km (651), pěšky 20x 3-6 km (volitelně, 653)
Počasí: vzduch 22-30 °C, v Dharamsale (651) 14-20 °C
Nástupní místo: Praha
Termín
č. zájezdu
dní
cena v Kč
31.10. - 16.11. 2014 651
17
46 890,15.11. - 28.11. 2014 652
14
42 590,31.10. - 28.11. 2014 653
29
63 790,V ceně je: Letecká doprava do Dillí a místní přelety Dillí
- Patna (651, 653), Dillí - Dharamsala (652, 653) včetně
letištních tax a poplatků. Veřejná (busy, vlaky, lodě, rikšové, taxi) a nájemní (auta s místním řidičem) doprava.
Víza (Indie) včetně vyřízení. Ubytování (turistické hotely
a penziony - klimatizované dvoulůžkové pokoje s příslušenstvím, snídaně), 1-2x (651) a 3x (652) lehátka v nočním
vlaku. Český průvodce, místní průvodci dle potřeby, zdravotní připojištění, informační materiály a DPH.

cestovní kancelář nomád s.r.o. CENTRÁLA: Smetanova 34, 591 01 Žďár n. Sáz., tel.: 566 623 642, fax: 566 627 262
kontaktní místo BRNO: Ruefa Reisen, Dvořákova 1, tel./fax: 542 216 076
www.nomad.cz
kontakt PRAHA: C.A. ACOSA Reiseshop, Lazarská 13/8 (vchod z Vodičkovy), tel: 224946180-1
e-mail: nomad@nomad.cz
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BANGLADÉŠ, BENGÁLSKO, ÁSÁM A NÁGSKO

Bangladéš - neprávem opomíjená země s tolika pozoruhodnými místy, že budete žasnout.
Nádherné mešity, hinduistické chrámy a paláce. Největší mangrovový prales na světě (domov
bengálského tygra). Pestrá směsice různých etnik. Návštěva čtyř svazových států nejvýchodnější
části Indie. Západní Bengálsko - bývalé hlavní město Indie Kalkata. Proslulé himalájské horské
letovisko a světová metropole čaje Dárdžiling. Nekonečné čajové plantáže pod osmitisícovkou
Kanchenjungou (8598 m). Malý stát Méghálaj, v překladu trefně Příbytek mraků, s nejdeštivějším
místem na světě. Ásám - největší sladkovodní ostrov na světě, říční delfíni. Národní park Kaziranga s největší koncentrací nosorožců na planetě, sloni, šance vidět tygry. Výprava za bývalými
lovci lebek do tajemného Nágska.
Zájezd, který si vychutnají nejen profesionální a amatérští fotografové (ti se zde mohou i něco dovědět
a přiučit se). Možnost společného fotografování a hodnocení snímků s průvodcem (a zkušeným amatérským fotografem - vítězem národního kola fotosoutěže National Geographic na téma reportáž).
PROGRAM ZÁJEZDU 661: BANGLADÉŠ

1.-3.den: Praha - Dháka - Khulna. Let do hlavního města
Bangladéše, ale i všech rikšů světa (na 300 000!). Cesta autobusem a trajekty přes nejširší ramena Bengálské delty veletoků Gangy a Brahmaputry do města Khulna. Výlet do města
Bagerhat: mešita Šait Gumbád.
4.-6.den: N.P. Sundarbans. Třídenní výlet lodí do nitra delty
největším mangrovovým pralesem na světě až k pobřeží
Bengálského zálivu do národního parku Sundarbans: největší
světová populace bengálských tygrů, krokodýli, říční delfíni,
opice, axisové, odvážní sběrači medu. Výstup na pozorovací
věž nad džunglí, stopování tygrů, návštěva vesnice prostitutek na břehu řeky. V době výletu plná penze a spaní na lodi.
7.-10.den: Khulna - Čitagong - Kaptai. Plavba koloniálním kolesovým parníkem (v kajutách 1. třídy) spletí úzkých kanálů
řek Madhumati, Tetulia a Meghna přes Barisal a Čandpur zpět
do Dháky a dále autobusem do přístavu Čitagong. Výprava za
menšinovými etniky Čakma, Mru, Mizo, Mohu a Kuki žijícími

v horách kolem jezera Kaptai. Plavba loďkou po vesničkách na
březích jezera, návštěva bambusových buddhistických svatyní. Buddhistický klášter Čitmorong.
11.-13.den: Kaptai - Cox´s Bazar - Dháka. Na jižní cíp země
u hranic s Barmou do největšího (a jediného) přímořského
letoviska Cox´s Bazar: několik desítek kilometrů dlouhá pláž,
rybářský přístav, dřevěný barmský klášter. Kmenové území
osídlené barmskými uprchlíky. Bývalé hlavní město Arakanského království - Ramu (Lama) Bazar: barmské buddhistické
kláštery a chrámy. Návrat do Dháky.
14.-15.den: Dháka - Praha. Prohlídka Dháky: Šankaria - bazar,
starobylé domy s dílničkami (šperky z lastur), mešita Sitara s nádhernými mozaikami, mughalská pevnost Lalbagh,
arménský kostel, říční přístav a loděnice na toku Burigangy
s nepředstavitelným množstvím lodí, loděk a lodiček. Moderní budova parlamentu. Nejstarší hinduistický chrám Dhakeswari. Návrat domů.

PROGRAM ZÁJEZDU 662: MÉGHÁLAJ, NÁGSKO, ÁSÁM A BENGÁLSKO

1.-3.den: Praha - Dháka - Šrímangal. Let do Dháky. Prohlídka Bangladéše v nejmalebnější části země. Vesnice Džaflong na
hranici s Indií: primitivní těžba stavebních kamenů v hraniční
města (viz 14.den v 661). Přejezd na východ země.
4.-6.den: Šrímangal - Méghálaj. Šrímangal - čajové centrum řece. Přechod hranice do indického státu Méghálaj. Odjezd
do „Skotska Východu“ - Šilaungu. Výlet do Čérápundží na nejDélka tras: letadlem 17 000 km, po zemi 1600 km, po vodě deštivější
místo světa, jeskyně Krem Mawmluh a vodopád
400 km, pěšky 8x 5-10 km (volitelně) - vše pro 663
Noh Kalika.
Počasí: vzduch 10-18 °C (hory), 22-30 °C (nížiny)
7.-10.den: Nagaland. Cesta krajem orchidejí do Kohimy - metNástupní místo: Praha
ropole Nágska, izolovaného indického státu - oblasti bývalých
Termín
č. zájezdu
dní
cena v Kč lovců lebek. Zastávka u jezera Barapáni, Chonoma - místo
661
1.11. - 15.11. 2014
15
53 890,- posledních britsko-nágských bojů. Kulturní centrum kmene
662
13.11. - 1.12. 2014
19
54 590,- Ao Nága - Mokokčung. Vesnice původních lovců lebek Long663
1.11. - 1.12. 2014
31
69 990,- chum a Ungma.
11.-14.den: Assam. Přejezd do Ásámu. Plavba po Brahmaputře
V ceně je: Letecká doprava včetně letištních tax a po- na ostrov Madžulí s vyznavači boha Višnu. Safari na slonech
platků. Veřejná (busy, vlaky, lodě, rikšové, taxi) a nájemní v národním parku Kaziranga (nosorožci, tygři, panteři, sloni,
(minivany s místním řidičem) doprava. Třídenní výlet na sambarové). Hlavní město Guváhátí: chrám Uma Nanda.
lodi s plnou penzí a permitem do N.P. Sundarbans (661, 15.-19.den: Dárdžiling - Kalkata - Praha. Přejezd do Západ663). Celodenní plavba unikátním kolesovým parníkem ního Bengálska. Terasovitý Dárdžiling v indickém Himálaji:
(661, 663). Jízda historickou úzkokolejkou Toy Train (662, plantáže s nejvyhlášenějším čajem světa, výhledy na třetí
663). Sloní safari v N.P. Kaziranga - vstupní permit, jízda na nejvyšší horu světa Kánčandžungu (8597 m), tibetské obyvaslonu (662, 663). Indická víza včetně jejich vyřízení (662, telstvo, muzeum Himálaje a hrob prvního člověka na Everestu
663). Ubytování (hotely, penziony - dvoulůžkové pokoje - šerpy Tenzinga Norgaje. Výlet slavnou horskou úzkokolejkou
s příslušenstvím, většinou klimatizované), 1x kajuta 1.třídy Toy Train. Přejezd do Šiliguri a dále do metropole Bengálska
na parníku (661, 663), 2 noci na lodi v Sundarbans (661, a nejdrsnějšího indického města - Kalkaty: památník královny
663), 3x lehátka v nočním vlaku (662, 663). Průvodce, Viktorie, chrám bohyně Kálí, misie Matky Terezy, botanická
místní dle potřeby, zdrav. připojištění, inf.materiály a DPH. zahrada, květinový trh, Howrah - nejrušnější most světa s běV ceně nejsou víza do Bangladéše. Aktuálně je lze vyřídit
hajícími rikši. Odlet domů.
na letišti v Dháce za 50 USD, popř. v Berlíně za 20 EUR (pro
Čechy) - možnost vyřízení víz v Berlíně naší CK za poplatek
Trasy 661 a 662 lze spojit do zájezdu 663 s kompletním programem.
1800 Kč.
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SRÍ LANKA A MALEDIVY

Srí Lanka - zvaná Ceylon je idylickým tropickým ostrovem. Přívětivé obyvatelstvo, tuktuky na
ulicích, prastaré chrámy, překrásné skalní kresby, buddhistické dagoby a sochy Buddhy, čajové
plantáže a volně žijící sloni v džungli. Díky písčitému pobřeží s modrým mořem je jedním z nejkrásnějších ostrovů na světě. Plavba mezi tisíci korálovými ostrůvky v Indickém oceánu, které
tvoří Maledivy. Bělostné pláže, dlouhé pásy korálových útesů i bohatý podmořský život. Ideální
podmínky pro šnorchlování. Relaxujte v tropickém ráji a vychutnejte si atmosféru nejplošší země
světa.
PROGRAM ZÁJEZDU 671, 674, 677, 6711, 6712: SRÍ LANKA - OSTROV ČAJE, SLONŮ A ÚSMĚVŮ

1.-3.den: Praha - Anuradhapura. Odlet do hlavního města Srí
Lanky Colomba. Pevnost ztracená v džungli Yapahuwa. Cesta
do starobylého centra země Anuradhapury (UNESCO): buddhistické svatyně, největší dagoby na světě, chrámy, nádrže,
krásné řezbářské práce. Starověké město Mhintale: poutníky
navštěvovaná kolébka ostrovního buddhismu, přírodní park.
4.-5.den: Anuradhapura - Polonnaruwa - Kandy. Socha
Buddhy v Aukaně. Přejezd do Polonnaruwy: paláce, chrámy,
skvělé historické muzeum. Přejezd do Sigiriya (UNESCO): vodní zahrady, schodiště s pozůstatky obrovského kamenného
lva, fresky žen z 5. století. Malbami zdobené jeskynní chrámy
v Dambulle (UNESCO) - největší komplex maleb na světě. Přejezd do Matale: zahrada koření, které ostrov proslavilo.
6.-7.den: Kandy - Dalhousia. Prohlídka města Kandy (UNESCO)
- města opředeného tradicemi a legendami. Návštěva chrámu „Buddhova zubu“, představení původních domorodých
tanců vyhlášenými tanečníky v kostýmech a maskách. Návštěva unikátního sloního sirotčince Pinnawela, kde můžete
pozorovat slony i sloní miminka. Botanická zahrada Peradeniya s orchidejemi a palmami.
8.-9.den: Dalhousia - Haputale. Možnost výstupu na poutní

horu Adam’s Peak (2243 m), údajně první místo, kam Adam
vkročil po vyhnání z ráje. Čajovníkové plantáže v okolí Nuwara
Eliya, exkurze do čajové továrny. Horské městečko Haputale.
Možnost výletu vláčkem srílanskou vysočinou k náhorní plošině Horton´s Plains s vyhlídkou „Konec světa“ nebo výlet mezi
nejkrásnější čajovníkové plantáže na vyhlídku Lipton´s Seat.
10.-11.den: Haputale - Tissa. Horské středisko Ella, vodopády
Rawana Ella Falls. Prohlídka Buddhových soch v Buduruwagala. Úžasné chrámové obřady v buddhistickém, hinduistickém
i muslimském duchovním centru Kataragama. Safari v národním parku Yalla (množství volně žijících zvířat - sloni, opice,
levharti, krokodýli, varani, pávi). Cesta podél pobřeží, maják na
nejjižnějším mysu Dondra, rybáři lovící na kůlech.
12.-14.den: Unawatuna. 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 (cca 70 USD).
15.-16.den: Colombo - Praha. Krátká zastávka v největším
městě Colombo. Odlet domů.

PROGRAM ZÁJEZDU 672, 675, 678: MALEDIVY - SOUOSTROVÍ TROPICKÉHO RÁJE

1.-2.den: Praha - Malé - Waagali. Odlet na Maledivy, přivítání
na tradiční lodi Dhoni. Plavba na neobydlený ostrov Waagali
nebo k blízkému resortu. Oběd na palubě, odpoledne koupání a šnorchlování, uvítací večeře.
3.den: Felidhoo. Plavba na atol Felidhoo, během plavby oběd.
Návštěva rybářské vesnice Felidhoo, procházka po ostrově,
seznámení s domorodci a jejich tradičními řemesly.
4.-5.den: Vashugiri, Fotheyo nebo Ambara. Plavba na jeden
z nádherných neobydlených ostrovů Vashugiri, Fotheyo nebo
Ambara. Volný den na liduprázdných plážích. Odpočinek,
koupání, šnorchlování, opalování, možnost rybaření. V případě dobrého úlovku a počasí grilování na pláži.
6.den: Keyodhoo. Plavba na ostrov Keyodhoo, oběd, setkání
s místními obyvateli. Večer představení „Bodu Beru“ - tradiční
bubnování a zpěvy domorodců, které mají původ v Africe.
7.den: Malé. Plavba směr atol Malé, po cestě oběd. Hlavní
město Maledivské republiky - Malé: Islámské centrum, muzeum, pestrobarevný trh s rybami a ovocem, nákupy. Plavba
k blízkému resortu, šnorchlování na korálových útesech.
8.-9.den: Malé - Praha. Odjezd na letiště. Odlet domů.
Mapka k zájezdu je u trasy č. 68 Jižní Indie a Andamany.

Termín
č. zájezdu
671
22.3. - 6.4. 2014
672
5.4. - 13.4. 2014
673
22.3. - 13.4. 2014
674
28.6. - 13.7. 2014
675
12.7. - 20.7. 2014
676
28.6. - 20.7. 2014
677
22.11. - 7.12. 2014
678
6.12. - 14.12. 2014
22.11. - 14.12. 2014 679
6711
20.12. - 4.1. 2015
6712
21.3. - 5.4. 2015

dní
16
9
23
16
9
23
16
9
23
16
16

cena v Kč
46 990,54 990,76 980,47 990,54 990,77 980,46 990,54 990,76 980,49 990,46 990,-

V ceně je: Letecká doprava na Srí Lanku (671), resp. Maledivy (672) a přelet Colombo-Malé (673) včetně letištních
tax a poplatků, doprava pronajatými mikrobusy (671,
673), plavba na tradiční lodi dhoni (672, 673). Ubytování (13x dvoulůžkové pokoje s příslušenstvím v hotelech
s polopenzí (671, 673), 6x ubytování na lodi s plnou penzí v ceně je i káva a čaj během dne, 1,5l láhev vody na osoTrasy 671 a 672 lze spojit do zájezdu 673 s kompletním prograbu a den (672, 673), zapůjčení vybavení na šnorchlování
mem. Podobně 674 a 675 do 676, resp. 677 a 678 do 679. V ceně je i a rybaření - vlasce, háčky, olova (672, 673), ubytovací taxy
a poplatky). Český průvodce, zdravotní připojištění, inforpřelet ze Srí Lanky na Maledivy.
mační materiály a DPH. V ceně není vízum na Srí Lanku
Délka tras: letadlem 18 000 km, mikrobusem (671) 1900 (700 Kč) a spropitné (cca 210 USD).
km, lodí (672) 250 km, pěšky 2x15 km (volitelně - 671, 673) Pozn: Vše uváděné pro 671 platí i pro 674, 677, 6711
Počasí: vzduch 26-34 °C (v horách jen ke 12 °C), voda 26-28 °C a 6712, vše uváděné pro 672 platí i pro 675 a 678 a vše
Nástupní místo: Praha
uváděné pro 673 platí i pro 676 a 679.
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JIŽNÍ INDIE A ANDAMANY

Jižní Indie - hinduistické, džinistické a buddhistické památky chrámových měst a skalních svatyň, prastaré pevnosti, muslimské mešity i křesťanské katedrály. Život a obyčeje prostých lidí,
budoucnost Indie v prosperujícím Bangalore i chudinské slumy jak z Milionáře z chatrče. Poutní
místa kypící životem, pestré bazary, horská střediska, přírodní rezervace s exotickou zvířenou či
překrásné pláže lákající k odpočinku. „Smaragdový ráj“ Andamany - na tři sta většinou neobydlených ostrůvků s tropickou vegetací, průzračnou vodou, nedotčenými bělostnými plážemi,
kokosovými palmami, korálovými útesy a „neindickými“ domorodci, etnicky příbuznými spíše
obyvatelům blízkého Thajska, Barmy a Sumatry.
PROGRAM ZÁJEZDU 681: ČENNAJ - BANGALORE

1.-2.den: Praha - Čennaj (Madrás). Let do Čennaje (resp. Madrásu) na pobřeží Bengálského zálivu: pevnost sv. Jiří, Hadí
park, obří filmová studia. Návštěva Marina Beach - nejdelší
pláže světa.
3.-5.den: Čennaj (Madrás) - Madurai. Poutní Mahabalipuram:
pobřežní skalní chrámy, Tiruchirappali: Skalní pevnost, Šrírangam - ostrovní chrámový komplex, největší v Indii, prastarý
Madurai: město poutníků, žebráků a bazarů, fascinující chrám
Minakši.
6.-7.den: Madurai - Kóčin. Jižní Keralou, krajem bavlny, kaučuku, rýže, kešu oříšků, kopry, čaje, kávy a palmových hájů
k Indickému oceánu. Přístav a pevnost Kóčin - výjimečná
směs architektury a kultur Portugalců, Židů a Číňanů, hrob

Vasco da Gamy v nejstarším křesťanském chrámu Indie.
8.-9.den: Kóčin - Utakamund (Uty). Jízda nejzajímavější indickou železnicí s ohromným převýšením do horského letoviska
Utakamundu (2240 m) pod Doddabettou (2633 m) - nejvyšší
horou Východního Ghátu. Procházka v Nilgiri Hills.
10.-12.den: Utakamund (Uty) - Bangalore. Národní park Mudumalai s tygry, pantery, čitaly, opicemi, lenochody, krokodýly, jízda džunglí na slonech. Majsúr - město santalového
dřeva a vonných tyčinek. Moderní a čisté Bangalore - indické
„Silicon Valley“ aneb Indie jakou byste nečekali: kopie královského hradu Windsor, palác sultána Tipu, Býčí chrám.
13.-14.den: Bangalore - Praha. Návrat letecky zase zpět z Indie domů

PROGRAM ZÁJEZDU 682: BANGALORE - BOMBAJ

1.-2.den: Praha - Bangalore. Let do jižní Indie. Prohlídka Bangalore - vůdčího města indické hi-tech.
3.-6.den: Bangalore - Goa. Hampi: opuštěné ruiny středověkého hinduistického města, jedno z nejkrásnějších míst v celé
Indii. Návrat k Indickému oceánu. Goa - nejznámější rekreační
oblast Indie s desítkami hotelů a resortů i zimní útočiště batůžkářů již od časů hippies. Rybí jídelny, noční bary, levný alkohol, portugalské katedrály ve Staré Goi a především božské
pláže a prohřátý oceán. Relaxace v tropickém ráji uprostřed
vrcholící zimy.
7.-10.den: Goa - Bombaj - Praha. Na sever do největšího města
Indie a množstvím produkce prvního města světového filmu („Bollywood“) - Bombaje: Brána Indie, Malabarské vrchy,
Chowpatty Beach, viktoriánská architektura, párské Věže mlčení. Lodí na Sloní ostrov: jeskynní hinduistické svatyně. Odlet
zpět domů.

a mořské muzeum, ZOO s endemickou faunou. Loděmi, busy,
rikši a taxíky po ostrovech, případně i na kole. Pohoda, koupání,
šnorchlování. Ross Island - v džungli ukryté zříceniny britských
budov, Wandoorský národní mořský park 15 ostrůvků s tropickými deštnými lesy, porosty mangrove a útesy s 50 druhy korálů.
Neil Island: rybářská vesnice Bengálců, písečné pláže. Havelock
Island: pracující sloni, pohlednicové pláže, korálové útesy, delfíni, želvy. Long Island, Střední Andaman. Návrat do Port Blair,
přelet zpět do Čennaje, setkání se skupinou (zájezdy 681 a 683).
Termín: 16.11. - 24.11. 2014
Cena: 16 690,- Kč
V ceně je: letecká doprava na Andamany včetně tax, vstupní permity, místní doprava (po zemi - nájemní i veřejná, lodě,
popř. kola), ubytování (dvoulůžkové pokoje s příslušenstvím),
český průvodce, místní průvodci dle potřeby, zdravotní připojištění, informační materiály a DPH.

*Volitelný výlet: Andamanské ostrovy.
1.-9.den: Praha - Port Blair - Čennaj. Let do Čennaje, přelet na
východ přes Bengálský záliv do správního střediska Andaman.
Port Blair: kobky britské věznice na Zmijím ostrově, etnografické

Trasy 681 a 682 lze spojit do zájezdu 683 s kompletním programem.

Délka tras: letadlem 17 000 km, po zemi 2300 km, pěšky
6x 4-10 km (volitelně)
Počasí: vzduch 28-32 °C, voda 25-28 °C
Nástupní místo: Praha

67
681
682

Termín
č. zájezdu
dní
cena v Kč
681
24.11. - 7.12. 2014
14
47 890,682
4.12. - 13.12. 2014
10
39 590,24.11. - 13.12. 2014 683
20
52 990,V ceně je: Letecká doprava včetně letištních tax a poplatků, lodní, veřejná (vlaky, busy) i nájemní (taxi, rikši, minibusy) doprava. Indická víza a jejich vyřízení. Ubytování
(turistické hotely a penziony - klimatizované dvoulůžkové
pokoje s příslušenstvím, snídaně). Český průvodce, místní
průvodci dle potřeby, zdravotní připojištění, informační
materiály a DPH.
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NEPÁL - TREKY V HIMÁLAJI

To nejlepší z Nepálu. Skvosty hinduistické a buddhistické architektury v metropoli Nepálu - Káthmándú a Bhaktapuru. Možnost raftingu na divoké himálajské řece Trisuli, pobytu v podhorském
tropickém národním parku Chitawanu či obletu nejvyšší hory světa - Mt. Everestu. Především ale
dva nejklasičtější a nejvyhledávanější treky v Himálaji.
PROGRAM ZÁJEZDU - 691 MT. EVEREST: TREK POD NEJVYŠŠÍ HOROU SVĚTA

Do lůna nejvyššího pohoří světa pod osmitisícovky Mt. Everest, Lhotse a Cho Oyu. Posvátná Ama
Dablam, buddhistické kláštery Tengboche a Pangboche, údolí Solo Khumbu - domov národa
Šerpů.
1.-3.den: Praha - Káthmándú - Lukla. Odlet do Nepálu, prohlídka Káthmándú. Přelet do východního Nepálu.
4.-6.den: Lukla (2866 m) - Namche Bazar (3440 m). Dvoudenní přechod do N.P. Sagarmatha. Aklimatizační den v Namche
Bazar, nejznámějším horském středisku pod Mt. Everestem.
7.-13.den: Namche Bazar - Lobuche. Třikrát 10-15 km etapy
s dvěma aklimatizačními dny, slavný buddhistický klášter
v Tengboche (3870 m) s posvátnou horou Ama Dablam
(6856 m) v pozadí. Lobuche (4930 m). Výstup na nejvyšší bod
treku - nejznámější vyhlídkový vrchol Nepálu Kala Patar (5543
m). Nádherné rozhledy na Mount Everest (8848 m), Nuptse

(7864 m) a Pumori (7145 m).
14.-17.den: Lobuche - Gokyo. Pochod kolem jezera Cholatse
přes Dzonglu (4860 m) a průsmyk Chola (5368 m) do Dragnaku, dále přes splaz největšího ledovce Nepálu Ngozumba
do Gokya (4750 m). Výstup na Gokyo Peak (5483 m): celkový
výhled na ledovec Ngozumba a na Cho Oyu (8217 m).
18.-20.den: Gokyo - Namche Bazar - Lukla. Sestup přes Namche Bazar do Lukly.
21.-23.den: Lukla - Káthmándú - Praha. Přelet z Lukly do Káthmándú. Odpočinek, nákupy, návrat domů.

PROGRAM ZÁJEZDU - 692 TREK KOLEM ANNAPURNY

Trek v Nepálu pod osmitisícovkami - Annapurnou (8091 m), Manaslu (8163 m) a Dhaulágiri
(8167 m). Město exotiky a pohody Pokhara.
1.-4.den: Praha - Káthmándú - Besi Sahar. Odlet do Káthmándú: Durbar Marg, dům živé bohyně Kumari, královský palác,
hinduistický chrám Pašupatináth s kremačními gháty, tibetský buddhistický komplex Boudhanath - krámky s tibetským
zbožím aj. Přesun autobusem do Besi Saharu.
5.-17.den: Besi Sahar - Manang - Muktináth - Jomsom. Třináctidenní trek okolo Annapurny na trase Bhulbhule, Bahundanda, Tal, Chame, Pisang, Manang, Phedi, nejvyšší bod trasy sedlo Thorung La (5416 m), Muktinath - místo posvátné pro
hinduisty z celého subkontinentu, též i pro buddhisty, Kagbeni - téměř středověká vesnice, Marpha - malebná tradiční
vesnice, příchod do Jomsomu.
18.-19.den: Jomsom - Pokhara. Přelet z Jomsomu zpět do
Pokhary. Pohodová atmosféra podhorského střediska, pohádková podívaná od jezera Phewa Tal na zasněžené velikány
s největším převýšením na světě (Pokhara: 800 m - Annapurna: 8091 m). Odpočinek, dobroty místní kuchyně.
20.-22.den: Pokhara - Káthmándú - Praha. Zpět do Káthmándú. Komplex hinduistických chrámů v Patanu (UNESCO). Odpočinek, možnost nákupů suvenýrů. Návrat domů.
*Volitelně letecký výlet kolem nejvyšší hory světa - Mt. Everestu (8848 m) - cca 180 USD, platí se na místě. Volný program.
Odlet domů.
Mapka k zájezdu je u trasy č. 65 Indický kaleidoskop.
*Volitelný výlet: TRISULI A CHITAWAN (pro zájezdy 691
a 692)
Nepál z „jiného soudku“. Atraktivní rafting na řece Trisuli a tropický národní park Chitawan s exotickou indickou zvířenou,
možnost jízdy na slonech.
1.-3.den: Káthmándú - Trisuli - N.P. Chitawan. Přejezd z Káthmándú na západ. Dvoudenní rafting na divoké řece Trisuli
s nádhernou okolní přírodou, idylické večery. Doplutí do oblasti
Narayanghat, přesun do N.P. Chitawan.
4.-5.den: N.P. Chitawan - Káthmándú. Trekking v Chitawanu - nosorožci, sloní kempy (možnost projížďky), opice, krokodýli, tygři
(budeme mít štěstí???), tradiční práce domorodců.
6.-7.den: Káthmándú, *Mt. Everest. Swayambhunath (Opičí
chrám). Hinduistické chrámy v Bhaktapuru - další skvost v sestrana
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znamu UNESCO. Volný program.
Délka tras: busy 300 km, lodí (raft) 2 dny po cca 25-30 km.
Termín: 26.10. - 1.11. 2014
U trasy 691 následuje volitelný výlet po vlastním programu,
u 692 mu naopak předchází.
Cena: 7 990,- Kč
V ceně je: místní doprava (autobusy, minibusy), vstup do N.P.
Chitawan, dvoudenní výlet na raftech - během něj 1x noc pod
zajištěným stanem a 1x plná penze, pronájem raftů a vybavení, český a odborný místní průvodce, ubytování (penziony,
hotely - většinou ve dvoulůžkových pokojích s příslušenstvím),
český průvodce, místní průvodci dle potřeby, zdravotní připojištění, informační materiály a DPH.

Trasy 691 a 692 lze spojit do zájezdu 693 s kompletním programem. V ceně je již volitelný výlet Trisuli a Chitawan, bez nějž nelze
spojení uskutečnit!

Délka tras: letadlem 20 000 km, místní dopravou 200-500
km, pěšky: 691 - cca 130 km, tj. 15x 5-20 km, 692 - cca 180
km, tj. 13x 10-20 km
Počasí: velké teplotní rozdíly (od teplot kolem 30 °C po
přízemní mrazíky a zasněžené průsmyky)
Nástupní místo: Praha
Termín
č. zájezdu
dní
cena v Kč
691
4.10. - 26.10. 2014
23
56 590,692
1.11. - 22.11. 2014
22
51 990,693
4.10. - 22.11. 2014
50
82 490,V ceně je: Letecká doprava do Káthmándú a přelety
Káthmándú - Lukla - Káthmándú (691,693), Jomsom Pokhara (692,693) včetně letištních tax a poplatků, místní
doprava (autobusy, minibusy). Vstup do N.P. Sagarmatha
a jeho vyřízení (691,693), resp. do chráněné oblasti Annapurna (692,693). Ubytování (penziony, hotely, horské ubytovny „lodges“ - většinou ve dvoulůžkových pokojích). Český průvodce, místní průvodci dle potřeby, zdravotní připojištění, informační materiály a DPH. V ceně není nepálské
vízum (na letišti - do 30 dnů 30 USD, do 90 dnů 100 USD).
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SIKKIM, BHÚTÁN - Z BENGÁLSKA DO NEPÁLU

Čtyři klenoty Himálaje. Dárdžiling, kde roste nejlepší čaj na světě. Tajemný buddhistický Sikkim
a tradiční království Bhútán, střežící si svoji starobylou kulturu mj. i přísnými limity návštěvníků. Monumentální hrady a panenská příroda. Pulzující barevná metropole Nepálu Káthmándú
a pohádkový Bhaktapur.

PROGRAM ZÁJEZDU:

škola tradičních řemesel, manufaktura ručního papíru, rezervace takinů - bhútánského národního zvířete. Přes průsmyk
Dochu la (3050 m) a tropické údolí Wangdue do zapadlého
ledovcového údolí Phobjika v Černých horách. Návštěva
bhútánské domácnosti v tradičním obydlí. Pěší výlet údolím
Phobjika, civilizací nedotčený život bhútánských vesničanů. Starobylý klášter Gangtey. Největší a nejkrásnější hrad
Punakha - Palác velkého štěstí. Chrám Chimmi lhakhang,
bhútánského světce, který šířil buddhismus za pomocí sexu,
vína a zpěvu. Přesun do Paro. Výstup do nejsvětějšího místa
Bhútánu - kláštera Tygří hnízdo, zavěšeného na strmém útesu.
Chrám Kuichu lhakhang ze 7. století. Národní muzeum, hrad
Paro dzong (film Malý Buddha).
14.den: Paro - Káthmándú/Praha (zájezd 701 - návrat 15.den).
Rozvaliny hradu Drukyel dzong, rozloučení s Bhútánem. Přelet do Káthmándú s panoramatickým výhledem na hřeben
Himálaje s Mt. Everestem. Odlet zájezdu 701, návrat domů
15. den.
15.-17.den: Káthmándské údolí (Nepál). Královské město
Bhaktapur: stupňovité pagody s erotickými dřevořezbami, tajemné labyrinty dvorků, posezení v lidové hospůdce u sušeného masa a domácího piva čchang. Svítání na hoře Nagarkot
Délka tras: letecky 16 000 km, pronajatou dopravou 400 s vyhlídkou na Himálaj. Nejstarší pagoda Čangu Nárájan. Výlet
na stúpu Svajambhúnáth. Královské náměstí Durbar, rušná
km, pěšky 4x 5-15 km (volitelně)
Počasí: vzduch 10-25 °C, nad 2000 m mohou klesat až k 0 °C turistická čtvrť Thamel. Buddhistická stúpa Bódhnáth. Posvátný hinduistický Pašupatináth s ghátem na spalování mrtvých.
Nástupní místo: Praha
Termín
č. zájezdu
dní
cena v Kč Fakultativně vyhlídkový let k Everestu (cca 180 USD).
18.-19.den: Káthmándú - Praha. Pátan - město umění: zname15
12.10. - 26.10. 2014 701
87 290,- nité muzeum v královském paláci. Odlet domů.
19
12.10. - 30.10. 2014 702
93 290,1.-3.den: Praha - Dárdžiling (Západní Bengálsko). Letecky do
Dillí a dále vnitrostátním letem do Siliguri. Přejezd do čajové
metropole Dárdžilingu: svítání na vrcholu Tiger Hill s výhledem na třetí nejvyšší horu světa Kančendžongu (8598 m),
návštěva čajové továrny a plantáže, horolezecký institut, ZOO
s chovem himalájských zvířat (leopard sněžný, panda červená) a památník prvního pokořitele Everestu šerpy Tenzinga
Norkeje.
4.-7.den: Dárdžiling - Gangtok (Sikkim) - N.P. Gorumara (Západní Bengálsko). Horskou krajinou do Gangtoku, hlavního
města až do 70. let nezávislého, dnes indického buddhistického knížectví Sikkim. Překrásné vyhlídky na Himálaj, v mracích zahalený klášter Echey. Klášter Rumtek, sídlo nejvyššího
představitele buddhistické školy Karma kagjü. Posvátné jezero Tsomgo (3780 m). Rušný horský Kalimpong, dřívější vstupní brána do Tibetu. Nížiny Západního Bengálska s divokou
přírodou. Safari v N.P. Gorumara s divokými slony, nosorožci
a tropickým ptactvem.
8.-13.den: N.P. Gorumara - Thimphu (Bhútán) - Paro (Bhútán). Výjezd do hor Bhútánu. Hlavní město Thimphu: Národní
knihovna s největší knihou na světě, pevnost Tashicho dzong,

3000 Kč sleva pro přihlášené do 10.5.2014

V ceně je: Letecká doprava do Indie a z Bhútánu (701)
nebo Nepálu (702), přelety Dillí - Siliguri a Paro - Káthmándú (702) včetně letištních tax. Doprava pronajatými
auty. Vstupní permity. Ubytování v hotelech. V Bhútánu
plná penze a servis. Český průvodce, zdravotní připojištění,
informační materiály a DPH. V ceně nejsou víza: Indie 850
Kč, Bhútán 40 USD, Nepál 30 USD (702). Příplatek za jednolůžkový pokoj 5100 Kč (701), resp. 6100 Kč (702).
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BARMA - ZLATÁ ZEMĚ

Barma (Myanmar) je komplikovaná země plná kontrastů. Země dávných bohatých říší, nedotčené uchvacující přírody a přežívajících folklórních tradic. Uvidíte velké množství pagod ze zlata,
hor rubínů, ale i prostých chýší z palmových větví. Desítky rozmanitých etnických skupin milých
a přátelských obyvatel, krajinu nebetyčných hor i rozlehlých planin. Myanmar je pro návštěvníky
oázou klidu, bezpečí a buddhistické tolerance. Je snad právě Barma tou zaslíbenou zemí, o níž
mluvil sám Buddha přede dvěma a půl tisíci lety? Poznejte ji a odpovězte si sami. Ale pospěšte
si! Ač byla dlouhodobě ostrovem sama pro sebe, odtržena od Jihovýchodní Asie a jejího ekonomického rozvoje, vše nyní rychle dohání a probíhající změny společnosti jsou velmi radikální.
A jedno je jisté - za pár let bude Barma úplně jiná a čas už se zpátky nevrátí…
PROGRAM ZÁJEZDU:

1.-3.den: Praha - Rangún (Yangon) - Kyaikto. Let do Rangúnu. Prohlídka barmské metropole: 2000 let stará pagoda Sule
obklopená koloniální architekturou. Fascinující zlatá pagoda
Shwedagon (98 m), obsahující prý více zlata než je v britských
bankách. Neopakovatelná atmosféra večerních obřadů, pokorné zástupy věřících, dým vonných tyčinek. Válečný hřbitov
Taukkyan - místo pietní vzpomínky na hrůzy druhé světové
války. Přejezd do města Bago. Nejvyšší stúpa v zemi - Shwemawdaw (114 m), socha obřího ležícího Buddhy (55 m), vedle
níž věřící postavili ještě jednu, úplně novou a delší. Rekonstruovaný zlatý královský palác. Přejezd pod poutní Zlatou skálu.
4.-7.den: Kyaikto - Kalaw. Pralesem do hor terénními auty.
Poutní Kyaiktiyo: Zlatá skála s pozlaceným viklanem - Buddhovým vlasem (buddhisté mohou přilepit zlatý plíšek přímo
na viklan). Tržiště s magickými předměty a kouzelnickými
pomůckami. Případný pěší výstup k vodopádu. Jízda scénickou krajinou do městečka Kalaw. Jednodenní trek v Šánských
horách za horským kmenem Palaungů. Poobědváme čapátí
v „hospůdce na vyhlídce“ u pohostinné rodiny, která se do
zdejších hor přestěhovala z Nepálu.
8.-9.den: Kalaw - Inle. Posvátné jeskyně Pindaya s tisíci soch
Buddhy. Ruční výroba mnišských deštníků, lampionů a papíru,
báje o sedmi princeznách, děsivém pavouku a statečném princi. Exotické horské jezero, přírodní skvost Inle: celodenní výlet
na člunu, plovoucí trhy, dílničky a zahrady, sedmnáct vesniček
na pilotech obklopených komplexy svatyň a stúp, zdejší kultura Intha proslulá zručností, návštěva některých manufaktur,
tkalcovské dílny „žirafích žen“. Tajemství výroby „lotosového
hedvábí“, mistrovství kovářů, stříbrotepců a šperkářů. Klášter
„skákajících koček“. Rybáři pádlující vestoje nohou, „zahradníci“ pěstující květiny a zeleninu na plovoucích zahradách.
10.-12.den: Inle - Mandalay. Přejezd do údolí veletoku Iravádí. Dle časových možností zastávka v Palei: „Pagoda tří hadů“.
Mandalay - kulturní a náboženské centrum Barmy: chrámy
a pagody, stovky mnichů, barvitá tržnice, „největší kniha na
světě“ - Kuthodaw Paya, Pagoda Mahamuni se slavnou sochou Buddhy a zázračnými sochami, ukořistěnými v Angkor
Watu. Královská Amarapura: nejdelší týkový most světa, nej-
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větší buddhistický klášter Barmy. Pagoda Kyauktawgyi Paya
proslavená nádhernými freskami. Mandalay Hill s výhledem
na Iravádí. Plavba lodí po široké Iravádí do Mingunu: největší
nepoškozený zvon světa, obří pagoda, která měla být největší stavbou světa. Opuštěné královské město zvané Sagaing.
Nezapomenutelné pohledy do údolí z posvátných míst při
západu slunce.
13.den: Mandalay - Pyin U Lwin. Okolí někdejšího britského
horského střediska Pyin U Lwin. Pěší výlet v rozsáhlém jeskynním systému Peik Chin Hmyaung. Podél podzemní řeky
s vodopády, přes dómy s krápníkovou výzdobou i pitoreskními
sochami draků z barmské mytologie až k buddhistické svatyni
uprostřed hory a ke kaskádám Pwe Kauk. Trek dále k divokým
a impozantním vodopádům Anisakan. Pokud čas dovolí, večer
v malebných koloniálních botanických zahradách Kandawgyi:
ptačí voliéra, orchideje, muzeum motýlů, jezírka aj.
14.-16.den: Pyin U Lwin - Pagan (Bagan). Nejpůsobivější místo Barmy - Pagan (UNESCO): stovky buddhistických chrámů
a stúp zaplňujících velkou planinu podél Iravádí. Možnost vypůjčení kola nebo vyhlídkového letu balonem. „Myanmarský
Olymp“ - mystická hora Popa. „Hora květin“, kde se střetává
buddhismus s animismem. Klášter vystavěný na vrcholové
plošině vysokého sopouchu, sídlo bůžků natů opředené legendami. Tlupy opic v okolí.
17.-19.den: Pagan - Rangún - Praha. Scenérie barmského
venkova, prodavači palmového vína. Za příznivých podmínek
návštěva bahenních sopek Dračího jezera, cesta přes Pyay
(Prome) s obří sochou sedícího Buddhy a slavnou pagodou
Shwesandaw, případně i Shwedaung se svatyní „Buddhy zlatých brýlí“. Návrat do Rangúnu. Dle časových možností individuální volno, trh Bogyoke a nákupy posledních suvenýrů.
Odlet domů.

Délka tras: letecky 17 000 km, minivanem 2300 km, pěšky
3x 5-12 km (volitelně)
Počasí: vzduch 28-32 °C
Nástupní místo: Praha
Termín
č. zájezdu
dní
cena v Kč
711
5.2. - 23.2. 2014
19
59 990,712
19.11. - 7.12. 2014
19
59 990,713
4.2. - 22.2. 2015
19
59 990,V ceně je: Letecká doprava včetně letištních tax a poplatků s výjimkou případné odletové taxy z Rangúnu (10
USD), doprava pronajatým mikrobusem s místním řidičem, plavba člunem po jezeře Inle, loď do Mingunu. Ubytování (turistické hotely, penziony - dvoulůžkové pokoje
s příslušenstvím). Český průvodce, trek, zdravotní připojištění, informační materiály a DPH.
V ceně není: vízum do Barmy a jeho vyřízení v Berlíně (můžeme pro vás zajistit za celkový poplatek 2000 Kč - je třeba
včasné přihlášení, alespoň 1,5 měsíce před odjezdem).
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ZADNÍ INDIE - THAJSKO, LAOS, MALAJSIE, SINGAPUR

Různé tváře čtyř zemí jihovýchodní Asie, průřez Indočíny v celé její kráse. Thajsko - bývalé Siamské království plné nesčetných buddhistických chrámů, přímořských letovisek a hříšného
nočního života. Laos - probouzející se země, nejchudší a nejopomíjenější v regionu, s úžasně
přátelským obyvatelstvem a obrovským, nejen turistickým potenciálem. Malajsie - muslimská
federace obývaná pestrou směsí rozličných ras, národů i náboženství, žijících však pospolu ve
vzorné toleranci a pořádku. Singapur - bohatý asijský tygr, jenž dokáže absorbovat z každé kultury, která ho vytváří, to přínosné ku společnému prospěchu všech… Každá z nich je jiná, přesto
je spojuje bohatá historie, úchvatná příroda s plážemi snů, pestré trhy i vynikající kuchyně. Je jen
na Vás vše vyzkoušet a poznat.
PROGRAM ZÁJEZDU:

1.-3.den: Praha - Bangkok. Let do Bangkoku. Prohlídka thajské metropole: královský palác se sochou Smaragdového
Buddhy, chrám Wat Pho - pozlacená socha ležícího Buddhy,
chrám Wat Arun, čínská čtvrť, plavba po řece Chao Phraya,
večerní Pat Pong - světoznámá erotická představení. Odjezd
do Chiang Mai.
4.-7.den: Chiang Mai a oblast horských kmenů. Růže severu město Chiang Mai, jedno z nejpříjemnějších thajských měst:
buddhistické chrámy, noční bazar. Třídenní trek tropickým
pralesem v oblasti Zlatého trojúhelníku proslaveného pěstováním opia - místo styku Barmy, Laosu a Thajska. Návštěva
vesnic kmene Lisu a Karen, dobrodružná jízda na slonech
a rafting na bambusových vorech.
8.-10.den: Chiang Mai - Chiang Sean. Proslulý klášter na hoře
Doi Suthep, plavba lodí z Tha Ton do Chiang Rai po řece Mae
Kok. Mae Salong - orlí hnízdo obývané čínskou komunitou.
Mae Sai, možnost výletu do Barmy - návštěva příhraničního
městečka s trhy a řemesly. Muzeum opia v Chiang Sean.
11.-13.den: Chiang Sean - Luang Prabang. Království „miliónu
slonů“ - Laos. Plavba po majestátném Mekongu do starobylého města Luang Prabang (UNESCO): buddhistické chrámy,
koloniální francouzská architektura, královský palác. Výlet
k vodopádům Tad Sae a koupání v kaskádách.
14.-15.den: Vang Vieng, Vientiane. Jízda hornatou krajinou
s malebnými vesničkami a oblastí homolovitých krasových
útvarů v okolí městečka Vang Vieng. Hlavní město Laosu Vientiane: královský palác, starobylý chrám Wat Si Saket s tisíci
soškami Buddhy, Velká stúpa, Vítězný monument, Národní
muzeum.
16.-19.den: Udon Thani - Krabi. Návrat do Thajska. Přelet
z Udon Thani na ostrov Phuket, do nejkrásnější části thajského
pobřeží s nezaměnitelnými krasovými homolemi malých ost-

růvků. Plavba lodí přes ostrovy Phi Phi do města Krabi: písečné pláže a korálové útesy - relaxace, koupání a šnorchlování.
Možnost plavby lodí podél mořských útesů a vápencových
masivů Phra Nang či potápění.
20.-21.den: Georgetown. Přejezd do Malajsie na ostrov Penang - do „perly Orientu“ a „Asie v miniatuře“. Britský Georgetown: prohlídka města, které neztrácí svůj koloniální šarm
a čínského ducha. Čínské a hinduistické chrámy, pevnost
Cornwallis, buddhistický klášter Kek Lok Si. Podvečerní výjezd
lanovkou na Penang Hill (821 m) s překrásným rozhledem.
Následný sestup deštným lesem.
22.-26.den: Kuala Lumpur. Dynamická metropole moderní
Malajsie, Kuala Lumpur: dvojčata Petronas Towers (452 m)
- mezi lety 1998-2004 nejvyšší stavba světa, mešita Masjid
Negara, noční trh v čínské čtvrti. Výlet k hinduistickým jeskyním Batu. Jeden z nejstarších pralesů světa v národním
parku Taman Negara: plavba lodí, výprava do noční džungle,
procházka po lávkách zavěšených vysoko v korunách stromů.
27.-29.den: Singapur. Malý, ale mocný městský stát, kde se
prolíná Východ a Západ: britská koloniální, čínská, indická
a arabská čtvrť, vyhlídkové kolo Singapore Flyer. Věhlasná
ZOO s možností nočního safari nebo výlet na ostrov zábavy
Sentosa, nákupy. Odlet domů.

Délka tras: letadlem 20 000 km, busy a auty 2100 km,
vlakem 700 km, lodí 250 km, pěšky 4x 5-10 km (volitelně)
Počasí: vzduch 25-32 °C, voda 26-28 °C
Nástupní místo: Praha
Termín
9.11. - 7.12. 2014

č. zájezdu
721

dní
29

cena v Kč
59 890,-

V ceně je: Letecká doprava do Bangkoku a ze Singapuru
a přelet Udon Thani - Phuket včetně letištních tax a poplatků, místní doprava (lehátkové vlaky, pohodlné dálkové busy, minibusy, taxi), 4x plavba lodí a čluny. Ubytování
- 23x v turistických hotelech ve dvoulůžkových pokojích
s příslušenstvím, 1x noční lehátkový vlak, 2x domorodý
dům během treku. Trek v severním Thajsku včetně plné
penze, jízdy na slonu a raftingu na vorech. Český průvodce, zdravotní připojištění, informační materiály a DPH.
V ceně není: vízum Laos (30 USD), vízum Barma (25 USD).
Příplatek za jednolůžkový pokoj 5700 Kč.
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BORNEO, BRUNEJ, SINGAPUR, MALAJSIE - PO STOPÁCH SANDOKANA

Různé tváře tří zemí rovníkové jihovýchodní Asie, obývaných pestrou směsí rozličných ras, národů, kultur i náboženství, žijících však pospolu ve vzorné toleranci a pořádku. Vzorové „město budoucnosti“ - supermoderní Singapur, jeden z nejbohatších států světa. Ropný sultanát Brunej.
Historická Melaka a ambiciozní Kuala Lumpur. „Trochu jiná“ Malajsie - Borneo. Džungle, „lesní
muži“ orangutani či opice s nosy jak po jablíčku z Tří veteránů. Připomínky divokých Dajaků
i britské koloniální přítomnosti a mýtus legendárního Sandokana.
PROGRAM ZÁJEZDU:

1.-4.den: Praha - Singapur. Let téměř na rovník do Singapuru - malého, ale mocného městského státu, kde se prolíná
Východ a Západ: silueta downtownu s mrakodrapy, projížďka lodí centrem města. Britská koloniální, čínská, indická
a arabská čtvrť, symbol města - sochy Merliona. Ostrov zábavy a muzeí Sentosa, pláže s jedinou možností koupání v moři
v Singapuru. Nákupní bulvár Orchard Road, věhlasná ZOO
s možnou noční safari, botanická zahrada s obřími smrdutými
raflésiemi i orchidejemi Václava a Livie Klausových.
5.-10.den: Sabah. Přelet na ostrov Borneo do nejvýchodnější
části Malajsie. Uličky Kota Kinabalu. Koupání a šnorchlování
v národním parku Tunku Abdul Rahman. Dvoudenní výstup
na čtyřtisícový Gunung Kinabalu (4101 m), nejvyšší horu mezi
Himalájí a Novou Guineou: rovníkové deštné pralesy, orchideje, rododendróny, opice, ptačí rezervace. Výhled na celé
Borneo. Odpočinek v horkých pramenech Poring. Kuriózní
pohled na tropickou džungli - z lávek zavěšených v korunách
stromů. Rezervace Sepilok: výlety v džungli, pozorování orangutanů.
11.-13.den: Brunej. Lodí přes ostrov Labuan do ropného sultanátu Bruneje, jednoho z nejbohatších států světa, jehož
obyvatelé nemusí platit žádné daně. Návštěva místních mešit,
obřího zábavního parku - muslimského Disneylandu, plavba
po řece a návštěva vesnice kampung Ayer na dřevěných kůlech. Památník miliardovému barelu vytěžené ropy.
14.-18.den: Sarawak. Vápencový N.P. Niah s jednou z největších jeskyní světa: skalní malby předvěkých lovců, hororové
scény s půl milionem jeskynních netopýrů, tropická džungle,
velcí krokodýli. Setkání s bývalými lovci lebek Dajaky - rituální
tetování, foukačky, nocleh v jejich tradičním obydlí - dlouhém
domě s jednou velkou místností, v níž bydlí celý rod, popř.
i celá vesnice. Pobřežní N.P. Bako: fascinující ekosystém slaných blat, mangrove, masožravých rostlin, ptactva, cibetek,
letuch (létajících lemurů) a opic včetně endemického a velmi
ohroženého kahau nosatého. Pěší výlet v parku - poštěstí se
nám (jako zatím pokaždé) uvidět tuto vzácnou opici nosatou? Hlavní město všech koček světa a nesmírně pohodová
metropole Sarawaku - Kuching: muzeum bílých rádžů ze Sarawaku - lorda Brookea, Sandokanova úhlavního protivníka.
Muzeum koček. Muzeum Sarawaku - snad nejlepší muzeum
v jihovýchodní Asii. Obchůdky s maskami, foukačkami a dal-

šími etnickými předměty (při větším nákupu je spolehlivě
doručí lodí!).
19.-20.den: Singapur - Praha. Přelet zpět na kontinent. Odlet
ze Singapuru domů.

*Volitelný výlet: Malajsie
1.-2.den: Singapur - Melaka: Přejezd do Malajsie. Nejhezčí město země - Melaka: stará portugalská a holandská architektura,
sultánův palác, čínská čtvrť s nejstarším chrámem Cheng Hoon
Teng, uličky starožitníků, domy osadníků z průlivu, kultovní
Orangutan House, Ulička harmonie s chrámy tří náboženství.
Místo, „kde to všechno začalo“.
3.-4.den: Kuala Lumpur. Prohlídka dynamické metropole moderní Malajsie: dvojčata Petronas Towers (452 m) - na přelomu
tisíciletí nejvyšší stavba světa, vyhlídka z KL Tower (421 m), mešita Jamek, náměstí Svobody, ptačí park, orchideárium, nákupy
exotických suvenýrů v čínské čtvrti aj.
5.-6.den: Kuala Lumpur - Singapur - Praha. Návrat do Singapuru.
Odlet domů.
Termín: 20.7. - 25.7. 2014
Cena v Kč: 8 990,V ceně je: doprava, ubytování, průvodce, zdravotní připojištění, informační materiály a DPH.

Délka tras: letadlem 24 000 km, po zemi 1200 km, loděmi
130 km, pěšky 6x 4-12 km (volitelně)
Počasí: vzduch 28-32 °C, voda 27-29 °C
Nástupní místo: Praha
Termín
č. zájezdu
dní
cena v Kč
20
1.7. - 20.7. 2014
731
67 690,V ceně je: Letecká doprava do Singapuru, přelety Singapur - Kota Kinabalu a Kuching - Singapur včetně tax
a poplatků, veřejná (pohodlné dálkové busy, vlaky, metro)
a nájemní (mikrobusy, taxi) pozemní doprava, lodě na
Labuan a do Bruneje, člun do N.P. Bako, přívozy přes Sarawak River. Ubytování (turistické hotely, penziony - dvoulůžkové pokoje s příslušenstvím). Český průvodce, místní
průvodci dle potřeby, zdravotní připojištění, informační
materiály a DPH.
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NAPŘÍČ INDOČÍNOU - Z HANOJE DO BANGKOKU

Fantastické barvy tropické přírody, rýžová políčka, čajové terasy, bambusové háje, horské hřebeny pokryté neprostupnou džunglí, krasové jeskyně, buddhistické kláštery a chrámy, pestré trhy
plné zboží a neuvěřitelné kulinářské speciality. Scénické krasové ostrůvky v Dračí zátoce i svět
sám pro sebe v horách na hranicích Vietnamu a Číny. Hlavní města - pulsující Hanoj a důstojný
Vientiane, unikátní Luang Prabang. Plavba po veletoku Mekongu. Nakouknutí do Barmy, osady
horských kmenů, kde se zastavil čas. Legendární most přes řeku Kwai. A vzrušující metropole
nádhery i hříchu Bangkok na závěr…
PROGRAM ZÁJEZDU 741: PLÁŽE A HORY SEVERNÍHO VIETNAMU

1.-2.den: Praha - Hanoj - Danang. Odlet do Vietnamu.
3.-5.den: Hoi An - My Son - Danang. Historický Hoi An
(UNESCO) s čínskou atmosférou: francouzská kolonáda, čínské pagody, chrámy a svatostánky, japonský krytý most, místní trhy. My Son (UNESCO) - bývalé královské sídlo říše Čampa:
hinduistické chrámy zarostlé v džungli. Danang - dva dny
odpočinku u tropického Jihočínského moře na bělostných
plážích pod Mramorovými horami.
6.-7.den: Danang - Hue - Hanoj. Bývalé císařské město Hue:
císařský palác se zapovězeným Purpurovým městem, plavba
po Voňavé řece k pagodám a hrobkám císařů. Přejezd do bývalého Severního Vietnamu.
8.-10.den: Sapa a okolí. Přejezd z Hanoje na severozápad
země. Sapa - vysokohorské městečko na severu na vietnamsko-čínském pomezí, výhledy na nejvyšší vietnamskou horu

Fan Si (3143 m). Oblast nespoutané přírody je domovem horských kmenů (Hmong, Red Dzao), žijících ještě téměř v době
kamenné. Návštěvy domorodých vesniček. Návrat do Hanoje.
11.-12.den: Hanoj - Halong Bay. Halong Bay u Hai Phongu.
„Zátoka padajícího draka“ (UNESCO). Výlet lodí v labyrintu tří
tisíc vápencových ostrůvků a homolí bizarních tvarů, tyčících
se z hladiny slavné Dračí zátoky. Nádherné pláže, koupání
v průzračné vodě, tajuplné jeskyně, západ slunce na palubě
lodi.
13.-16.den: Halong Bay - Hanoj - Praha. Návrat do Hanoje.
Celodenní kombinovaný výlet (autobus, loď, trek) k Voňavé
pagodě uprostřed úchvatné krasové scenérie. Hlavní město
Hanoj: prezidentský palác, Ho Či Minovo mauzoleum, pagody, české hospůdky aj. Odlet domů.

PROGRAM ZÁJEZDU 742: VIETNAM, LAOS, THAJSKO

1.-3.den: Praha - Hanoj. Let do metropole Vietnamu Hanoje „Města na zatáčející řece“: jezero Hoan Kiem s pagodou Nhoc
Son, prezidentský palác, Ho Či Minovo mauzoleum, vojenské
muzeum, západní jezero Ho Tay, pagody Quan Thanh a Tran
Quok. Celodenní kombinovaný výlet (autobus, loď, trekking)
ke komplexu buddhistických chrámů - Voňavé pagodě.
Mapka k zájezdu je u trasy č. 76 Silvestr na ostrově slonů.

Možnost spojení: Trasy 741 a 742 lze spojit do zájezdu 743 s kompletním programem.

Délka tras: letadlem 21 000 km, 741: po zemi 1800 km,
pěšky 4x 3-10 km (volitelně), 742: busy a vlaky 2100 km,
loděmi 400 km, pěšky 5x 5-15 km (volitelně)
Počasí: vzduch 20-32 °C, voda 23-26 °C
Nástupní místo: Praha
Termín
č. zájezdu
15.11. - 30.11. 2014 741
742
27.11. - 13.12. 2014
15.11. - 13.12. 2014 743

dní
16
17
29

cena v Kč
53 790,59 990,75 890,-

V ceně je: Letecká doprava do Hanoje a z Hanoje (741),
resp. z Bangkoku (742, 743) a přelety Hanoj - Danang
(741, 743), Hanoj - Vientiane (742, 743) včetně letištních tax
a poplatků, nájemní (minivany, taxi) a veřejná doprava
(pohodlné dálkové busy, vlaky, lodě). Výlet lodí po Halong Bay (741, 743), dvoudenní trek s místním průvodcem
včetně stravy, jízdy na slonech a na bambusovém voru
(742, 743). Víza do Laosu (742, 743) a do Vietnamu včetně
jejich vyřízení. Ubytování (turistické hotely - dvoulůžkové
pokoje s příslušenstvím, 1x lehátko ve vlaku, 1x jednodušší
ubytování na treku). Český průvodce, služby místních CK
a průvodců dle potřeby, zdravotní připojištění, informační
materiály a DPH.
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4.-6.den: Hanoj - Vientiane - Luang Prabang. Přelet do hlavního města Laosu - Vientiane: Zlatá pagoda, jeskynní chrámy,
Národní muzeum, Vítězný oblouk, královský palác, západ
slunce nad Mekongem. Pěší výlet v oblasti homolovitých
krasových útvarů v okolí městečka Vang Vieng, buddhistické
jeskyně. Královské město Luang Prabang (UNESCO): buddhistické chrámy, waty, pagody. Výlety do okolí - vápencová jeskyně Pak Ou se stovkami sošek Buddhy. Mohutné vodopády
Kuang Si Falls ukryté v džungli.
7.-9.den: Luang Prabang - Chiang Mai. Plavba po majestátném Mekongu. Chiang Khong - překročení thajské hranice.
Oblast „Zlatého trojúhelníku“ proslavená pěstováním opia místo styku Barmy, Laosu a Thajska. Mae Salong - „orlí hnízdo“
obývané čínskou komunitou. Mae Sai, výlet do Barmy - návštěva příhraničního městečka s trhy a řemesly.
10.-13.den: Chiang Mai a oblast horských kmenů. „Růže severu“ - město Chiang Mai, jedno z nejpříjemnějších thajských
měst: Wat Phra Sing, Wat Chedi Luang, proslulý klášter na
hoře Doi Suthep. Muzeum horských kmenů, tradiční řemesla,
noční bazar, thajský box. Pěší výlet v N.P. Doi Ithanon s nejvyšší horou Thajska (2565 m): mlžné horské pralesy, vodopády.
Dvoudenní trek do oblasti domorodých horských kmenů,
s pobytem a stravováním v jejich vesnicích, jízda na slonech
a bambusových vorech. Přejezd do Bangkoku.
14.den: Damnoen Saduak, Kanchanaburi. Plovoucí trh
v Damnoen Saduak. Most přes řeku Kwai proslavený knihou
P. Boulla a oscarovým filmem, válečné muzeum. Tygří chrám,
kde buddhističtí mniši domestikují tygří sirotky.
15.-17.den: Bangkok - Praha. Hlavní město Bangkok: královský palác a Wat Phra Keo se Smaragdovým Buddhou, Plavba
po řece Chao Praya k Chrámu červánků Wat Arun, Wat Pho
s pozlaceným ležícím Buddhou, posvátná Zlatá hora Wat Saket. Světoznámá erotická gymnastika ve večerním Pat Pongu.
Návrat domů.

cestovní kancelář nomád s.r.o. CENTRÁLA: Smetanova 34, 591 01 Žďár n. Sáz., tel.: 566 623 642, fax: 566 627 262
kontaktní místo BRNO: Ruefa Reisen, Dvořákova 1, tel./fax: 542 216 076
www.nomad.cz
kontakt PRAHA: C.A. ACOSA Reiseshop, Lazarská 13/8 (vchod z Vodičkovy), tel: 224946180-1
e-mail: nomad@nomad.cz
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THAJSKO, KAMBODŽA A VIETNAM

Tři země Zadní Indie, resp. Indočíny, s bohatou historií a vyspělou kulturou. Thajsko - hrdé Siamské království, Kambodža a Vietnam s tragickou minulostí nedávných válek, ale pulzující
a nadějnou přítomností. Svůdný Bangkok s leskem paláců i bídou kurtizán. Neopakovatelný
Tygří chrám - pohladíte si tygra? Úchvatný Angkor Wat, který nemá na světě obdoby. Majestátná delta Mekongu, atraktivní tropické pláže i vysoké pouštní duny, hory a vodopády, rýžová
pole, čajové, kávové i květinové plantáže. Ráj pepře, durianu a dračího ovoce. Země s neobvykle
pevnými vazbami k naší zemi - Kambodžský král i desetitisíce Vietnamců stále umí česky.
PROGRAM ZÁJEZDU 751: THAJSKO A KAMBODŽA

1.-3.den: Praha - Bangkok. Let do thajské metropole Bangkoku: královský palác, Wat Pho s pozlacenou sochou ležícího Buddhy, Chrám úsvitu Wat Arun, Wat Praimit se sochou
Buddhy z 5,5 tuny ryzího zlata. Wat Saket - posvátná Zlatá
hora aj. Plavba po kanálech řeky Chao Praya. Vyhlídka na noční Bangkok z 84. patra Baiyok Tower II, nejvyššího mrakodrapu
země. Pat Pong s erotickými show.
4.-5.den: Damnoen Saduak, Kanchanaburi. Ayuthaya. Plovoucí trhy s ovocem, jídlem a suvenýry Damnoen Saduak.
Kanchanaburi u barmských hranic: Most přes řeku Kwai proslavený oscarovým filmem i knihou, válečné muzeum. Tygří
chrám, v němž se vyfotíte i pomazlíte s tygry, o něž se starají
buddhističtí mniši. Bývalé siamské královské město Ayuthaya:
historický park s buddhistickými památkami.
6.den: Bangkok - Siem Reap. Přelet do kambodžského Siem
Reapu. Relaxace v hotelovém bazénku.
7.-8.den: Angkor, Tonle Sap. Celý den v chrámovém komplexu Angkor (UNESCO), centru mocné khmerské říše a jednom
z nejúchvatnějších míst světa, kde desítky chrámů svádějí zápas s džunglí. Možnost výjezdu na slonech na západ slunce
nad Angkorem. Tuk-tuky a lodí k největšímu jezeru Indočíny
- Tonle Sap. Plovoucí vesnice obývané vietnamskou minoritou: muzeum, škola, kostel, rybí pasti, hadi. Večerní show

s vystoupením půvabných chrámových tanečnic apsar a opulentní hostinou.
9.-11.den: Siem Reap - Phnompenh - Sihanoukville. Hlavní
město Kambodže mezi čtyřmi řekami Mekongu: královský
palác a Stříbrná pagoda, národní muzeum, Wat Phnom. Za
temnou historií hrůzovlády Rudých Khmerů do věznice S 21,
kde své odpůrce mučili, a na Vražedná pole, kde je popravovali a pohřbívali. Živé nábřeží Mekongu s bouřlivým večerním
životem, tržnice. Projížďka lodí po Mekongu s panoramatem
města. Přejezd na pobřeží k Thajskému zálivu.
12.-14.den: Sihanoukville, Koh Rong. Pobyt u moře v Sihanoukville, hlavním letovisku Kambodžské riviéry: Písečné pláže, rušný společenský život, skvělá a levná kuchyně založená
na darech moře a čerstvém kampotském pepři (prý nejlepší
na světě). Možnosti potápění, rybaření, šnorchlování. Výlet
lodí na půvabný ostrov Koh Rong s bělostnými plážemi a nádhernou atmosférou tropického ráje. Možnosti výletů na další
ostrůvky nebo do primárních deštných lesů a mangrovových
porostů N.P. Ream, popř. do hor N.P. Bokor k pochmurnému
francouzskému „městu duchů“ s grandhotelem, kasínem
a palácem z 20. let.
15.-16.den: Sihanoukville - Phnompenh - Praha. Návrat do
Phnompenhu a odlet domů.

PROGRAM ZÁJEZDU 752: KAMBODŽA, SAIGON A OKOLÍ

1.-2.den: Praha - Siem Reap. Odlet do Kambodže.
3.-11.den: Angkor, Phnom Penh, Sihanoukville. Program
shodný se 7.-15.dnem trasy 751 až do odletu z Phnom Penhu.
12.-14.den: Phnompenh - delta Mekongu - Saigon. Plavba
po veletoku Mekongu do Vietnamu. Vesnice rybářů a farmářů - typický život místních obyvatel na kanálech i rozložitých
rýžovištích, přírodní scenérie spleti vodních kanálů, plovoucí
trhy, hadí farma - už jste pili horkou kobří krev? Příjezd do
metropole Jižního Vietnamu Saigonu (Ho Či Minova Města).

Prohlídka města.
15.den: Caodai, Cu Chi. Klášter Tay Ninh - centrum originálního náboženství Cao Dai (bizarní ale působivá kombinace
buddhismu, hinduismu, katolictví mezi jehož svatými jsou
Victor Hugo, Ježíš, Mohammed, Shakespeare, Jana z Arku i V.I.
Lenin), účast na barevné a výpravné bohoslužbě. Cu chi - síť
tunelů, odkud komunistický Vietkong podnikal výpady na Saigon, nahlédnutí do podzemí vietnamské války.
16.den: Saigon - Praha. Odlet domů.

PROGRAM ZÁJEZDU 753: JIŽNÍ VIETNAM

1.-2.den: Praha - Saigon. Let do Saigonu.
3.den: Caodai, Cu Chi. Viz 15.den 752.
4.-6.den: Saigon - Da Lat. Přes průsmyk Bao Loc do horského
Da Latu (1500 m) - města věčného jara, Francouzi nazývaného „Malá Paříž“: místní „Eiffelovka“, letní palác císaře Bao Dai,
Crazy House - architektonický úlet ve stylu Gaudího, skvostná
Dračí pagoda, Údolí lásky, místní tržiště, adrenalinový sjezd
„horskou dráhou“ k vodopádu Datanla. Výlet do okolí: vesnice
horských kmenů, Sloní vodopád, Usměvavý Buddha, kávové
a čajové plantáže, nekonečné zelené skleníky a květinová
pole, manufaktura na výrobu hedvábí…
7.-9.den: Da Lat - Nha Trang. Scénickou krajinou na vietnamskou riviéru. Letovisko Nha Trang v zálivu řazeném mezi deset
nejkrásnějších na světě: koupání a slunění, masáže a rybí speciality, hinduistický chrám Po Nagar, pagody. Celodenní výlet
lodí: koupání a šnorchlování na korálových útesech, nezapomenutelné plovoucí bary, mořské akvárium, pláž. Možnosti
výletů na ostrov s opičí kolonií, jízdy 4 km lanovkou nad mořem do zábavního parku nebo koupele v bahenních lázních.
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10.-11.den: Nha Trang - Mui Ne. Idylické Mui Ne s 10 km dlouhou bílou pláží a rybářskými bárkami. „Vietnamská Sahara“ neuvěřitelné bílé a červené obří duny v tropech, vzniklé díky
jedinečnému suchému mikroklimatu. Naboso teplou říčkou
nádherným kaňonem k Pohádkovému prameni. Projížďky na
čtyřkolkách po poušti, výlety na kolech, mořský rybolov a další možné aktivity. Plantáže dračího ovoce. Věže dávné kultury
Čampa. Poutní hora Ta Cu: lanovkou k největší (49 m dlouhé,
ležící) soše Buddhy v celém Vietnamu.
12.-14.den: Mui Ne - Saigon - Praha. Saigon s 9 miliony obyvateli a 4 miliony motorek: Palác sjednocení, muzeum války,
katedrála, světově unikátní vodní loutkové divadlo, české hospůdky, tržnice s tunami suvenýrů. Odlet domů.
Mapka k zájezdu je u trasy č. 76 Silvestr na ostrově slonů.

Trasy 751 a 752 lze spojit do zájezdu 754, trasy 752 a 753 do
zájezdu 755 a trasy 751, 752 a 753 všechny společně do zájezdu
756 s kompletním programem.

cestovní kancelář nomád s.r.o. CENTRÁLA: Smetanova 34, 591 01 Žďár n. Sáz., tel.: 566 623 642, fax: 566 627 262
kontaktní místo BRNO: Ruefa Reisen, Dvořákova 1, tel./fax: 542 216 076
www.nomad.cz
kontakt PRAHA: C.A. ACOSA Reiseshop, Lazarská 13/8 (vchod z Vodičkovy), tel: 224946180-1
e-mail: nomad@nomad.cz

Délka tras: letadlem 20 000 km, místní dopravou 3600 km
(pro 756)
Počasí: vzduch 25-34 °C, voda 26-29 °C
Nástupní místo: Praha
Termín
5.4. - 20.4. 2014
9.4. - 24.4. 2014
21.4. - 4.5. 2014
5.4. - 24.4. 2014
9.4. - 4.5. 2014
5.4. - 4.5. 2014
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č. zájezdu
751
752
753
754
755
756

dní
16
16
14
20
26
30

cena v Kč
49 990,52 590,47 490,59 990,65 790,72 890,-

V ceně je: Letecká doprava včetně tax a poplatků, veřejná
(dlouhé přejezdy pohodlnými dálkovými busy) a nájemní
doprava (vše ostatní mikrobusy, taxi, tuk-tuky). Vietnamská víza a jejich vyřízení. Pro 751, 752 a spojené: výlet lodí
na jezero Tonle Sap, taneční show s večeří v Siem Reap,
projížďka lodí po Mekongu v Phnom Penhu, celodenní výlet na ostrov Koh Rong. Pro 752 a spojené: 2-3 denní plavba po Mekongu. Pro 753 a spojené: celodenní výlet lodí
s obědem a občerstvením u Nha Trang. Ubytování (hotely
a penziony - klimatizované dvoulůžkové pokoje s příslušenstvím, snídaně). Český průvodce, služby místních CK
a průvodců, zdrav. připojištění, inf. materiály a DPH. V ceně
nejsou kambodžská víza (20 USD - na letišti při příletu).

SILVESTR NA OSTROVĚ SLONŮ - THAJSKO

Oslavte přelom roku v zemi pro to ideální - v Thajsku! Exotický zájezd na 10 dní do Bangkoku
a na tropický ostrov Koh Chang v Thajském zálivu. Ubytování ve 3* hotelovém rezortu Alina
Grande Hotel & Resort na 2,5 km dlouhé pláži s bílým pískem - Haad Sai Khao (White Sand
Beach) s průzračným tyrkysovým mořem a s okolní bujnou tropickou vegetací. V ceně je i slavnostní silvestrovská večeře a atraktivní program včetně projížďky na slonech a plavání s delfíny. Možnost prodloužení o 3 dny ve světové turistické metropoli č. 1 (podle počtu návštěvníků)
Bangkoku s výletem na plovoucí trhy, k mostu přes řeku Kwai a do Tygřího chrámu.
PROGRAM ZÁJEZDU:

1.-2.den: Praha - Bangkok. Odlet do thajské metropole Bangkoku. Prohlídka města dle časových možností: Mramorový
chrám, Wat Saket - posvátná Zlatá hora aj.
3.-4.den: Bangkok - Koh Chang. Transfer minibusem a trajektem na ostrov Koh Chang nedaleko hranic s Kambodžou. Ubytování v Alina Grande Hotel & Resort, pobyt u moře.
5.-7.den: Koh Chang. Půldenní výlet na slonech: projížďka tropickou džunglí na slonech, odpočinek u řeky, koupání a krmení slonů. Slavnostní silvestrovská večeře. Zpátky džunglí kolem
ovocnářských farem s pozorováním tropických ptáků. Pobyt
u moře. Možnosti šnorchlování na okolních ostrůvcích, ranního a nočního mořského rybolovu. Celodenní výlet do delfinária Oasis Sea World se dvěma rozsáhlými bazény s mořskou

Délka tras: letadlem 18 000 km, po zemi 800 km, loděmi
20 km
Počasí: vzduch 28-32 °C, voda 26-28 °C
Nástupní místo: Praha

Termín
č. zájezdu
dní
cena v Kč
9
27.12. 2013 - 4.1. 2014 761
57 590,9
27.12. 2014 - 4.1. 2015 762
58 590,4000 Kč sleva pro přihlášené do 31.3. 2014 (762)
2000 Kč sleva pro přihlášené do 30.6. 2014 (762)
V ceně je: Letecká doprava včetně tax a poplatků, transfery minibusem, loď na ostrov Ko Chang. Půldenní výlet na
slonech džunglí, celodenní výlet do delfinária Oasis Sea
World a plavání s delfíny, silvestrovská večeře. Ubytování
ve dvoulůžkových pokojích se snídaní (2x v Bangkoku v 3*
hotelu Viengtai, 5x na Koh Chang v 3* Alina Grande Hotel
& Resort), všechny poplatky. Český průvodce, zdravotní
připojištění, informační materiály a DPH. Příplatek za jednolůžkový pokoj 3 800 Kč.
3* hotel Viengtai, Bangkok: Hotel přímo v centru starého
města hned vedle ulice Khao San, v pulzujícím srdci Bangkoku, jen pár minut od nejkrásnějších památek. Velký venkovní bazén, prostorné pokoje, kabelová TV, klimatizace,
WC/sprcha/vana, minibar, telefon.
3* Alina Grande Hotel & Resort, hotelové pokoje Hillside,
Koh Chang: Hotel 50 m od White Sand Beach. Velký bazén
s barem, pokoje - kabelová TV, klimatizace, WC/sprcha/
vana, minibar, telefon.
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vodou. Úžasné akrobatické vystoupení delfínů. Plavání s delfíny. Zážitek, na který nezapomenete!
8.-9.den: Koh Chang - Bangkok. Přejezd zpět do Bangkoku. Volno na nákupy a prohlídku velkoměsta. Odlet domů.

*Volitelný výlet Bangkok a okolí.
9.-10.den: Bangkok. Královský palác, Wat Pho s pozlacenou
sochou ležícího Buddhy, Chrám úsvitu Wat Arun, Wat Praimit
se sochou Buddhy z 5,5 tuny ryzího zlata. Plavba po kanálech
řeky Chao Praya. Vyhlídka na noční Bangkok z 84. patra Baiyok
Tower II s 304 m nejvyššího mrakodrapu Thajska. Možnost návštěvy Pat Pongu se světoznámou erotickou gymnastikou. Nákupy suvenýrů.
11.den: Damnoen Saduak, Kanchanaburi. Lodí po plovoucím
trhu s ovocem, jídlem a suvenýry Damnoen Saduak. Kanchanaburi u barmských hranic: Most přes řeku Kwai proslavený oscarovým filmem i knihou, válečné muzeum. Tygří chrám, v němž
spolu žijí buddhističtí mniši a tygři. Pomazlíte se s tygrem?
12.den: Bangkok - Praha. Odlet domů.
Termíny: 4.1. - 7.1. 2014, 4.1. - 7.1. 2015
Cena: 5 890,- Kč
V ceně je: tuk-tuky, taxi, metro a lodě v Bangkoku, minivan
během celodenního výletu, ubytování (3* hotel s bazénem dvoulůžkové pokoje s příslušenstvím a klimatizací, snídaně),
český průvodce, zdravotní připojištění, inf. materiály a DPH.
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TIBETSKÉ DOBRODRUŽSTVÍ - ČÍNA, NEPÁL, INDIE

Cesta pro milovníky buddhistických klášterů i železnic. Putování za čínskou oponu do nepřístupné země jaků, sněhu, řídkého vzduchu a himálajských velikánů. Svezete se čínským „šinkansenem“ CRH a do tibetské Lhasy po nejvýše položené trati světa (až 5072 m nad mořem). Po Tibetu
se projedete v terénních autech - „offroad“ umožňuje daleko intenzivnější zážitky než autobus!
Nádherná story ve stylu Richarda Halliburtona: „Nemožné a zakázané mě přitahuje!“
PROGRAM ZÁJEZDU 771: ČÍNA, TIBET A NEPÁL

1.-4.den: Praha - Peking. Odlet do čínské metropole Pekingu:
Zakázané město, náměstí Nebeského klidu, Nebeský chrám,
Lámův chrám, Letní císařův palác. Velká čínská zeď - pěší výlet
po osmém divu světa, hrobky císařů dynastie Ming.
5.-9.den: Xi´an - Xining. Superexpresem po nedávno otevřené
čínské vysokorychlostní železnici (až 350 km/h) z Pekingu do
Zhengzhou. Dále do Xi´anu: vykopávky Hliněné armády Prvního císaře, Císařské lázně, Husí pagody, možnost projížďky na
kole po hradbách. Jízda na západ proti proudu Žluté řeky pod
jižním okrajem pouště Gobi do provincie Čchinchaj. Xining,
klášter Kumbum buddhistické sekty Žlutých čepic.
10.-16.den: Xining - Lhasa a okolí - Samye. Cesta vlakem po
nové velkolepé železnici Qinghai-Tibet, zprovozněné v roce
2006. Dva tisíce kilometrů z Xiningu do Lhasy - kolem jezera
Kukunor, město Golmud, přejezd tibetskými pustinami, přes
pramenný tok veletoku Yang-tse i přes průsmyk Tang Gu
La (5072 m). Aklimatizace ve Lhase. Posvátný poutní okruh
Barkhor, sídla dalajlámů v Potale a Norbulingce, živoucí tibetské kláštery Jokhang, Drepung a Sera, skalní reliéf Modrého

Buddhy, horské túry v okolí klášterů Ganden a Samye po pastvinách a jurtách, řeka Brahmaputra.
17.-21.den: Samye - Káthmándú. Terénními vozy po Friendship Highway, jedné z nejvyšších silnic světa s několika průsmyky nad 5000 m, i mimo ni, směrem k nepálské hranici. Štíří
jezero. Gyantse: nejkrásnější stúpa Kumbum (Pango Chorten), klášter Palkhor, tibetské hrady dzongy. Shigatse: sídlo
pančenlámy Tašilhunpo, klášter Sakye, Lhatse. Neuvěřitelné
panorama Himalájí se čtyřmi osmitisícovkami zároveň, klášter
Rongbuk. Za příznivých okolností možnost výstupu z Everest
Base Campu (5200 m) o něco dále pod nejvyšší vrchol světa.
22.-24.den: Káthmándú a okolí. Metropole Nepálu Káthmándú: královské paláce a domorodá tržiště, svatyně Swayambhunath (Opičí chrám), Durbar Marg, dům živé bohyně
Kumari, Pašupatináth s místy kremací, hinduistický Patan či
architektonický skvost Bhaktapur. Možnost celodenního výletu - rafting na řece Trisuli. Fakultativně let kolem Mt. Everestu
(8848 m) - cca 180 USD, platí se na místě.
25.den: Káthmándú - Praha. Odlet domů.

PROGRAM ZÁJEZDU 772: ČÍNA, TIBET, NEPÁL, INDIE

1.-24.den: Praha - Peking - Lhasa - Káthmándú. Program
shodný s 1.-24.dnem zájezdu 771.
25.-28.den: Káthmándú - Varánásí - Ágra. Přejezd do Indie.
Nejposvátnější hinduistické město Varánásí: projížďka po
Ganze, spalovací gháty, ranní modlitby. Vlakem do Ágry: nej-

krásnější hrobka světa Tádž Mahál, Červená pevnost.
29.-31.den: Ágra - Dillí - Praha. Věž Kutubmínár se záhadným
nerezavějícím železným sloupem, Červená pevnost, staré
muslimské Dillí s Páteční mešitou, Rádž Ghát s Gándhího
muzeem, moderní hlavní město New Delhi aj. Návrat domů.

PROGRAM ZÁJEZDU 773: TIBET A NEPÁL

1.-2.den: Praha - Peking - Xining. Odlet do Pekingu a dále do 3.-18.den: Xining - Lhasa - Káthmándú - Praha. Program shodXiningu. Spojení se skupinami 771 a 772.
ný s 10.-25.dnem zájezdu 771.
PROGRAM ZÁJEZDU 774: TIBET, NEPÁL A INDIE

1.-2.den: Praha - Peking - Xining. Odlet do Pekingu a dále do 24.dnem zájezdu 771.
18.-24.den: Káthmándú - Dillí - Praha. Program shodný s 25.Xiningu. Spojení se skupinami 771 a 772.
3.-17.den: Xining - Lhasa - Káthmándú. Program shodný s 10.- 31.dnem zájezdu 772.

Délka tras: letadly 18 000 km, autobusy, auty a vlaky
celkem 7000 km (772), pěšky 4x 8-20 km (volitelně)
Počasí: vzduch 15-30 °C
Nástupní místo: Praha
Termín
5.9. - 29.9. 2014
5.9. - 5.10. 2014
12.9. - 29.9. 2014
12.9. - 5.10. 2014
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č. zájezdu
771
772
773
774

dní
25
31
18
24

cena v Kč
81 590,86 890,79 790,85 990,-

V ceně je: Mezinárodní letecká doprava a přelet Peking Xining (773,774), doprava vlaky (i vysokorychlostní CRH),
busy, minibusy, z Lhasy až na nepálské hranice 4x4 terénní vozy (s místními řidiči). Víza do Číny, Nepálu a Indie
(772,774) a permity do Tibetu včetně vyřízení. Ubytování
(hotely a penziony - 2-lůžkové pokoje s příslušenstvím,
v Tibetu 1-2x kláštery nebo vybavený stan se zázemím pro 3-5 os., noční přejezdy v klimat. lehátkovém vlaku - 2x
Čína, 1-2x Indie). Průvodce, místní průvodce na program
v Tibetu, jinde dle potřeby, zdrav. připoj., inf. materiály a DPH.
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DALŠÍ VELKÉ CESTY

Které se již do katalogu nevešly, a proto si je můžete najít na www.nomad.cz . Tyto akce můžeme připravit i na zakázku pro uzavřenou skupinu podle přání zákazníka - cena dohodou. Bližší
informace o akcích v CK nebo na našich webových stránkách. Jde např. o tyto zájezdy:

781 Zázraky Mexika - okruh tím pravým srdcem země

Mexické pyramidy předkolumbovských indiánů, stříbrné doly, unikátní sukulentní flóra, mimořádný zážitek! - hejna tažných
motýlů, monarchů stěhovavých. „Díra do země“ – nejkrásnější propast na Zemi, jeskyně, koupání ve vodopádech. Skvostná
koloniální historická města i pulsující největší samostatné město světa Ciudad de México. Výstup ke kráteru sopky Xinantécatl
(4680 m). Palírny tequily u Guadalajary, odkud tento nápoj pochází, festivaly a mariachi… Mexiko mimo vychozené turistické
chodníčky, o to však opravdovější a neméně krásné.

7811

Termín: 26.11. - 14.12. 2014

19 dní		

Cena v Kč: 49 990,-

Pozn. Mapka k tomuto zájezdu je u zájezdu 33 Okruh Mexikem. S touto trasou je možné také zájezd 781 Zázraky Mexika spojit
(bližší informace v CK).

782 Plavba jihovýchodní Asií - z Hongkongu do Singapuru

Exkluzivní plavba luxusní lodí Voyager of the Seas společnosti Royal Caribbean (délka 311 m, kapacita 3114 pasažérů a 1185
členů posádky a rychlost 24 uzlů - tj. 41 km/h) do přístavů pěti zemí východní a jihovýchodní Asie. Týdenní výlet do okolí
Guilinu, kraje krasových homolí, snad nejkrásnější části Číny, Hongkong, popř. i Macao. Neznámý, ale zajímavý Kaohsiung na
Taiwanu. Dynamický Saigon se čtyřmi miliony motorek, metropole jižního Vietnamu. Hříšný Bangkok, hlavní město Thajska
i světová turistická destinace č. 1. A na závěr Singapur, v němž se prolíná Východ a Západ a který v sobě nabízí snad vše, co
mohou hlavní světové kultury a náboženství nabídnout.

7821

Termín: 30.9. - 19.10. 2014

20 dní				

Cena v Kč: 79 890,-

783 Thajsko a Kambodža

Pohodový exotický zájezd do jihovýchodní Asie komfortněji (3* hotely se snídaní, transfery privátním minibusem) a s neobvyklými zážitky - kurz vaření podle khmerských receptů, západ slunce na čtyřkolce nebo panoramatický pohled na Angkor
z horkovzdušného balónu - vám nejbližší aktivitu máte zdarma v ceně zájezdu! Projížďka tropickou džunglí na slonech, pronájem kola a vstupné do areálu Angkoru rovněž v ceně! „Město andělů“ Bangkok, pobyt u moře na „Sloním ostrově“ Koh Chang
v Thajském zálivu, chrámy Angkoru (UNESCO) v Siem Reap…

7831

Termín: 29.10. - 9.11. 2014

12 dní		

Cena v Kč: 46 890,-

Nabízíme množství dalších kombinací zemí Kambodža-Thajsko-Laos-Vietnam, ať již poznávacího charakteru nebo zaměřené
spíš na bezstarostný pobyt u moře zpestřený aktivitami. I tyto akce můžeme připravit na zakázku pro uzavřenou skupinu
podle přání zákazníka - stačí nás oslovit! Bližší informace o akcích v CK nebo na www.nomad.cz.

784 Alžírsko - do srdce Sahary

Lákavá expediční cesta až do samotného středu největší pouště světa Sahary - na náhorní plošinu Ahaggar s úchvatnými
skalními scenériemi. Unikátní oáza - pětiměstí Ghardaia obývaná přísně religiózní sektou mozabitů. Horští Berbeři, pouštní Tuaregové na velbloudech i pobřežní arabský svět medin, bazarů a súků. *V jarním termínu mimořádný zážitek - účast na tradičním tuarežském festivalu vítání jara le Tafsit s velbloudími závody, průvodem městem, tanci, hudbou a uměleckými řemesly.

7841
7842
7843
7844

Termín: 6.4. - 20.4.2014
Termín: 6.4. - 27.4.2014*
Termín: 27.9. - 11.10.2014
Termín: 27.9. - 17.10.2014

15 dní		
22 dní		
15 dní		
21 dní		

Cena v Kč: 59 890,Cena v Kč: 70 890,Cena v Kč: 59 890,Cena v Kč: 69 490,-

Kromě uvedených nabízíme i dobrodružné expedice pro odvážná srdce NA SIBIŘ a NA SEVER (Bajkal,
Čukotka, Jakutsko, Kola, Ussurijsko, Kurily, Sachalin, Ural, Altaj, Kazachstán…) popř. NETRADIČNÍ
AKTIVITY (Zimní táboření, Sněžnice a Survival Limit - Přežití. V Litvě - Po stopách vlků a zubrů, Plavba na
vikingské osmiveslici…).
Expedice do míst ojedinělých přírodních krás, okořeněné dávkou bezpečného dobrodružství. V ceně vždy doprava, víza,
zkušení průvodci. Bližší informace o akcích žádejte v CK nebo na www.nomad.cz.
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VELKÁ POUŤ ŘÍŠÍ STŘEDU - Z PEKINGU DO HONGKONGU

Napříč Čínou od severu na jih. Skvosty světové historie - Velká čínská zeď, Peking, Xi´an. Žlutá
a Dlouhá řeka - veletoky Chuang-che a Jang-c´-tiang. Rýžová políčka, čajové terasy, bambusové háje. Posvátné hory, buddhistické a taoistické kláštery a chrámy, bájná Šangri-La na okraji
Tibetu. Horské kmeny Bai a Naxi. Velehorské scenérie na pomezí Sečuánu a Tibetu, trek v téměř
4 km hlubokém kaňonu Tygřího skoku - nejhlubším na světě. Fantastický kraj vápencových homolí na řece Li. Bývalá britská kolonie Hongkong (a portugalské Macao)…
PROGRAM ZÁJEZDU 791: Z PEKINGU DO SEČUÁNSKA

1.-4.den: Praha - Peking. Let do Pekingu: Zakázané město,
náměstí Nebeského klidu, mauzoleum Mao Ce-Tunga, císařský Letní palác. Velká čínská zeď - výlet po jediném lidském
výtvoru viditelném z vesmíru, hrobky císařů dynastie Ming aj.
5.-10.den: Peking - Xi´an - Čengdu. Superexpresem CRH po
nedávno otevřené čínské vysokorychlostní železnici (až 350
km/h) z Pekingu do Žengžou. Provincie Henan na Žluté řece,
kde vznikla čínská civilizace. Nejslavnější šaolinský klášter se
školami kung-fu pod posvátnou taoistickou horou Songšan,
nejstarší čínská pagoda. Luojang: první buddhistický chrám
v Číně, jeskyně Dračí brána se 100 tisíci podobami Buddhy.

Starověký Čangan a výchozí bod Hedvábné stezky - Xi´an:
hrobka prvního císaře a terakotové armády, Husí pagody,
městské hradby, Velká mešita.
11.-14.den: Čengdu - Lešan. Provincie Sečuán na veletoku
Jang-c´-tiang, bambusové lesy - areál pandy velké. Metropole
Čengdu. Lešan: největší socha Buddhy na světě! Emeišan: výstup na horu Vznešeného obočí (3099 m) - jednu ze čtyřech
nejposvátnějších hor buddhismu, vrchol 10 000 Buddhů, noc
v klášteře, výhledy na ledovec Gonggašan (7556 m).
15.-16.den: Lešan - Peking - Praha. Návrat do Čengdu, přelet
do Pekingu a odlet domů.

PROGRAM ZÁJEZDU 792: ZE SEČUÁNSKA DO HONGKONGU

1.-6.den: Praha - Peking - Čengdu - Lešan. Let do Pekingu, přelet do Čengdu. Provincie Sečuán na veletoku Jang-c´-tiang,
kraj bambusových lesů - areál pandy velké. Metropole Čengdu. Lešan: největší (71 m) socha Buddhy na světě! Emeišan:
výstup na horu Vznešeného obočí (3099 m) - jednu ze čtyřech
nejposvátnějších hor buddhismu, také vrchol 10 000 Buddhů,
noc v klášteře, výhledy na ledovec Gonggašan (7556 m).
7.-9.den: Lešan - Litiang. Horská provincie Junnan u hranic
Tibetu. „Čínský Šrínagar“ - město a údolí Litiang (UNESCO),
obývané lidem Naxi: dřevěné domy, vodní kanály, trhy, tibetské kláštery v bájné Šangri-La, Ganden Sumtseling - jeden
z největších vně Tibetu (v 3300 m nad mořem).
10.-11.den: Tygří skok. Dvoudenní výlet pod Sněžnými horami Nefritového draka (kolem 5500 m) do soutěsky Tygřího
skoku na horním toku Jang-c´-ťiangu: pěší túra nejhlubším
(dokonce až 4 km!) kaňonem světa.
12.-14.den: Litiang - Dali. Dali - nejpohodovější město Číny
a mekka baťůžkářů: staré město, Tři pagody se 6 stupňovou
a 70 m vysokou Čchien-Sün, barevné trhy horských Baiů. Zájemci na kolech kolem jezera Erhai pod čtyřtisícovkami.
15.-16.den: Dali - Kunming. Metropole čínského jihozápadu
Kunming: poutní Juantong, mešity, jídelny s místními specialitami, Bambusový chrám s 500 hliněnými sochami. Pěší výlet

791
792
80
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ve Zkamenělém lese - labyrint sloupů, skal a jezírek.
17.-20.den: Kunming - Guilin. Guilin - dle Číňanů „nejkrásnější
místo na světě“, krasové scenérie, jeskyně Rákosové flétny, vyhlídka z vrchu Osamělé nádhery. Longseng - nejznámější čínské rýžové terasy: impozantní několik set metrů vysoká políčka. Jangšuo - kraj světoznámých vápencových homolí, výlety
po okolí - pěšky či na pronajatých kolech: jeskyně, domorodé
vesničky s trhy, rybáři lovící pomocí cvičených kormoránů...
Pro zájemce výlet lodí po řece Li.
21.-22.den: Guilin - Hongkong. Přes metropoli čínských gurmánů Guangžou (Kanton) do bývalého britského Hongkongu.
23.-25.den: Hongkong - (Macao) - Praha. Hong Kong: tramvaj na Victoria Peak (552 m) - vyhlídka, zahrady, mrakodrapy, bary, obchody, přístav. Možnost návštěvy Ocean Park
s největším akváriem světa a ZOO se živými pandami. Ostrov
Lantau: pěší výlet v horách, kláštery, odpočinek na plážích
Jihočínského moře. Fakultativně výlet lodí do dříve portugalské kolonie Macaa: ruiny katedrály Sao Paolo, pevnost Monte
Fort, kasína. Návrat domů

Možnost spojení: Trasy 791 a 792 lze spojit do zájezdu 793
s kompletním programem. Zájezd 792 (Ze Sečuánska do
Hongkongu) s trasou 80 Do srdce Číny do zájezdu 794.

Délka tras: letadlem 22 000 km, busy a vlaky 2600 km
(791), 3600 km (792)
Počasí: vzduch 18-33 °C
Nástupní místo: Praha
Termín
č. zájezdu
dní
cena v Kč
791
23.8. - 7.9. 2014
16
56 890,792
31.8. - 24.9. 2014
25
69 490,793
23.8. - 24.9. 2014
33
75 990,794
15.8. - 24.9. 2014
41
89 990,V ceně je: Letecká doprava do Číny, přelet Čengdu - Peking
(791), Peking - Čengdu (792). Veřejná i nájemní doprava
(vlaky - včetně jízdy vysokorychlostním CRH, autobusy,
minibusy, taxi). Víza (Čína) a jejich vyřízení. Ubytování
(hotely a penziony - dvoulůžkové pokoje s příslušenstvím,
1x klášter (Emeišan, 791) - jednoduché ubytování po 4,
noční přejezdy v klimat. lehátkovém vlaku - 1x 791, 2x 792
a v klimat. lůžkovém busu - 1x 792). Průvodce, místní průvodci dle potřeby, zdrav. připojištění, inf. materiály a DPH.

cestovní kancelář nomád s.r.o. CENTRÁLA: Smetanova 34, 591 01 Žďár n. Sáz., tel.: 566 623 642, fax: 566 627 262
kontaktní místo BRNO: Ruefa Reisen, Dvořákova 1, tel./fax: 542 216 076
www.nomad.cz
kontakt PRAHA: C.A. ACOSA Reiseshop, Lazarská 13/8 (vchod z Vodičkovy), tel: 224946180-1
e-mail: nomad@nomad.cz
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DO SRDCE ČÍNY - ZE ŠANGHAJE DO PEKINGU

To nejlepší a nejtypičtější z obří „Říše Středu“. Prosperující a bohatnoucí východočínské provincie
v čele s Šanghají. Nejkrásnější čínské přírodní scenérie Chuang-šan. Posvátné hory a poutní místa, nekonečná rýžová pole, čajové plantáže. Kulturní klenoty Changžou, Žoužuang či Nanking.
Metropole Peking s některými z nejvýznamnějších světových památek včetně Velké zdi.
PROGRAM ZÁJEZDU:

1.-3.den: Praha - Šanghaj. Let do Šanghaje, hlavního konkurenta metropole Pekingu a dnes snad nejdynamičtějšího
asijského města. Transfer z letiště nejrychlejším vlakem světa Maglev (až 431 km/hod). Nábřeží Bund, vyhlídka z Perly
Mapka k zájezdu je u trasy č. 79 Velká pouť Říší Středu.

Možnost spojení: Se zájezdem 792 (Ze Sečuánska do Hongkongu)
do zájezdu 794 (15.8.-24.9. 2014, 41 dní, 89 990 Kč). S trasou 83
(KLDR) do zájezdu 832 (15.8.-11.9. 2014, 28 dní, 108 890 Kč).

Délka tras: letadlem 21 000 km, po zemi (vlaky a
minibusy) 2500 km, pěšky 4x 3-10 km (volitelně)
Počasí: vzduch 25-32 °C, mírně teplejší a vlhčí než u nás
Nástupní místo: Praha
Termín
č. zájezdu
dní
cena v Kč
17
15.8. - 31.8. 2014
801
54 990,V ceně je: Letecká doprava včetně letištních tax a poplatků. Veřejná i nájemní doprava (vlaky - včetně jízdy
superexpresy CRH a Maglev, autobusy, minibusy, taxi).
Víza (Čína) a jejich vyřízení. Ubytování (hotely a penziony - dvoulůžkové pokoje s příslušenstvím, 1x noční přejezd
v klimatizovaném lehátkovém vlaku). Český průvodce,
místní průvodci dle potřeby, zdravotní připojištění, informační materiály a DPH.
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Orientu, 468 m televizní věže. Možnost plavby lodí po řece
Huangpu centrem města kolem nejznámějších mrakodrapů,
návštěvy představení akrobatů aj. „Čínské Benátky“ Žoužuang:
malebné středověké město vodních kanálů a typických kamenných mostů.
4.-5.den: Šanghaj - Changžou. Changžou - „hlavní město čínské turistiky“: Západní jezero, ostrov Osamocené hory, Chrám
Požehnaného odloučení, Pagoda šesti souladů.
6.-7.den: Changžou - Chuang-šan. Masiv Chuang-šan - nejslavnější čínské přírodní scenérie se 72 vrcholky: lanovkou
a pěšky na nejvyšší vrchol Lotosový květ (1864 m), koupání
v termálech Nachového obláčku.
8.-9.den: Chuang-šan - Nanking. Nanking: hradby, brány a ruiny paláce dynastie Ming, vrch Zidžinšan s hroby císařů a otce
moderní Číny Sunjatsena. Nejdelší veletok Asie - Jang-c´tiang.
10.-12.den: Nanking - Qufu - Taian. Poutní Qufu - rodiště Konfucia: obří chrám a filozofův hrob. Taian: chrám Dai, výstup po
6660 schodech (nebo lanovkou) na nejposvátnější z 5 taoistických hor - Taišan (1545 m).
13.-16.den: Taian - Peking. Po nové vysokorychlostní trati CRH
(až 350 km/h) čínským „šinkansenem“ do Pekingu: Zakázané
město, náměstí Tiananmen s mauzoleem Mao-Ce-Tunga,
chrám Nebes, letní císařský palác, komplex sportovišť LOH
2008 aj. Výlet na Velkou čínskou zeď, hrobky dynastie Ming.
17.den: Peking - Praha. Odlet domů.

JIŽNÍ KOREA

Okruh po jižní části Korejského poloostrova. Po zemi, která se za posledních 50 let přeměnila
z agrární provincie ve vyspělou ekonomickou mocnost, v jednoho z „asijských tygrů“. Obří metropole Soul i malebné národní parky. Horské scenérie, svěží jarní příroda či pastelové barvy podzimních lesů. Krátery, lávová pole, tunely, jeskyně, vodopády, termální lázně i pláže Východočínského
moře. Naleziště dinosaurů. Pozůstatky dávných vyspělých civilizací, buddhistické chrámy a kláštery. Rozdělený svět na hranici s KLDR. Sopečný ostrov Čedžu (Jeju), který vás uchvátí svou krásou.
PROGRAM ZÁJEZDU:

1.-2.den: Praha - Soul. Let do korejské metropole.
3.-4.den: Soul - N.P. Wolchusan - Čedžu. Přejezd na jih země.
Pěší výlet v N.P. Wolchulsan: bizarní skalní útesy. Dinosauří
park s nalezištěm kostí a otisků stop včetně nejstarších ptačích. Přelet z Gwangžu na ostrov Čedžu.
5.-7.den: Čedžu. „Korejská Havaj“ - pozoruhodný sopečný ostrov ve Východočínském moři se subtropickým charakterem.
Jeskyně Mandžanggul - nejdelší lávový tunel na světě (13
km), vulkanický kráter San´gumburi, sopečný kužel Songsan.
Vodopád Čongbang - jeden ze dvou v Asii, který padá kolmo
do moře. Skanzeny s původními domy a kulturou obyvatel
ostrova, pláže s lávovým pískem. Pokus o výstup na sopku
Hallasan - nejvyšší horu Koreje (1950 m).
8.-10.den: Čedžu - Pusan. Lodí zpět na pevninu. Nejvýznamnější přístav a druhé město země - Pusan: chrám Beomeosa,
Dongnae - největší termály Asie, Pusanská věž. Tongdosa nejslavnější buddhistický chrám v Koreji.
11.-12.den: N.P. Kjongdžu. Jeden z nejdůležitějších historických areálů v celé Asii - národní park Kjongdžu: chrámy, palástrana
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ce a hroby dynastie šamanského království Silla. Sokkuramská
jeskyně se slavnou sochou Buddhy.
13.-15.den: N.P. Kjongdžu - Soul. Zpět na sever do metropole Soulu: královský palác Kjongbokkung, Modrý dům - sídlo
prezidenta, park Namsan: Soulská věž - pohled na město
z celkové výšky 483 m, Památník války aj. Možnost výletu do
rozdělené obce Panmundžom na nejostřeji střežené hranici
světa: pohledy do KLDR na vesnici Propagandy s největší vlajkou na světě.
16.den: Soul - Praha. Návrat domů.

Možnost spojení: S trasou 82 (Taiwan). Zájezd 811 s 821 do zájezdu 813 (jaro). Zájezd 812 s 822 do zájezdu 814 (podzim). V ceně je
i přelet Taipei - Soul (813), resp. Soul - Taipei (814).
Lze i spojení do větších celků: U jarního termínu s trasami 91
(*Bohol, Filipíny) a 82 (Taiwan) nebo s trasou 91 (*Bohol, Filipíny
a *Palawan). U podzimního s trasami 82 (Taiwan) a 91 (Filipíny,
*Palawan). Bližší informace na www.nomad.cz nebo v CK.

cestovní kancelář nomád s.r.o. CENTRÁLA: Smetanova 34, 591 01 Žďár n. Sáz., tel.: 566 623 642, fax: 566 627 262
kontaktní místo BRNO: Ruefa Reisen, Dvořákova 1, tel./fax: 542 216 076
www.nomad.cz
kontakt PRAHA: C.A. ACOSA Reiseshop, Lazarská 13/8 (vchod z Vodičkovy), tel: 224946180-1
e-mail: nomad@nomad.cz

Délka tras: letadlem 22 000 km, vlaky, auty a busy 2300
km, lodí 200 km, pěšky 5x 5-10 km (volitelně)
Počasí: vzduch 12-21 °C (v horách chladněji)
Nástupní místo: Praha
Termín
č. zájezdu
811
20.5. - 4.6. 2014
28.10. - 12.11. 2014 812
813
10.5. - 4.6. 2014
28.10. - 22.11. 2014 814
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dní
16
16
26
26

cena v Kč
62 690,62 690,89 890,89 890,-

V ceně je: Letecká doprava do Soulu a přelet na Čedžu
včetně letištních tax a poplatků. Loď z Čedžu na pevninu.
Nájemní (minivany, popř. taxi) a veřejná (vlaky a busy) doprava. Ubytování (hotely, motely, penziony - dvoulůžkové
pokoje s příslušenstvím). Český průvodce, místní průvodci
dle potřeby, zdravotní připojištění, informační materiály
a DPH.

OSTROV TAIWAN - „JINÁ“ ČÍNA

„Čínská republika na ostrově Taiwan“, dřívější Formosa (Krásný ostrov)
- území po válce separované od mateřské Číny s nekomunistickým politickým systémem. Úchvatné pohledy na téměř čtyřtisícové vrcholky
hor prorážející moře mraků, vodopády halící se v mlze, kaňon s mramorovými útesy (jeden ze „sedmi zázraků Asie“), sopečná a krasová
pohoří, jezera, termální prameny i letoviska a pláže teplého Pacifiku.
Vibrující metropole Taipei, kde se střetávají prastaré místní obřady
a náboženství s nejmodernější současností.
PROGRAM ZÁJEZDU:

1.-3.den: Praha - Taipei. Let na Taiwan. Sedmimilionové hlavní město: Taipei 101, mezi lety 2004-2007 nejvyšší budova
světa (508 m) i s nejrychlejším výtahem světa, vyhlídka na
město z 382 m. Jedinečné Muzeum Národního paláce s největší sbírkou čínského umění na světě, Svatyně Mučedníků
a Čankajškovo mauzoleum, taoistický Lungšan a další chrámy. Vzrušující noční trhy s ochutnávkou exotických pokrmů.
Relaxační výlet do lázní Peitou: Pekelné údolí, koupání v termálech, masáže.
4.-5.den: Taipei - N.P. Taroko. Vlakem podél východního pobřeží do N.P. Taroko - největší turistické atrakce ostrova, řazeného mezi „sedm zázraků Asie“: pěší výlety v kaňonu řeky
a bočních údolích s impozantními mramorovými útesy. Vodopády, deštné lesy se subtropickým rostlinstvem.
6.-8.den: N.P. Taroko - N.P. Jušan - Ališan. Napříč Taiwanem
z východní na jihozápadní stranu hor. Adrenalinový přejezd
přes vysokohorský průsmyk (ve výšce 3200 m, a to pouhých
cca 20 km od moře), dechberoucí jízda serpentinami nad propastmi. Jezero Slunce a Měsíce. N.P. Jušan s Nefritovou horou
(3952 m) - nejvyšším vrcholem Východní Asie. Palmové háje
a čajové plantáže. Horské letovisko Ališan. Úžasné horské
scenérie při východu slunce za Nefritovou horou. Pěší výlet
kolem obrovských tisíciletých cypřišů.
9.-10.den: N.P. Kenting. Pod obratník Raka na jih Taiwanu.
Odpočinek na riviéře v nejznámějším přímořském letovisku
- Kentingu: koupání v tropickém moři, možnosti potápění

Možnost spojení: S trasou 91 (Filipíny). Zájezd 821 s 911 do zájezdu 823 (jaro) s možností prodloužení o volitelný výlet Bohol. Zájezd
822 s 912 do zájezdu 824 (podzim) s možností prodloužení
o volitelný výlet Palawan. V ceně je i přelet Manila - Taipei (823),
resp. Taipei - Manila (824).
S trasou 81 (Jižní Korea) do zájezdu 813 (10.5.-4.6. 2014, 26 dní,
89 890 Kč), resp. do zájezdu 814 (28.10.-22.11. 2014, 26 dní, 89
890 Kč). V ceně je i přelet Taipei - Soul (813), resp. Soul - Taipei (814).
S trasou 88 (Okinawa) do zájezdu 886 (30.10.-22.11. 2014, 24 dní,
99 990 Kč). V ceně je i přelet Naha - Taipei.
Lze i spojení do větších celků: U jarního termínu s trasami 91
(*Bohol, Filipíny) a 81 (Jižní Korea). U podzimního s trasami 81
(Jižní Korea) a 91 (Filipíny, *Palawan) nebo s 88 (Okinawa) a 91
(Filipíny, *Palawan). Bližší informace na www.nomad.cz nebo v CK.
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(korálové útesy) a vodních sportů. Nejjižnější cíp Taiwanu mys Oluanpi s majákem, kde se mísí vody Jihočínského moře
a Tichého oceánu. Hengčuen Ocean Park s největším akváriem v jihovýchodní Asii se žraloky velrybími.
11.-12.den: N.P. Kenting - Taipei - Praha. Novým taiwanským
„šinkansenem“ s rychlostmi nad 300 km/h z Kaohsiungu zpět
na sever ostrova do Taipei. Návrat domů.

Délka tras: letadlem 22 000 km, auty, vlaky a busy 1600
km, pěšky 3x 5-10 km (volitelně)
Počasí: vzduch 22-30 °C (v horách výrazně chladněji
s občasnými přeháňkami), voda 23-26 °C
Nástupní místo: Praha
Termín
č. zájezdu
dní
cena v Kč
821
10.5. - 21.5. 2014
12
52 890,11.11. - 22.11. 2014 822
12
52 890,823
25.4. - 21.5. 2014
27
88 690,824
11.11. - 7.12. 2014
27
87 290,V ceně je: Letecká doprava včetně letištních tax a poplatků. Nájemní doprava (auta či minivany), doprava vlaky
(včetně superexpresu z Kaohsiungu do Taipei) a autobusy
po trase programu. Ubytování (hotely, motely, penziony
- dvoulůžkové pokoje s příslušenstvím). Český průvodce,
místní průvodci dle potřeby, zdravotní připojištění, informační materiály a DPH.

cestovní kancelář nomád s.r.o. CENTRÁLA: Smetanova 34, 591 01 Žďár n. Sáz., tel.: 566 623 642, fax: 566 627 262
kontaktní místo BRNO: Ruefa Reisen, Dvořákova 1, tel./fax: 542 216 076
www.nomad.cz
kontakt PRAHA: C.A. ACOSA Reiseshop, Lazarská 13/8 (vchod z Vodičkovy), tel: 224946180-1
e-mail: nomad@nomad.cz
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KOREJSKÁ LIDOVĚ DEMOKRATICKÁ REPUBLIKA

Cesta na niž nikdy nezapomenete. Do jedné z nejobtížněji přístupných zemí světa, vyznávající
Kim Ir-senovu ideu Čučche, tj. absolutní soběstačnosti. Ideu kdy „člověk vše vede a vše rozhoduje“.
Do země, kde květiny nesou jména velkých vůdců. Cestování bývá obvykle pohybem v prostoru
z bodu A do bodu B, v případě tohoto zájezdu ale zažijete i opravdové cestování v čase! Neuvidíte
sice živé dinosaury, ale můžeme vám slíbit poctivou stalinskou atmosféru 50.let. Pchjongjang jediné velkoměsto světa, kde neřešíte problémy s parkováním. Dálnice, na nichž můžete hrát fotbal. Monumentální a prostorné hotely, paláce, památníky i výjimečně krásná korejská příroda.
Nejmasovější představení světa - Arirang... Severní Koreu je lépe jednou vidět na vlastní oči než
o ní stokrát slyšet nebo číst! Na rozdíl od rutinních itinerářů pro zahraniční turisty „po vyšlapaných
chodníčcích“ je náš program rozšířen o mimořádně zajímavou oblast na pobřeží Východního (Japonského) moře s Diamantovými horami, nejkrásnějším pohořím celého Korejského poloostrova!
PROGRAM ZÁJEZDU:

1.-2.den: Praha - Peking. Odlet do metropole Číny. Prohlídka
dle časových možností: Zakázané město, gigantické náměstí
Nebeského klidu s mauzoleem Mao-Ce-Tunga.
3.den: Peking - Pchjongjang. Přelet do hlavního města KLDR.
Triumfální oblouk (větší než pařížský). Centrální náměstí Kim
Ir-sena s Velkou lidovou knihovnou. Obří komplex Mansudae
- parlament a památník s 20 m sochou Kim Ir-sena (kladení
květin). Ubytování s jedinečnou vyhlídkou na celý Pchjongjang: čerstvě dokončený největší hotel světa Rjugjong se 105
patry, 170 m věž Čučche se zářícím plamenem aj.
4.den: Pchjongjang - Nampo - Rjonggang. Kumsusan - ohromující mauzoleum věčného prezidenta Kim Ir-sena, proti
němuž prý vypadá „to Maovo jako králíkárna a Leninovo jako
krabice od bot“. Vrch Taesong: kladení květin na hřbitově padlých revolucionářů. Chrám Kwangbop ze 4. stol. s praktikujícími mnichy. Na jih do města Nampo - druhého významem
a hlavního přístavu země. Chlouba severokorejského stavebnictví - 8 km hráz v Západním (Žlutém) moři. Lázně Rjonggang s termální radioaktivní vodou. Noc ve vládním hotelu
s bazénky s léčivou vodou přímo v příslušenství pokoje.
5.den: Rjonggang - Mt. Rjongak - Pchjongjang. Návštěva
zemědělské farmy Čongsanri (zatančí nám opět družstevnice?). Piknik v přírodě na vrchu Rjongak (292 m) s nádherným
výhledem na hlavní město. Návrat do Pchjongjangu. Muzeum korejské války s monumentálním panoramatem bitvy.
Prohlídka americké špionážní lodě Pueblo - trofeje z r. 1968.
Návštěva světoznámého představení Arirang, kdy až 150 tisíc diváků aplauduje sto tisícům cvičenců (Guinessova kniha
rekordů).
6.den: Panmundžom, Kaesong. Na jih do Kesongu, příhraničního města a bývalé metropole království Korjo. Panmundžom na 38. rovnoběžce - návštěva demilitarizované
zóny přímo na nejpřísněji střežené hranici světa. Překvapivý
několikametrový výpad do Jižní Korey v budově OSN - rozkročíme se nad hranicí s každou nohou v jedné z Korejí? Vesnička
propagandy s největší vlajkou na světě, vyhlídka na jihokorejskou „Berlínskou“ zeď. Kesong - město ženšenu. Muzeum
říše Korjo. Návrat do Pchjongjangu. Palác dětí a studentů
s ukázkami uměleckých a sportovních představení.
7.den: Pchjongjang - Wonsan. Scénická jízda napříč Korejským poloostrovem, vodopád Ulim. Přístav Wonsan: hlavní
náměstí, návštěva zemědělské univerzity. Přímořské letovisko
Songdowon: větrolam ze 700 let starých borovic, malá ZOO
a botanická zahrada s kimirseniemi a kimčongiliemi. Návštěva
dětského tábora pro 1200 školáků z celé země. Pobyt na písečných plážích Východního moře.
8.den: Wonsan - Kumgangsan. Přejezd po pobřeží na jih do
lázní Kumgangsan nedaleko hranic obou Korejí. Pobyt v překrásných Diamantových horách (1639 m), posvátných pro
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buddhisty. Blyštivé jehlovité žulové štíty (je jich na 12 tisíc),
vodopády, jeskyně, termální prameny, buddhistické pagody
a poustevny. Procházka k vodopádu Kuryong (vysokému 100
m), oběd ve formě pikniku v přírodě. Jízda k laguně Samilpo
u Kumgangského moře s mnoha ostrůvky porostlými borovicemi.
9.den: Kumgangsan - Pchjongjang. Kolem vodopádu Kwanum (43 m) k masivu Manmulsang. Pěší výlet v horách mezi
bizarními skalisky připomínající duchy, skřítky, zkamenělé
stromy či zvířata. Návrat do Pchjongjangu.
10.den: Mt. Mjohjang. Na sever do Hor tajemné vůně. Výstava mezinárodního přátelství s dary světových státníků (včetně
našich komunistických) oběma korejským vůdcům (např. vagón od Maa). Pohjon - nejvýznamnější buddhistický chrám
v Severní Koreji. Procházka pod Mt. Mjohjang (1909 m) v krásné
krajině kopců, luk, květů a nesčetných kaskádových vodopádů.
Večeře na rozloučenou v Kachní restauraci v Pchjongjangu.
11.-12.den: Pchjongjang - Peking. Lůžkovým vlakem do
Pekingu. Jízda západní KLDR, přes řeku Amnok do Číny. Příjezd do Pekingu další den ráno. Prohlídka dle časových možností: „Pupek světa“ - chrám Nebes. Nákup suvenýrů na Hedvábné tržnici, kde nic není nemožné. Pro zájemce návštěva
pekingské opery a konzumace neméně vyhlášené pekingské
kachny.
13.den: Peking - Praha. Odlet domů.
*Volitelný výlet:
1.-4.den: Peking, Velká čínská zeď. Letní císařský palác s mramorovou lodí císařovny Cixi. Návštěva sportovišť LOH 2008. Výlet
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k největšímu dílu lidské historie - procházka po Velké zdi. Hrobky 13 císařů dynastie Ming. Cesta duší s desítkami kamenných
soch zvířat, lidí a monster. Tibetský lamaistický chrám Harmonie
a míru s největší sochou Buddhy na světě vyřezanou z jediného
kusu dřeva (26 m), Konfuciánský chrám s Lesem stél aj. Odlet
domů.
Termín: 11.9. - 14.9. 2014
Cena v Kč: 5 890,V ceně je: nájemní a veřejná doprava, ubytování (hotel), český
průvodce, místní průvodci dle potřeby, zdravotní připojištění,
informační materiály a DPH. Příplatek za jednolůžko 2400 Kč.

Možnost spojení: S trasou 80 Do srdce Číny do zájezdu 832.
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Délka tras: letadlem 21 000 km, po zemi (minibusy a
vlakem) 3000 km, pěšky 3x 3-10 km
Počasí: vzduch 23-30 °C, mírně teplejší a vlhčí než u nás
Nástupní místo: Praha
Termín
30.8. - 11.9. 2014
15.8. - 11.9. 2014

č. zájezdu
831
832

dní
13
28

cena v Kč
79 990,108 890,-

V ceně je: Letecká doprava do Pekingu a přelet do
Pchjongjangu včetně letištních tax a poplatků. Nájemní
doprava (mikrobusy v KLDR a v Číně - tam i taxi) a veřejná
doprava (metro). Lůžkový vlak 1. třídy z Pchjongjangu do
Pekingu. Víza (Čína, KLDR) a jejich vyřízení. V KLDR vstupné do objektů dle programu. Ubytování (v Pchjongjangu
v jednom z nejlepších hotelů v zemi, v termálech Rjonggang v bývalém vládním hotelu, ve Wonsanu, Kumgangsanu a Číně cca na úrovni našich *** hotelů, s místními specifiky, 1x lůžko ve vlaku), od příletu do KLDR do
odjezdu z Pyongyangu plná penze, v Číně snídaně. Český
průvodce, v KLDR místní průvodci a organizátoři po celou
dobu pobytu, v Číně dle potřeby. Zdravotní připojištění,
informační materiály a DPH. V ceně není: Vstupné na Arirang 4200 Kč (lístky 1.kategorie). Příplatek za jednolůžkový
pokoj 10 600 Kč.

JAPONSKO - HONŠÚ, ŠIKOKU, KJÚŠÚ

Do Japonska v době vrcholícího jara - nejvhodnější době pro jeho návštěvu, kdy vzduch je ještě
průzračný, teploty příjemné a obloha většinou modrá a slunečná. Na tři ze čtyř hlavních ostrovů.
Všechny historické metropole - Nara, Kjóto, Kamakura a Edo (Tokio). Tři z nejkrásnějších japonských hradů - Macujama, Kumamoto a Macumoto. Jednička světového lázeňství - Beppu, memento atomové hrozby - Nagasaki. Největší aktivní sopka světa - Aso. Výpravné festivaly v Kjótu
a v Nikkó. Japonské Alpy - mohutný vodopád Kegon, olympijské Nagano, tradiční venkovská
architektura Takajamy i poutní Nikkó. Posvátná sopka Fudži.
PROGRAM ZÁJEZDU 841: Z TOKIA AŽ DO NAGASAKI

1.-2.den: Praha - Tokio. Let do Tokia: zahrady Císařského paláce, kontroverzní svatyně Jasukuni, mrakodrapy v Šindžuku
- vyhlídka na Tokio z Metropolitní radnice (243 m), oslnivé
neony Kabuki-čó.
3.-4.den: Tokio - Macujama. Jízda na jihozápad Honšú do
Okajamy a dál přes zázrak moderní techniky - 13,1 km dlouhý
systém mostů Seto-Ohaši na ostrov Šikoku. „Metropole haiku“ - Macujama: rozsáhlý hrad na kopci, koupel v kouzelných
historických lázních Dogo.
5.den: Macujama - Beppu. Lodí z Šikoku na ostrov Kjúšú. Bezkonkurenčně největší lázně Japonska, ne-li světa - Beppu:
Pekelná oblast - horká zřídla, koupele. Termální megamarket aneb vše, co jste kdy (ne)chtěli vědět o masové turistice
v Japonsku.
6.den: Beppu - Mt. Aso - Kumamoto. Napříč Kjúšú přes sopku
Aso - pěší výlety uvnitř největší aktivní kaldery světa s výhledy
do jícnu aktivního kráteru Naka-dake.
7.-8.den: Kumamoto - Nagasaki - Ósaka. Kumamoto: slavné
zahrady Suizendži, mohutný hradní komplex. Kosmopolitní
Nagasaki - brána křesťanství v Japonsku i místo (snad) poslední exploze atomové bomby: mírový park a muzeum A-bomby, největší chrám Východu - katedrála Urakami, památník

26 ukřižovaných křesťanů, Čínská čtvrť, Holandské svahy aj.
Šinkansenem z Fukuoky (Hakaty) tunelem pod mořem zpět
na Honšú do Ósaky.
9.-10.den: Ósaka, Horjúdži, Nara. Velkoměsto byznysu a jídla Ósaka: hrad šóguna Hidejošiho, futuristický Sky Building, podzemní město Umeda, večer na neonovém bulváru Dótombori a v Americké vesnici. Horjúdži - nejstarší chrám Japonska
i nejstarší dřevěná stavba na světě. První japonská metropole
- Nara: chrám Tódaidži - největší dřevěná stavba světa, Velký
Buddha, park s 1200 krotkými jelínky.
11.-12.den: Ósaka - Kjóto - Tokio. Kjóto: zámek Nidžó, chrám
a zahrady Rjóandži, Zlatý pavilon, chrám Kijomizu aj. Čtvrť
divadel a gejš - Gion: volitelně večerní program s ukázkami
tradiční japonské kultury (bunraku, nó, čajový obřad, ikebana…). Festival Aoi - procesí císařských poslů v historických
kostýmech v ulicích města. Superexpresem Hikari do Tokia.
13.-14.den: Tokio - Praha. Cukidži - atmosféra největšího rybího trhu na světě, vyhlídková plavba po řece Sumidě, Asakusa - chrám Sensódži s obřím lampiónem. Nebeský strom
- nejvyšší věž a druhá nejvyšší stavba světa - (634 m) z r. 2012.
Návrat domů.

PROGRAM ZÁJEZDU 842: Z TOKIA DO NAGASAKI, OKOLÍ TOKIA

1.-13.den: Praha - Tokio. Shodný s 1.-13.dnem zájezdu 841 až
do odletu z Tokia.
14.-15.den: Nikkó - Tokio. N.P. Nikkó v Japonských Alpách. Nejvyšší japonský vodopád Kegon (99 m), jezero Čúzendži. Komplex chrámů Tóšógú s mauzoleem šóguna Tokugawy. Sennin
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Gyorecu - dva hlavní festivaly svatyně: střelba samurajských
lučištníků na koních na terč, procesí v historických kostýmech
a maskách. Návrat do Tokia.
16.-17.den: N.P. Fudži-Hakone-Izu, Kamakura, Jokohama. Celodenní výlet do oblasti Hakone. Různými typy vlaků a lano-
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vek ke geotermálnímu poli Ówakudani s bublajícím bahnem
a sirnými výpary. Procházky, projížďka lodí po jezeře Aši
s úchvatnými výhledy na nejvyšší horu a symbol Japonska sopku Fudži (3776 m). Středověká metropole a pacifické letovisko Kamakura: Velký Buddha, chrám Hasedera. Jokohama:
vyhlídka z nejvyššího mrakodrapu Japonska (296 m), čínská

čtvrť, Čtvrť 21. století se zábavním parkem aj.
18.-19.den: Tokio - Praha. Volitelný program, např. parky
a muzea ve Uenu, exkluzivní obchodní ulice ve čtvrtích Ginza
a Šibuja, noční život v Roppongi, Akihabara - roh hojnosti pro
nákupy elektroniky (a nejen jí!) aj. Návrat domů.

PROGRAM ZÁJEZDU 843: JAPONSKÉ ALPY

8.-10.den: Tokio - Takajama - Macumoto. Šinkansenem do
1.-2.den: Praha - Tokio. Shodný s 1.-2.dnem zájezdu 841.
3.-7.den: Nikkó, Fudži, Kamakura, Jokohama. Program je shod- Nagoje a dále krásnou horskou krajinou Japonských Alp do
Takajamy - města, v němž se zastavil čas: historická čtvrť Sanný s 14.-18.dnem zájezdu 842 až do odletu z Tokia.
mači. Hida - skanzen tradiční japonské vesnice. Vyhlídkovou
horskou silnicí kolem zasněžených třítisícovek do Macumota.
11.-12.den: Macumoto - Nagano - Tokio. Podmanivé Macumoto: nejstarší japonský hrad. Dějiště ZOH 1998 Nagano (vzpomínáte?): poutní chrám Zenkódži. Jedinečný horský park
Džigokudani jaenkoen, kde se opice koupou v termálních bazéncích pod tisíci obřích japonských cedrů. Návrat do Tokia.
13.-14.den: Tokio - Praha. Volitelný program, např. bulvár Haradžuku s extravagantní mládeží, šintoistická svatyně císaře
Meidži, svatostánek sumo Kokugikan a restaurace s exotickými delikatesami, Muzeum Edo-Tokio, ostrov zábavy Odaiba
Možnost spojení: Trasy 841 a 843 lze spojit do zájezdu 844
s termály, muzei, outlety aj. Odlet domů.
s kompletním programem.

Zájezd 841 (Z Tokia až do Nagasaki) se zájezdem 881 (Okinawa)
do zájezdu 883 (23.4.-17.5. 2014, 25 dní, 119 990 Kč). Popř. i zájezd
842 nebo celý zájezd 844 s 881 (Okinawa) - bližší informace na
www.nomad.cz nebo v CK.

Délka tras: letadlem 23 000 km, vlaky a busy 6300 km, lodí
200 km, pěšky 10x 5-8 km (volitelně) - vše pro 844
Počasí: vzduch 22-26 °C (v horách chladněji)
Nástupní místo: Praha
Termín
4.5. - 17.5. 2014
4.5. - 22.5. 2014
15.5. - 28.5. 2014
4.5. - 28.5. 2014

č. zájezdu
841
842
843
844

dní
14
19
14
25

84
86
89

cena v Kč
73 590,86 490,72 290,106 890,-

V ceně je: Letecká doprava včetně letištních tax a poplatků. Doprava vlaky (převážně vysokorychlostními expresy
šinkanseny), autobusy a MHD, loď mezi ostrovy Šikoku
a Kjúšú (841, 842, 844), lanovka a výletní loď po jezeře Aši
(842, 843, 844). Ubytování (hotely cca 2-3*- dvoulůžkové
pokoje s příslušenstvím a klimatizací - evropský styl, japonské snídaně, v 842, 843, 844 - 2-4x ryokan - japonský
styl). Český průvodce, zdravotní připojištění, informační
materiály a DPH.
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JAPONSKO PRO POKROČILÉ - V DOBĚ KVETOUCÍCH SAKUR

Zájezd (nejen) pro ty, kteří se o Japonsko zajímají hlouběji nebo ho již dříve navštívili. Zamíří
mimo vyšlapané turistické dálnice v nejnavštěvovanějších lokalitách. Nenabízí prvoplánově věhlasné památky ale esenciální zážitky. Uvidíte sakury v květu i koupající se opice v horkých termálech kouzelných Japonských Alp. Navštívíte festivaly kování mečů katana, tradičního umění
lukostřelby z jedoucího koně i trénink ve stáji sumo. Oceníte umění nindžů i lovkyní perel v akci
a přespíte na posvátné hoře Kója v klášteře při buddhistických meditacích. Zcela z jiného soudku
bude návštěva obří automobilky Toyota, v níž japonské tradice nahradí nejmodernější současnost. A neopomineme ani kulinářské zážitky: budete mít možnost ochutnat obávanou a legendární rybu fugu i „kontroverzní“ velrybu, popít zeleného čaje a rýžového vína sake přímo v jejich
výrobnách. Kromě mnoha jiného…
PROGRAM ZÁJEZDU 851: MEZI TOKIEM A ÓSAKOU, ALE JINAK

1.-3.den: Praha - Tokio - Nagoja. Let do Tokia. Přejezd šinkan- ků s vystavenými exponáty japonských lokomotiv a souprav
senem pod posvátnou Fudži do Nagoji: unikátní muzeum vla- od počátku až po budoucnost včetně šinkansenů a maglevu,
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trenažéry jízdy maglevem v 500 km/h apod. Toyota City: exkurze v největší automobilce světa. Nagojský hrad.
4.den: Inujama, Gifu. Festivaly v Inujamě a Gifu: představení
loutek karakuri ningjó, nasvícené vozy s lampióny. Národní
poklad - nejstarší hrad Japonska.
5.den: Nagoja - Seki - Ósaka. Seki: muzeum samurajských
mečů katan, ukázky jejich kování. Ósaka: hektický noční život
velkoměsta, neony bulváru Dotombori.
6.-7.den: Ósaka - Kójasan - Kjóto. Ósaka: Kaijúkan - jedno
z největších a nejkrásnějších mořských akvárií na světě. Přejezd na poloostrov Wakajama. Lanovkou na posvátnou horu
Kója s desítkami buddhistických klášterů a pagod. Noc v chrámu na tatami, možnost ranní meditace. Historická metropole
Kjóto: možnost návštěvy představení mijako-odori, tradiční
„tance třešňových květů“, kde maiko a gejši tancují za doprovodu šamisenu (rezervace nutné již při přihlášce! - vstupenky
700-1500 Kč) nebo vyzkoušet pravý čajový obřad, nechat
se nalíčit a obléci jako maiko (učednice na gejšu), nafotit se
a projít v kimonu po Kjótu, navštívit muzeum komiksů manga
aj. Nocleh v kapsulovém hotelu.
8.den: Udži, Nara, Fušimi. Udži - hlavní centrum japonského
čaje. Exkurze do výroby, možnost ochutnávky zeleného čaje.
První japonské hlavní město Nara: hanami - vyhlášené místo
na pozorování kvetoucích sakur (dle aktuální situace - případ-

ně jinde), Fušimi: návštěva palírny sake s možností ochutnávky. Svatyně tisíců torií Fušimi Inari.
9.-10.den: Kjóto - Ise - Tokio. Rodiště mistra haiku - básníka
Bašó a místo vzniku školy obávaných nindžů - Iga Ueno: muzeum Nindža jašiki s ukázkami jejich bojového umění. Perlový
ostrov Mikimoto se slavnými lovkyněmi perel v akci. Posvátná
mořská skaliska Meteoiwa. Šintoistická svatyně v Ise - nejuctívanější místo Japonska. Výlet do Japonských Alp. Procházka
(8 km) probouzející se jarní přírodou po historické silnici Nakasendó přes malebné starobylé vesnice, v nichž se čas zastavil před staletími. Návrat do Tokia.
11.-14.den: N.P.Fudži-Hakone-Izu, Tokio - Praha. Nejvyšší
věž a druhá nejvyšší stavba světa - Nebeský strom (634 m)
z r. 2012. Monorailem na Odaibu - ostrov oddechu, zábavy
a nákupů: termály stylizované do šógunských dob, muzeum
vědy a techniky, Socha svobody nad Tokijským zálivem. Různými typy vlaků a lanovek ke geotermálnímu poli Ówakudani
s bublajícím bahnem a sirnými výpary. Projížďka lodí po jezeře Aši s výhledy na nejvyšší horu a symbol Japonska - sopku
Fudži (3776 m). Návštěva tréninkové stáje sumo. Svatostánek
sumo Kokugikan a restaurace s exotickými delikatesami. Muzeum Edo-Tokio. Večerní čtvrť zábavy Kabuki-čó, ochutnávka
respektované leč tolik lákavé ryby fugu. Návrat domů.

PROGRAM ZÁJEZDU 852: KOUZLO JAPONSKÝCH ALP

1.den: Praha - Tokio. Odlet do Tokia.
2.-4.den: N.P. Fudži-Hakone-Izu, Tokio. Shodný s 11.-13.
dnem zájezdu 851 až do odletu z Tokia.
5.-7.den: Tokio - Takajama - Macumoto. Horskou krajinou Japonských Alp do tradiční Takajamy: historická čtvrť Sanmači.
Hida - skanzen japonské vesnice. Lázně Okuhida: lanovkami
na Mt. Šinhotaka (2150 m) s krásnými výhledy na Japonské
Alpy nebo koupání v termálech. Vyhlídkovou horskou silnicí
kolem zasněžených třítisícovek do Macumota.
8.-9.den: Macumoto - Nagano - Tokio. Podmanivé Macumoto se svým opěvovaným hradem. Dějiště ZOH 1998 Nagano

(vzpomínáte ještě?): poutní chrám Zenkódži. Jedinečný horský park Džigokudani jaenkoen, kde se opice koupou v termálních bazéncích pod tisíci obřích japonských cedrů. Návrat
do Tokia.
10.-11.den: Kamakura - Tokio - Praha. Středověká metropole
a pacifické letovisko Kamakura: Velký Buddha, chrám Hasedera. Festival s jedinečnou možností vidět starobylé samurajské bojové umění jabusame - lukostřelba ze sedla jedoucího
koně, kterou předvádí samurajové v plné zbroji. Návrat do
Tokia, odlet domů.

Možnost spojení: Trasy 851 a 852 lze spojit do zájezdu 853
s kompletním programem.
Zájezd 852 (Kouzlo Japonských Alp) se zájezdem 881 (Okinawa)
do zájezdu 884 (12.4.-3.5. 2014, 22 dní, 112 890 Kč). Popř. i celý
zájezd 853 s 881 - bližší informace na www.nomad.cz nebo v CK.
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Délka tras: letadlem 23 000 km, vlaky a busy 4200 km,
pěšky 7x 4-8 km (volitelně) - vše pro 853
Počasí: vzduch 18-22 °C (v horách chladněji)
Nástupní místo: Praha
Termín
3.4. - 16.4. 2014
12.4. - 22.4. 2014
3.4. - 22.4. 2014
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č. zájezdu
851
852
853

dní
14
11
20

cena v Kč
77 790,69 990,102 890,-

V ceně je: Letecká doprava včetně letištních tax a poplatků. Doprava vlaky (na větší vzdálenosti vysokorychlostními expresy šinkanseny), autobusy a MHD, lanovka na
horu Kójasan (851, 853), lanovka a výletní loď po jezeře
Aši, monorail na/z ostrov/a Odaiba. Návštěva tréninkové
stáje sumo, 9.den doprava zavazadel japonskou firmou
(851, 853). Ubytování (hotely cca 2-3*- 2-lůžkové pokoje
s příslušenstvím a klimatizací - evropský styl, japonské snídaně, 1x kapsulový hotel v Kjótu (popř. v Ósace) - každý
„pokoj“ je single (851, 853), 1x noc v klášteře na Kójasan
- cca po 4 osobách, s polopenzí (851, 853), 2x noc v ryokanu - japonský styl, se snídaní a tradiční večeří o vícero
chodech (852, 853). Český průvodce, zdravotní připojištění, informační materiály a DPH. Bližší informace o zájezdu
v CK (K.Starý).
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OKRUH JAPONSKEM A FESTIVAL GION V KJÓTU

Klasický okruh po Honšú se všemi nejvyhledávanějšími cíli návštěvníků Japonska. Historické
i současné metropole Kjóto, Nara, Kamakura a Tokio, Hirošima a posvátný ostrov Mijadžima,
Ósaka a Jokohama, poutní Nikkó a Japonské Alpy. Možnost návštěvy národního parku Fudži-Hakone-Izu s vulkanickými jevy včetně výstupu na symbol Japonska - božskou a uctívanou
sopku Fudži. K tomu jako mimořádný bonus účast na největším festivalu v Kjótu, a to přímo na
jeho zlatém hřebu, procesí alegorických vozů Jamaboko džunkó. To vše v době prázdnin a za
pouhých 12, resp. 15 dní!
PROGRAM ZÁJEZDU:

1.-2.den: Praha - Tokio. Let nad Sibiří do Tokia: mrakodrapy
v Šindžuku, vyhlídka na Tokio z Metropolitní radnice (243 m),
blyštivá čtvrť barů, jídelen, divadel a „červených luceren“ Kabuki-čó.
3.den: Tokio - Hirošima. Vysokorychlostním expresem šinkansenem na jihozápad Honšú. Hirošima: Muzeum A-bomby, Mírový park, ruiny Průmyslového paláce projektovaného
českým architektem Janem Letzelem (UNESCO), Kapří hrad,
zahrady Šukkei-en. Kulinářský zážitek - možnost sledování
přípravy a konzumace tradiční hirošimské okonomijaki.
4.den: Mijadžima, Iwakuni. Lodí na posvátný ostrov Mijadžima řazený mezi tři nejkrásnější přírodní scenérie Japonska tzv. Nihon sankei: svatyně Icukušima se slavnou „plovoucí branou“ torii (UNESCO), všudypřítomní krotcí jelínci. Lanovkou
(pěšky) na horu Misen (530 m) obývanou opicemi: vyhlídka
na záliv s ostrůvky. Alternativně koupání, popř. výlet do Iwakuni s možností účasti na večerním ukai (tradičním rybolovu
trénovanými kormorány) u historického Kintai-kjó, jednoho
z nejoceňovanějších mostů Japonska.
5.den: Hirošima - Ósaka. Velkoměsto byznysu a jídla - Ósaka:
futuristický Sky Building, podzemní město Umeda, neonový

Délka tras: letadlem 23 000 km, vlaky 3200 km, pěšky 4x
5-8 km (volitelně)
Počasí: vzduch 26-34 °C, voda 25-27 °C
Nástupní místo: Praha
Termín
č. zájezdu
dní
cena v Kč
12
12.7. - 23.7. 2014
861
62 790,V ceně je: Letecká doprava včetně letištních tax a poplatků, doprava vlaky (převážně vysokorychlostními expresy
šinkanseny), autobusy a MHD, trajekt na ostrov Mijadžimu. Ubytování (hotely cca 2-3*: dvoulůžkové pokoje
s příslušenstvím a klimatizací - evropský styl, japonské snídaně). Český průvodce, zdravotní připojištění, informační
materiály a DPH.
strana
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bulvár Dótombori, Americká vesnice aj.
6.-7.den: Kjóto. Nejvýznamnější část Gion macuri, prvního
mezi festivaly v Kjótu - výpravný průvod dvoupatrových dřevěných vozů Jamaboko džunkó. Prohlídka historické metropole Japonska (UNESCO): zámek Nidžó šógunů Tokugawa,
nejslavnější zenová kamenná zahrada Rjóandži, Zlatý pavilon,
chrám Kijomizu v horách nad Kjótem, navržený mezi sedm
novodobých divů světa, magická svatyně tisíců torií Fušimi
Inari, starosvětská čtvrť divadel a gejš - Gion: možnost návštěvy večerního programu s ukázkami tradiční japonské kultury
(divadlo i hudba - bunraku, nó, čajový obřad, ikebana aj).
8.den: Nara - Tokio. První hlavní město Japonska - Nara
(UNESCO): chrám Tódaidži - největší dřevěná stavba světa,
16 m bronzová socha Velkého Buddhy, chrámy a svatyně, park
s 1200 krotkými jelínky, šintóistická svatyně Kasuga. Návrat
šinkansenem Hikari přes Nagoju zpět do Tokia.
9.-10.den: Nikkó, Kamakura, Jokohama. Národní park Nikkó v Japonských Alpách: velkolepá poutní svatyně Tóšógú
s mauzoleem šóguna Tokugawy (UNESCO). Jezero Čúzendži,
nejvyšší japonský vodopád Kegon (99 m). Středověká metropole a pacifické letovisko Kamakura: Velký Buddha, chrám
Hasedera. Jokohama: vyhlídka z nejvyššího mrakodrapu Japonska (296 m), čínská čtvrť aj.
11.-12.den: Tokio - Praha. Tokio: vstupní most Nidžúbaši do
císařského paláce, Asakusa - chrám Sensódži, Nebeský strom
- nejvyšší věž a druhá nejvyšší stavba světa - (634 m) z r. 2012.
Volitelný program - plavba po řece Sumidě, „břicho Tokia“ rybí trh Cukidži, obchodní čtvrť Ginza, kontroverzní svatyně
Jasukuni, nákupy v „elektrickém městě“ Akihabara nebo jiné.
Odlet domů.
Mapka k zájezdu je u trasy č. 84 Honšú, Šikoku, Kjúšú
*Volitelný výlet Výstup na Fudži:
1.-2.den: Tokio - Fudžisan - Kawagučiko. Busem z Tokia do Kawagučiko a dále na 5.stanici (2305 m). Pěšky na 7.stanici (cca
2 hod., 2700 m), nocleh na horské chatě. Noční výstup na nejvyšší horu Japonska - Fudžisan (cca 5-6 hod.). Ranní pobyt na
vrcholu (3776 m) s možností obejít kráter. Sestup na 5. stanici
(cca 4 hod.) a návrat do Kawagučiko. Odpočinek, pro odvážné
možnost výletu do zábavního parku Fudži-Q Highland s projížďkou na Takabiše, nejstrmější horské dráze na světě (v provozu od 2011).
3.-4.den: N.P. Fudži-Hakone-Izu - Tokio - Praha. Přejezd do oblasti
Hakone. Několikakilometrová jízda lanovkou, geotermální pole
Ówakudani s bublajícím bahnem a sirnými výpary. Procházky,
plavba lodí po jezeře Aši s úchvatnými výhledy (bude-li přát
počasí) na sopku Fudži. Stará celnice a cedry na historické cestě
Tókaidó. Návrat do Tokia. Odlet domů.
Termín: 23.7. - 26.7. 2014
Cena: 9 990,- Kč
V ceně je: doprava vlaky, busy a metrem, bus na 5.stanici Fudži a zpět, zubačka, lanovka a výletní loď po jezeře Aši,
ubytování - 1x hotel se snídaní, 1x ryokan (japonský styl), 1x
horská ubytovna pod Fudži (hromadné spaní na palandách),
český průvodce, zdravotní připojištění, inf. materiály a DPH.

cestovní kancelář nomád s.r.o. CENTRÁLA: Smetanova 34, 591 01 Žďár n. Sáz., tel.: 566 623 642, fax: 566 627 262
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JAPONSKO - OD HOKKAIDA PO KJÚŠÚ

Rychlovlaky po zemi historických tradic i nejmodernější současnosti, v níž je celá desetina všech
aktivních sopek světa. Celou zemí od severu na jih - ostrovy Honšú, Kjúšú a Hokkaidó. Národní park Šikocu-Tója: sopky, jezera, termály, vesnice původních obyvatel - „japonských indiánů“
Ainuů. Aso - největší aktivní vulkanický kráter na Zemi, Sakuradžima - nejaktivnější vulkán Japonska. Historické metropole Kjóto, Nara a Kamakura, tradiční festivaly i lovení ryb kormorány.
Memento 20. století Hirošima. Neonové bulváry velkoměstských džunglí Tokia a Ósaky. Město
piva a zimní olympiády - Sapporo. Nihon Sankei - tři nejkrásnější přírodní scenérie Japonska:
Macušima, Mijadžima a Amanohašidate. Bonbónek na konec - možnost výstupu na posvátnou
horu a symbol země - sopku Fudži…
PROGRAM ZÁJEZDU 871, 875: HONŠÚ A KJÚŠÚ

1.-2.den: Praha - Tokio. Let nad Sibiří do Tokia: mrakodrapy
v Šindžuku, vyhlídka na Tokio z Metropolitní radnice (243 m),
blyštivá čtvrť barů, jídelen, divadel a „červených luceren“ Kabuki-čó.
3.-4.den: Tokio - Hirošima. Šinkansenem Hikari na jihozápad
Honšú. Hirošima: Muzeum A-bomby, Mírový park, ruiny Průmyslového paláce, Kapří hrad, zahrady Šukkei-en. Lodí na
posvátný ostrov Mijadžima: svatyně Icukušima se slavnou
„plovoucí branou“ torii, lanovkou (pěšky) na horu Misen (530
m) - japonský opičí „Gibraltar“: vyhlídka na záliv s ostrůvky.
Alternativně koupání, popř. výlet do Iwakuni s možnou účastí
na večerním ukai (tradičním rybolovu trénovanými kormorány) u historického Kintai-kjó, jednoho z nejoceňovanějších
mostů Japonska.
5.-6.den: Hirošima - Kagošima. Přejezd na ostrov Kjúšú. „Japonská Neapol“ Kagošima. Nejjižnější poloostrov Japonska
Sacuma-Hantó. Čiran: skanzen ulice samurajů, muzeum kamikaze. „Koupel“ v přírodním horkém písku v lázních Ibusuki
- jediných svého druhu na světě.
7.-8.den: Kagošima - Mt. Aso - Kumamoto. Lodí na (polo)ostrov Sakuradžimu s nejaktivnější sopkou souostroví. Procházka
po lávou pohřbeném ostrově Torišima, koupání. Fakultativně
okružní výlet po Sakuradžimě s vyhlídkami na vulkány. Kumamoto: slavné zahrady Suizendži s miniaturní Fudži, jeden
z nejkrásnějších japonských hradů. Celodenní výlet na sopku
Aso - pěší výlety uvnitř nejrozsáhlejší aktivní kaldery světa
s výhledy do jícnu kráteru Naka-dake.
9.-11.den: Kumamoto - Nara - Ósaka. Návrat na Honšú. Velkoměsto byznysu a jídla - Ósaka: hrad šóguna Hidejošiho, futuristický Sky Building, podzemní město Umeda, neonový bulvár
Dótombori, Americká vesnice aj. První hlavní město Japonska - Nara: chrám Tódaidži - největší dřevěná stavba světa, 16
m bronzová socha Velkého Buddhy, chrámy a svatyně, park

s 1200 krotkými jelínky, festival luceren u svatyně Kasuga
(871). Kjóto: Zádušní festival Daimondži Okuribi s velkými
ohni, na lodičkách mezi plovoucími lampióny (871). Festival
Džidai - několikatisícové procesí v historických kostýmech
(z 8. až 19.stol.) v centru Kjóta (875).
12.-14.den: Ósaka - Kjóto - *Amanohašidate - Tokio. Historická metropole Kjóto: zámek Nidžó šógunů Tokugawa, nejslavnější zenová kamenná zahrada Rjóandži, Zlatý pavilon,
chrám Kijomizu v horách nad Kjótem, magická svatyně tisíců
torií Fušimi Inari a chrám bohyní Kannon Sandžúsangendó,
starosvětská čtvrť Gion, ulička Pontočó aj. Volitelně výlet
k Japonskému moři. „Most do nebe“ - 3,5 km dlouhá písečná
kosa Amanohašidate: park Kasamacu s nezapomenutelnou
vyhlídkou vzhůru nohama, procházky, koupání. Alternativně
pobyt v Kjótu. Expresem Hikari pod sopkou Fudžisan (3776
m) zpět do Tokia.
15.-16.den: Nikkó, Kamakura, Jokohama. Národní park Nikkó v Japonských Alpách: velkolepá poutní svatyně Tóšógú
s mauzoleem šóguna Tokugawy. Jezero Čúzendži, nejvyšší japonský vodopád Kegon (99 m). Středověká metropole země
a pacifické letovisko Kamakura: Velký Buddha, chrám Hasedera bohyně Kannon. Jokohama: nejvyšší mrakodrap Japonska,
Čtvrť 21. století se zábavním parkem, čínská čtvrť.
17.-18.den: Tokio - Praha. Tokio: vstupní most Nidžúbaši do
císařského paláce, Asakusa - chrám Sensódži, Nebeský strom
- nejvyšší věž a druhá nejvyšší stavba světa - (634 m) z r. 2012.
Volitelný program - plavba po řece Sumidě, „břicho Tokia“ rybí trh Cukidži, obchodní čtvrť Ginza, kontroverzní svatyně
Jasukuni, popř. Tokijská věž (333 m), parky a muzea v Uenu,
monorailem na Odaibu - ostrov oddechu, zábavy a nákupů: termály stylizované do šógunských dob, muzeum vědy
a techniky, Socha svobody nad Tokijským zálivem, nákupy
v „elektrickém městě“ Akihabara aj. Odlet domů.

PROGRAM ZÁJEZDU 872: HOKKAIDÓ, HONŠÚ A KJÚŠÚ

1.-2.den: Praha - Tokio - Sendai. Odlet do Tokia. Přejezd superexpresem šinkansen do severní části Honšú - Tóhoku. Moderní velkoměsto Sendai, zázračně rychle obnovené po katastrofální zkáze způsobené zemětřesením a tsunami na jaře 2011.
3.-4.den: Sendai - Hakodate - Tója. Dále až na úplný sever
Honšú. Nejdelším tunelem na světě - Seikan (53 850 m) - pod
mořem na Hokkaidó. „Brána ostrova“ Hakodate: lanovkou
na vyhlídku nad městem považovanou za jednu ze tří nejkrásnějších v Japonsku, ruský pravoslavný chrám, rybí trhy
s ochutnávkou syrových mořských ježků a dalších laskomin.
5.-6.den: Tója - Noboribecu - Sapporo. Vulkanický národní
park Šikocu-Tója: kalderové jezero Tója-ko, Šówa Šinzan - sopka „narozená“ v r. 1943. Lanovkou na Usuzan (704 m): vyhlídka, možnost sestupu ke kráteru. Noboribecu Onsen - lázně
s 11 různými léčivými prameny, procházky po Pekelném údostrana
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lí s geotermálními jevy. Hlavní město Hokkaidó - Sapporo:
„ledový“ bulvár Ódóri, vyhlídka z TV věže, exkurze v prvním
mezi japonskými pivovary s ochutnávkou jeho nejlepších piv.
Areál ZOH 1972: vyhlídka ze skokanského můstku, olympijské
muzeum s trenažéry jízdy na bobech, lyžích i skoků z můstků.
7.-8.den: Sapporo - Aomori - Tokio. Širaoi: vesnice Ainuů, původních obyvatel Japonska - tradiční obydlí, zvyky, kulturní
představení. Zpět na Honšú. Aomori: slavný „ohňový“ festival
Nebuta - karneval alegorických vozů s obřími figurami a tančícími davy. Jeden ze tří přírodních divů Japonska - Macušima. Možnost vyhlídkové plavby zálivem, „přírodní japonskou
zahradou“ mezi bizarními ostrůvky s borovicemi a s nálety
racků. Návrat do Tokia.
9.-25.den: Shodný s programem 2.-18.dne zájezdu 871 od
příletu do Tokia.

cestovní kancelář nomád s.r.o. CENTRÁLA: Smetanova 34, 591 01 Žďár n. Sáz., tel.: 566 623 642, fax: 566 627 262
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www.nomad.cz
kontakt PRAHA: C.A. ACOSA Reiseshop, Lazarská 13/8 (vchod z Vodičkovy), tel: 224946180-1
e-mail: nomad@nomad.cz

PROGRAM ZÁJEZDU 873: HONŠÚ A KJÚŠÚ S VÝSTUPEM NA FUDŽI

1.-17.den: Shodný s programem záj. 871 až po odlet z Tokia.
18.-19.den: Tokio - Fudžisan - Kawagučiko. Busem z Tokia do
Kawagučiko a dále na 5.stanici (2305 m). Pěšky na 7.stanici
(cca 2 hod., 2700 m), nocleh na horské chatě. Noční výstup
na nejvyšší horu Japonska - Fudžisan (cca 5-6 hod.). Ranní
pobyt na vrcholu (3776 m) s možností obejít kráter. Sestup
na 5. stanici (cca 4 hod.) a návrat do Kawagučiko. Odpočinek,
pro odvážné možnost výletu do zábavního parku Fudži-Q

Highland s projížďkou na Takabiše, nejstrmější horské dráze
na světě (v provozu od 2011).
20.-21.den: N.P. Fudži-Hakone-Izu - Tokio - Praha. Přejezd do
oblasti Hakone. Několikakilometrová jízda lanovkou, geotermální pole Ówakudani s bublajícím bahnem a sirnými výpary. Procházky, plavba lodí po jezeře Aši s úchvatnými výhledy
(bude-li přát počasí) na sopku Fudži. Stará celnice a cedry na
historické cestě Tókaidó. Návrat do Tokia. Odlet domů.

PROGRAM ZÁJEZDU 874: HÓKKAIDÓ, HONŠÚ A KJÚŠÚ S VÝSTUPEM NA FUDŽI

1.-8.den: Shodný s programem zájezdu 872.

Délka tras: letadlem 23 000 km, vlaky a busy 8400 km
(874), pěšky 8x 5-8 km (volitelně, 874)
Počasí: vzduch 26-35 °C, voda 26-29 °C (srpen), v říjnu o cca
5-10 °C chladněji
Nástupní místo: Praha
Termín
č. zájezdu
871
6.8. - 23.8. 2014
872
30.7. - 23.8. 2014
873
6.8. - 26.8. 2014
874
30.7. - 26.8. 2014
13.10. - 30.10. 2014 875

dní
18
25
21
28
18

9.-24.den: Shodný s programem 2.-17.dne zájezdu 871 od
příletu do Tokia až do odletu z Tokia.
25.-28.den: Shodný s programem 18.-21.dne zájezdu 873.
Mapka k zájezdu je u trasy č. 85 Japonsko pro pokročilé.

cena v Kč
84 890,105 590,95 290,115 990,84 890,-

2800 Kč sleva pro přihlášené do 13.5.2014 (875)
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Možnost spojení: Zájezd 875 (podzimní Honšú a Kjúšú) se zájezdem 882 (Okinawa) do záj. 885 (13.10.-9.11.2014, 123 590 Kč).
V ceně je: Letecká doprava včetně tax a poplatků. Dopra-

va vlaky (převážně vysokorychlostními expresy šinkanseny), autobusy a MHD, trajekty na ostrovy Mijadžimu
a Sakuradžimu, lanovka a výletní loď po jezeře Aši (N.P.
Hakone-Fudži - 873, 874). Ubytování (hotely cca 2-3*,
2-lůžkové pokoje s příslušenstvím a klimatizací - evropský
styl, japonské snídaně, 872 a 873 - 1x ryokan - japonský
styl, 874 - 2x ryokan, 873 a 874 - 1x horská ubytovna). Český průvodce, zdravotní připojištění, inf. materiály a DPH.

OSTROVY RJÚKJÚ - OKINAWA

Protáhlé souostroví asi 60 ostrovů, bývalé samostatné království mezi Taiwanem a Kjúšú, „úplně
jiné“, tropické Japonsko s lákavými plážemi. Hlavní ostrov Okinawa s nejjižnějším velkoměstem
Japonska Nahou. Připomínky jedné z nejkrutějších bitev II. světové války, jedna z nejpůsobivějších světových jeskyní. Nejjižnější ostrovní skupina Jaejama, návštěvy ostrovů Išigaki, Iriomote
a Taketomi. Pěší a lodní výlety v džungli a mezi porosty mangrove, termální lázně, překrásné bílé
pláže, korálové útesy a teplé Filipínské a Východočínské moře…
PROGRAM ZÁJEZDU:

1.-3.den: Praha - Tokio - Okinawa. Odlet do metropole Japonska. Prohlídka Tokia dle časových možností. Přelet na ostrov
Okinawu.
Mapka k zájezdu je u trasy č. 85 Japonsko pro pokročilé.
4.-6.den: Okinawa. Centrum souostroví - Naha: bulvár Kokusai s rušným nočním životem. Místní folklór včetně pálenky
awamori s jedovatým hadem habu na dně láhve. „Zakázané
město“ Šuri: královský zámek a park, chrámy, hroby, symbol
Okinavy - brána Šureimon. Tomigusuku: památník krvavé
Termín
č. zájezdu
dní
cena v Kč bitvy v r. 1945, katakomby podzemního velitelství, kde 4000
881
23.4. - 3.5. 2014
11
72 790,- Japonců spáchalo sebevraždu. Jedinečné dvoukilometrové
882
30.10. - 9.11. 2014
11
72 790,- krápníkové jeskyně Gjokusendó pod mořským dnem. Druhé
883
23.4. - 17.5. 2014
25
119 990,- největší akvárium světa. Přelet na ostrov Išigaki.
884
12.4. - 3.5. 2014
22
112 890,- 7.-9.den: Išigaki, Iriomote, Taketomi. Išigaki: možnost výletu
885
13.10. - 9.11. 2014
28
123 590,- na glassboatu v Kabira Bay, nejkrásnější zátoce ostrova. Korálové pláže, samurajská rezidence. Rychlolodí na panenský
30.10. - 22.11. 2014 886
24
99 990,- ostrov Iriomote, z 90% porostlý pralesy a obývaný endemicV ceně je: Letecká doprava do Tokia, na Okinawu a Išigaki kou kočkovitou šelmou jamaneko. Výlet lodí džunglí po řece
včetně letištních tax a poplatků. Lodě mezi ostrovy Išiga- Urauči k dvěma krásným vodopádům, možnosti potápění
ki, Iriomote a Taketomi. Veřejná (autobusy, v Tokiu vlaky a šnorchlování na útesech a mezi mantami či na kajacích dia metro) a nájemní (auta, taxi) doprava po trase pro- vočinou s porosty mangrove. Koupání v tradičních přírodních
gramu. Výlet lodí po řece Urauči a pěší výlet k vodopádu termálech (rotemburo). Lodí na ostrov Taketomi: tradiční vess místním průvodcem. Ubytování (hotely - dvoulůžkové nice z období království Rjúkjú, vyhlídka z věže Nagaminoto.
pokoje s příslušenstvím a klimatizací - evropský styl, větši- Prvotřídní koupání a šnorchlování na všech třech ostrovech.
nou s japonskými snídaněmi). Český průvodce, zdravotní 10.-11.den: Išigaki - Tokio. Odlet zpět na Honšú. Prohlídka Topřipojištění, informační materiály a DPH.
kia dle časových možností. Návrat domů.
strana cestovní kancelář nomád s.r.o. CENTRÁLA: Smetanova 34, 591 01 Žďár n. Sáz., tel.: 566 623 642, fax: 566 627 262
kontaktní místo BRNO: Ruefa Reisen, Dvořákova 1, tel./fax: 542 216 076
86 www.nomad.cz
kontakt PRAHA: C.A. ACOSA Reiseshop, Lazarská 13/8 (vchod z Vodičkovy), tel: 224946180-1
e-mail: nomad@nomad.cz

Délka tras: letadlem 26 000 km, busy a auty 600 km, lodí
100 km, pěšky 3x 5-8 km (volitelně)
Počasí: vzduch 24-28 °C, voda 22-25 °C
Nástupní místo: Praha

Možnost spojení: S trasou 84 (Japonsko - Honšú, Šikoku, Kjúšú).
Zájezd 841 (Z Tokia do Nagasaki) s 881 do zájezdu 883.
S trasou 85 (Japonsko pro pokročilé). Zájezd 852 (Kouzlo Japonských Alp) s 881 do zájezdu 884.
O dalších (prodloužených) kombinacích s těmito trasami bližší
informace v CK nebo na www.nomad.cz.
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Možnost spojení: S trasou 87 (Japonsko - od Hókkaida po Kjúšú).
Zájezd 875 (Honšú a Kjúšú) s 882 do zájezdu 885.
S trasou 82 (Taiwan). Zájezd 822 s 882 do zájezdu 886. V ceně je
i přelet Naha - Taipei.
Lze i spojení do větších celků: Zájezd 882, popř. i 885 s trasami 82
(Taiwan) a 91 (Filipíny, *Palawan). Bližší informace v CK.

ZA VULKÁNY VÝCHODU - SACHALIN, HOKKAIDÓ A FUDŽI

Kombinace dvou exotických končin Dálného Východu, dvou velkých pacifických ostrovů a dvou
ostrůvků. Turistika daleko za „hranicemi všedních dní“ a vyšlapaných chodníčků běžných tras
návštěvníků Japonska a Ruska. Věříte, že nejen Sibiř, ale i Japonsko může být zcela liduprázdné
a spíš než s člověkem se zde potkáte s medvědem? Sachalin - ostrov bambusových i modřínových porostů, divokých hor, medvědů, lososů, ale i lesa vrtných věží koncernu Shell. Hokkaidó „japonský Divoký Západ“ se zbytky původních „indiánů“ - Ainů. Sopečné ostrůvky Rebun a Riširi,
národní parky Daisecuzan a Tója-ko. Uhrančivé scenérie sopečných pohoří, koupání v přírodních
termálech rotemburo, aktivní vulkány, nádherně modrá jezera. Na návrat do reality se hodí den
v metropoli Tokiu, nejlidnatějším městě světa. A jako bonus možnost výstupu na královnu japonských sopek - mystickou Fudži.
PROGRAM ZÁJEZDU 891: HOKKAIDÓ

1.-2.den: Praha - Tokio - Wakkanai. Let nad Sibiří do Tokia,
přelet na Hokkaidó do nejsevernějšího města Japonska Wakkanai.
3.-4.den: Wakkanai - Riširi. Wakkanai: 360° vyhlídka z rozhledny na severní Hokkaidó a za jasných dní i na Sachalin.
Brána ledu a sněhu, Památník Devíti paní - připomínky japonské přítomnosti na Sachalinu. Lodí na ostrov Riširi, 1721
m vysoký vulkán. Turistika, popř. cykloturistika v národním
parku: možnost výstupu na vrchol, jezera, přírodní venkovní
i vnitřní termály.
5.-6.den: Riširi - Rebun - Wakkanai. Lodí na sousední ostrov
Rebun, s mírněji zvlněným reliéfem, kvetoucími alpinkami (na
300 druhů) a ideálními podmínkami pro turistiku. Vyhlídkové
vrchy, útesy s travinami a trpasličími bambusy, opuštěné skalnaté pláže a rybářské přístavy. Návrat lodí do Wakkanai.
7.-9.den: Asahikawa - Furano - N.P. Daisecuzan. Asahikawa
- druhé město ostrova: exkurze v palírně sake. Nekonečná
levandulová pole ve Furanu. Největší japonský národní park
Daisecuzan v geografickém středu Hokkaidó. Sopky, horké
prameny, jezera, vodopády a lesy. Lázně Asahidake, lanovkou
pod nejvyšší horu ostrova - Asahidake (2290 m), možnost výstupu na vrchol a turistiky po okolních vulkánech.
10.den: Sapporo. Hlavní město Hokkaidó - Sapporo: „ledový“ bulvár Ódóri, vyhlídka z TV věže, exkurze v prvním mezi

japonskými pivovary s ochutnávkou jeho nejlepšív piv. Areál ZOH 1972: vyhlídka ze skokanského můstku, olympijské
muzeum s trenažéry jízdy na bobech, lyžích i skoků z můstků.
11.-12.den: Tomakomai - Noboribecu - Tója. Noboribecu Onsen - lázně s 11 různými léčivými prameny, procházky po
Pekelném údolí s geotermálními jevy. Širaoi: vesnice Ainuů,
původních obyvatel Japonska - tradiční obydlí, zvyky, kulturní
představení. Vulkanický národní park Šikocu-Tója: kalderové jezero Tója-ko, Šówa Šinzan - sopka „narozená“ v r. 1943.
Lanovkou na Usuzan (704 m): vyhlídka, možnost sestupu ke
kráteru.
13.-14.den: Tója - Hakodate - Tokio. „Brána Hokkaida“ Hakodate: lanovkou na vyhlídku nad městem považovanou za jednu
ze tří nejkrásnějších v Japonsku, ruský pravoslavný chrám, rybí
trhy s ochutnávkou syrových mořských ježků a dalších laskomin. Nejdelším tunelem na světě - Seikan (53 850 m) - pod
mořem na ostrov Honšú. Rychlý přejezd šinkansenem přes
celou severní polovinu Honšú zvanou Tohoku do Tokia.
15.-16.den: Tokio - Praha. Šok z téměř 40 milionové metropole Japonska: Asakusa - chrám Sensódži, Nebeský strom nejvyšší věž a druhá nejvyšší stavba světa - (634 m) z r. 2012.
Vstupní most Nidžúbaši do císařského paláce, obchodní čtvrť
Ginza, nákupy v „elektrickém městě“ Akihabara nebo jiné.
Odlet domů.

PROGRAM ZÁJEZDU 892: SACHALIN A HOKKAIDÓ

1.-3.den: Praha - Moskva - Južno-Sachalinsk. Let přes celé
Rusko na konec Asie do hlavního města Sachalinské oblasti Južno-Sachalinska. Vyřízení vstupních formalit, prohlídka
města: Sachalinské oblastní muzeum, Park Gagarina, Městská
tržnice.
4.-5.den: Tichaja. Vlakem 150 km na sever do stanice Tichaja. Trek 12-14 km přes pobřežní hory Ždankovým sedlem
k Ochotskému moři. Výhledy na Tatarský průliv. Neprostupné
porosty bambusu. Pozůstatky dřívějšího japonského osídlení.
„Medvědí tráva“ o výšce dospělého člověka. Pusté písečné
pláže, zálivy a mysy, koupání. Skalní útvary a vodopád Buruny.
PROGRAM ZÁJEZDU 893: HOKKAIDÓ A FUDŽI

1.-15.den: Praha - Tokio - Wakkanai - Sapporo - Tokio. Program
shodný s 1.-15.dnem zájezdu 891 až po odlet z Tokia.
16.-17.den: Tokio - Fudžisan - Kawagučiko. Busem z Tokia do
Kawagučiko a dále na 5.stanici (2305 m). Pěšky na 7.stanici
(cca 2 hod., 2700 m), nocleh na horské chatě. Noční výstup
na nejvyšší horu Japonska - Fudžisan (cca 5-6 hod.). Ranní
strana
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Zálivy a mysy Ochotského moře, možnost koupání pro otužilejší. Nocleh ve stanech na pobřeží. Návrat vlakem zpět do
Južno-Sachalinska.
6.den: Ochotskoje. Výlet auty na východ do městečka Ochotskoje, k zálivu Mordvinova a jezeru Tunajča. Chytání ryb, jejich
pečení nebo příprava uchy (rybí polévky) a konzumace.
7.den: Južno-Sachalinsk - Korsakov - Wakkanai. Přejezd auty
do přístavu Korsakov. Plavba do japonského přístavu Wakkanai, nejsevernějšího města Japonska.
8.-21.den: Wakkanai - Sapporo - Tokio - Praha. Program shodný s 3.-16.dnem zájezdu 891.
pobyt na vrcholu (3776 m) s možností obejít kráter. Sestup
na 5. stanici (cca 4 hod.) a návrat do Kawagučiko. Odpočinek,
pro odvážné možnost výletu do zábavního parku Fudži-Q
Highland s projížďkou na Takabiše, nejstrmější horské dráze
na světě (v provozu od 2011).
18.den: N.P. Fudži-Hakone-Izu - Tokio. Přejezd do oblasti Ha-

cestovní kancelář nomád s.r.o. CENTRÁLA: Smetanova 34, 591 01 Žďár n. Sáz., tel.: 566 623 642, fax: 566 627 262
kontaktní místo BRNO: Ruefa Reisen, Dvořákova 1, tel./fax: 542 216 076
www.nomad.cz
kontakt PRAHA: C.A. ACOSA Reiseshop, Lazarská 13/8 (vchod z Vodičkovy), tel: 224946180-1
e-mail: nomad@nomad.cz

kone. Několikakilometrová jízda lanovkou, geotermální pole
Ówakudani s bublajícím bahnem a sirnými výpary. Procházky,
plavba lodí po jezeře Aši s úchvatnými výhledy (bude-li přát
počasí) na sopku Fudži. Stará celnice a cedry na historické

cestě Tókaidó. Návrat do Tokia.
19.-20.den: Tokio - Praha. Den v Tokiu s prohlídkou města,
popř. s možností výletů do okolí (Kamakura, Jokohama, Nikkó). Odlet domů.

PROGRAM ZÁJEZDU 894: SACHALIN, HOKKAIDÓ A FUDŽI

1.-20.den: Praha - Južno-Sachalinsk - Wakkanai - Sapporo - To- s 16.-20.dnem zájezdu 893.
kio. Program shodný s 1.-20.dnem záj. 892 až po odlet z Tokia.
21.-25.den: Tokio - Fudžisan - Tokio - Praha. Program shodný Mapka k zájezdu je u trasy č. 84 Honšú, Šikoku, Kjúšú.

Délka tras: letadlem 21 000 km, vlaky 2500 km, busy a
auta 600 km, loděmi 300 km, pěšky 8x 8-15 km (většinou
volitelně) - vše pro 894
Počasí: vzduch 15-34 °C, voda 16-22 °C
Nástupní místo: Praha
Termín
č. zájezdu
dní
cena v Kč
891
11.7. - 26.7. 2014
16
84 490,892
6.7. - 26.7. 2014
21
107 790,893
11.7. - 30.7. 2014
20
95 990,894
6.7. - 30.7. 2014
25
119 290,V ceně je: Mezinárodní letecká doprava a přelet Tokio

- Wakkanai (891, 893) včetně letištních tax a poplatků,
trajekty Wakkanai-Korsakov (892, 894) a na ostrovy Riširi
a Rebun, doprava vlaky (včetně vysokorychlostních expresů šinkansenů), autobusy, najatými auty (892, 894)
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a MHD. Zubačka, lanovka a výletní loď po jezeře Aši (N.P.
Hakone-Fudži - 893, 894), rybolov, příprava ryb a jejich
konzumace (Ochotskoje na Sachalinu - 892, 894). Ruská
pobytová víza včetně jejich vyřízení a voucheru, povinná
registrace pobytu v Rusku, povolení ruské pohraniční stráže,
služby ruské CK a ruský průvodce (vše 892, 894). Ubytování
(Japonsko: většinou turistické hotely - dvoulůžkové pokoje s příslušenstvím a klimatizací - evropský styl, většinou
s japonskými snídaněmi, 2-3x ryokan - japonský styl, 1-2x
horská ubytovna. Sachalin: hotel - třílůžkové pokoje s příslušenstvím, 1x v zapůjčených stanech a spacácích). Český průvodce, zdravotní připojištění, informační materiály a DPH.
Pozn: V termínu, programu i ceně může dojít k drobným
změnám následkem případných změn v novém jízdním
řádu trajektu Korsakov - Wakkanai pro rok 2014, který
v době vydání katalogu dosud není k dispozici (aktuální
informace v CK nebo na www.nomad.cz).

KAMČATKA - SOPKY, DIVOČINA A TICHÝ OCEÁN

Kamčatka je liduprázdnou divočinou, nemající ve světě obdoby. Trek „Zemí na konci světa“ nabízí vše, co očekáváte - aktivní sopky (včetně sestupu do aktivního kráteru vulkánu Mutnovskaja)
a vulkanické jevy, teplo i chlad, koupání v horkých pramenech i v Tichém oceánu, tundru, ledovcové řeky i prodírání přímořskou džunglí, jezera, medvědy i lososy. K tomu možnost plavby
Tichým oceánem, lov krabů… Zájezd má expediční charakter, pěší treky (celkem až 200 km)
vedou mimo civilizaci, noclehy ve stanech ve volné divoké přírodě.
PROGRAM ZÁJEZDU:

1.-3.den: Praha - Petropavlovsk-Kamčatskij - Elizovo. Let přes
Sibiř na druhý konec světa. Petropavlovsk-Kamčatskij - centrum Kamčatky a jediné velkoměsto v širokém okolí. Registrace, časová aklimatizace. Vyřízení vstupních formalit, doplnění
zásob. Možnost návštěvy muzeí - námořnictví, etnografické,
oblastní expozice přírody a historie Kamčatky. Při dobrém počasí uvidíte první vulkány, které vévodí celému městu i zálivu,
především Avačinskij (2741 m).
4.-5.den: Vulkány Goreloj a Mutnovskaja. Přejezd terénním
autem. Výstup na vulkán Goreloj (1828 m), výhledy do aktivního kráteru, subalpinská flóra. Výstup do aktivního kráteru
vulkánu Mutnovskaja (2322 m): solfatary, fumaroly, vroucí
bahno, vařící potoky - barevná učebnice geologie. Výhled do

Délka tras: letadlem 20 000 km, auty 220 km, pěšky
celkem cca 200 km (cca 1x 8 km, 13x 10-14 km)
Počasí: od 0 °C do 20 °C, ve vyšších polohách chladno
Nástupní místo: Praha

Termín
č. zájezdu
dní
cena v Kč
20
5.8. - 24.8. 2014
901
69 990,V ceně je: Letecká doprava včetně letištních tax a poplatků, pronájem terénního vozu s řidičem. Ubytování (4x byt
v Elizovu, 1x chatky Rodniky). Ruská pobytová víza včetně jejich vyřízení a voucheru, povinná registrace pobytu
v Rusku. Český a ruský průvodce, ruský geolog, zdravotní
připojištění, informační materiály a DPH.
V ceně není volitelná *plavba lodí Tichým oceánem včetně
ochutnávek (cca 65-70 EUR).
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aktivního kráteru vulkánu Goreloj.
6.-11.den: Říčka Mutnovka - Tichý oceán - Rodniky. Podél Mutnovky a řeky Žirovoj přímořskou džunglí. Lososi v řece i k jídlu.
Medvědi. Divoké pobřeží Tichého oceánu a zálivu Žirovaja.
Tuleni. Horským lesem „slanikem“ přes průsmyk Skazka do
údolí řeky Viljuči a k horkým pramenům Viljučinskije Rodniky:
koupání a odpočinek. Vulkán a vodopád Viljučinskij. Možnosti
koupání v horkých pramenech jsou po celé trase pochodu.
12.-16.den: Talmačovské tundry a jezero - Medvědí číše - Talmačovský vodopád. Kaldera vulkánu Goreloj. Barevné Talmačovské tundry. Sobi, rosomáci, medvědi. Množství plodů
tundry. Sopka Trajanda na břehu jezera Talmačovo. K jezerům
Odkrytoje a Medvežaja čaša na dně stejnojmenné sopky.
Impozantní vulkán Opala. Výstup na vrchol Bezimennyj. Velkolepý kruhový rozhled na stovky kilometrů. Mohutný Talmačovský vodopád.
17.-19.den: Termály Apača, *plavba Tichým oceánem, Elizovo. Osada Strojitelej, koupání v horkých pramenech Apača
a odjezd terénním autem, případně koupání v černých horkých pramenech Paratunka. Odpočinek v Elizovu. *Možnost
půldenní plavby motorovou jachtou Avačinským zálivem
s výhledem na pobřeží a vulkány. Skalní ostrůvky Tri Bratja
a ostrov Staryka. Tuleni, mroži, papuchalkové. Lov ryb a krabů
- úprava a konzumace přímo na jachtě. Za příznivé situace
fakultativně možnost letu do Doliny Gejzírů - aktivní geotermální činnost, desítky gejzírů a vodopádů. Rozloučení
s Kamčatkou.
20.den: Petropavlovsk-Kamčatskij - Praha. Návrat domů.
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FILIPÍNY - ZEMĚ SEDMI TISÍC OSTROVŮ

Fantastické scenérie horských pásem Luzonu i tropický ráj ostrova Boracay. Vulkány, vodopády,
krasové jeskyně, nejúžasnější systémy rýžových teras na světě, animistické kultury kmene Ifugao.
Možnosti prodloužení o další kouzelné ostrovy. Palawan, odlehlá perla souostroví, dosud ukrytá před náporem turistů. Nezapomenutelné přírodní scenérie krasových homolí, jeskynních řek,
pláží a korálových zahrad. Bohol, ostrov Čokoládových hor a nejmenší opičky nártouna. Výlet za
delfíny u pobřeží ostrova Panglao.
PROGRAM ZÁJEZDU:

1.-2.den: Praha - Manila. Odlet na Filipíny. Největší ostrov
Luzon a hlavní město Manila: Chinatown a čínský hřbitov,
pevnost Santiago a katedrála ve čtvrti Intramuros s klášterem
sv. Augustina (UNESCO), návštěva filipínské mše se zpěvy
a všeobjímající atmosférou. Park Rizal, lidové tržnice i luxusní
obchodní galerie.
3.-4.den: Taal, Pagsanjan. Na jih Luzonu k vulkanickému
kalderovému jezeru Taal. Výlet loďkou (vinta) na ostrov s novým kráterem. Pagsanjan: na kanoích vzhůru peřejemi obřím
kaňonem s liánami a vodopády (kulisy pro slavný film F.F.
Coppoly Apokalypsa), na bambusových vorech pod mohutný vodopád v hrdle soutěsky. Dopolední návštěva kohoutích
zápasů - národní zábavy s nepopsatelnými výkony sázkařů.
Možnost relaxace v termálech Los Baños.
5.-7.den: Manila - Banaue. Přejezd na sever do hornatého
vnitrozemí Luzonu. Osmý div světa - přes dva tisíce let staré
rýžové terasy u Banaue, koupání v přírodním termálním jezírku. Treky v okolí Batadu: vesnice původních obyvatel - lovců
lebek - Ifugao. 30 m vysoký vodopád Tappia. Bontoc: etnografické muzeum.
8.-9.den: Banaue - Sagada - Baguio/Hapao. Horská Sagada:
pěší výlet v Údolí ozvěn s jeskyněmi visících rakví. Hluboký
sestup do krasové jeskyně Sumaging: dobrodružný průchod
podzemní řekou a vodopády. Jízda do Baguia přes hlavní pásmo Centrálních Kordiller po Halselma „Zig Zag“ Road, silničce
tisíce serpentin s adrenalinovými výhledy do propastí. Město
květin Baguio: trhy, parky, pokus o návštěvu u faith healers,
zázračných léčitelů, operujících pouze rukama. Nebude-li
možné, místo Baguia trek a návštěva domorodé vesnice Hapao, hudební večírek s místními (průvodce Elvis zpívá Presleyho téměř jak originál). Noc v originálních chýších Ifugao
s krásnou vyhlídkou.
10.-11.den: Baguio/Hapao - Manila - *Pinatubo. Přejezd zpět
do Manily, celodenní pobyt v hlavním městě. *Fakultativně
celodenní výlet ke kráteru vulkánu Pinatubo, dějišti katastrofické sopečné erupce (v r. 1991): jízda džípem tufovými kaňony, pěší výlet, koupání v kráteru.
12.-15.den: Manila - Boracay. Odlet do jižní části Filipín. Pobyt
na ostrově Boracay, jehož 5 km dlouhá Bílá pláž lemovaná
palmami s jemným pískem a smaragdovým mořem je řazena mezi deset nejkrásnějších pláží světa. Dny rajské pohody:
slunění, koupání, možnost výletů se šnorchlováním na korálových útesech. Jedinečné lokality pro potápěče, možnosti
krátkodobých kurzů i pro začátečníky. Pravé filipínské masáže,
diskotéky, bary, kulinářské speciality. Možnosti výletů na domorodých loďkách kolem ostrova, rybaření, golfu…
16.-17.den: Boracay - Manila - Praha. Lodí na ostrov Panay,
letecky zpět na Luzon. Odlet z Manily domů.
**Volitelný výlet: Bohol a Panglao
1.-2.den: Praha - Cebu - Panglao. Odlet na Visajské ostrovy ve
střední části Filipín. Rychlolodí z ostrova Cebu na ostrov Bohol.
Přejezd na sousední Panglao.
3.den: Bohol. Magický ostrov s unikátními Čokoládovými horami. Přesně 1268 trávou porostlých 30 - 50 m vysokých kopců
strana
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vděčí za své jméno hnědé barvě trávy na konci období sucha.
Okruh po ostrově s návštěvou chovné stanice nejmenšího primáta na světě nártouna, městeček Loboc a Baclayon se dvěma
nejstaršími kostely na Filipínách z konce 16. stol. aj.
4.den: Panglao. Den u moře na ostrově Panglao. Koupání a odpočinek na pláži Alona, jedné z nejkrásnějších na celých Visajských ostrovech. Výlet člunem na otevřené moře s pozorováním
delfínů.
5.den: Panglao - Manila. Přejezd z Panglaa a přelet z Visajských
ostrovů do Manily. Pobyt v metropoli do příletu skupiny.
Termíny: 21.4. - 25.4. 2014, 17.11. - 21.11. 2014
Cena v Kč: 10 590,V ceně je: letecká doprava na Cebu a do Manily, rychloloď
mezi ostrovy Cebu a Bohol, transfery mezi letištěm, přístavy
a hotelem, okruh po Boholu v pronajatém minibusu s místním
řidičem, výlet lodí za delfíny, ubytování (dvoulůžkové pokoje
s příslušenstvím a klimatizací), vstup do chovné stanice nártounů, průvodce, zdravotní připojištění, informační materiály
a DPH.

***Volitelný výlet: Palawan
1.den: Manila - Palawan. Odlet z Manily na ostrov Palawan.
2.-6.den: Palawan. Nejodlehlejší, nejpanenštější a asi vůbec
nejmalebnější ze všech filipínských ostrovů. Hlavní středisko
ostrova Puerto Princesa. Krokodýlí farmy. Sabang: výlety v podzemním národním parku sv. Pavla, pěšky džunglí po Opičí stezce nad vápencovými útesy, tropická fauna a flóra, člunem proti
proudu podzemní řeky v impozantním jeskynním systému. El
Nido: souostroví Bacuit - jedna z nejkrásnějších tropických scenérií na světě. Desítky ostrůvků, vysokých krasových homolí nad
tyrkysovým a smaragdovým mořem. Skryté laguny, panenské
pláže, souvislý porost primární džungle. Šnorchlování, potápění
na korálových útesech, považovaných za jedny z nejzachovalejších i nejkrásnějších na celém světě.
7.-8.den: Palawan - Manila - Praha. Let zpět do Manily a domů.
Termín: 6.1. - 13.1. 2014
Cena v Kč: 13 990,Termíny: 11.5. - 18.5. 2014, 7.12. - 14.12. 2014, 6.1. - 13.1. 2015
Cena v Kč: 14 790,V ceně je: letecká doprava na Palawan a do Manily, pronajatý minibus s místním řidičem, ubytování (dvoulůžkové pokoje
s příslušenstvím a klimatizací), průvodce, zdravotní připojištění, informační materiály a DPH.

Možnost spojení i do větších celků: zájezdy 911 a 912 s trasami 81
(J. Korea), 82 (Taiwan) a 88 (Okinawa). Bližší informace v CK.

Délka tras: letadlem 25 000 km, místní dopravou 1500 km,
pěšky 5x 4-10 km (volitelně)
Počasí: vzduch 25-33 °C, voda 28-30 °C
Nástupní místo: Praha
Termín
25.4. - 11.5. 2014
21.11. - 7.12. 2014
27.12. - 6.1. 2014
27.12. - 6.1. 2015

č. zájezdu
911
912
913
914

dní
17
17
11
11

cena v Kč
59 890,58 590,62 990,62 990,-

2000 Kč sleva pro přihlášené do 30.6.2014 (912, 914)

cestovní kancelář nomád s.r.o. CENTRÁLA: Smetanova 34, 591 01 Žďár n. Sáz., tel.: 566 623 642, fax: 566 627 262
kontaktní místo BRNO: Ruefa Reisen, Dvořákova 1, tel./fax: 542 216 076
www.nomad.cz
kontakt PRAHA: C.A. ACOSA Reiseshop, Lazarská 13/8 (vchod z Vodičkovy), tel: 224946180-1
e-mail: nomad@nomad.cz

Možnost spojení: S trasou 82 (Taiwan) do zájezdu 823 (25.4.-21.5.
2014, 27 dní, 88 690 Kč) s možností prodloužení o volitelný výlet
Bohol a Panglao, resp. do zájezdu 824 (11.11.-7.12. 2014, 27 dní,
87 290 Kč) s možností prodloužení o volitelný výlet Palawan.
V ceně je: Letecká doprava na Filipíny a vnitrostátní přele-

ty včetně letištních tax a poplatků (ale bez odletových tax celkem cca 20 USD). Loď Caticlan - Boracay a zpět. Nájemní a veřejná doprava (minibusy, autobusy, jeepney, rikši).
Výlet na kanoích a bambusových vorech u Pagsanjanu,
loďky po jezeře Taal. Ubytování (12x hotel - dvoulůžkové
pokoje s příslušenstvím a klimatizací, 1x horská ubytovna
a 1x autentické chýše domorodců - po 4-8 osobách, při
alternativním programu klasický hotel). Český průvodce,
horští a místní průvodci dle potřeby. Zdravotní připojištění,
informační materiály a DPH. Příplatek za jednolůžko 7300
Kč (911, 912).
PROGRAM ZÁJEZDŮ 913 A 914: SILVESTR NA FILIPÍNÁCH

Prožijte přelom roku 2013 a 2014, resp. 2014 a 2015 v exotickém prostředí tropických Filipín se sopkami, vodopády,
jezery a soutěskami a především na plážích řazených mezi
nejkrásnější na světě! Program zájezdu i služby v ceně jsou
shodné se zájezdy 911 a 912, pouze je vynechán 5.-10.den.
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Silvestrovský pobyt na Boracay (v příjemném hotelu u pláže)
předchází výletům na Taal, Pagsanjan a volitelně na Pinatubo.
Zájezd je tedy na 11 dní, je možné si ho prodloužit o volitelný
výlet na Palawan.

SUNDY - HORY, SOPKY A „DRACI“ INDONÉSIE
OSTROVY BALI, FLORES, LOMBOK, KOMODO, RINCA, SULAWESI

Souostroví Nusa Tengarra východně od Bali. Flores s barevnou sopkou Keli Mutu, animistické
vesničky kmene Ngada. Romantická plavba na Komodo za obřími varany, špičkové šnorchlování a večerní hejna kaloňů. Muslimský Lombok s výstupem na posvátnou sopku Rinjani. Relax na
korálových ostrovech Gili. Bali - „ostrov Bohů“ a hinduistů v muslimské Indonésii. Jižní Celebes
(Sulawesi) se skalními hroby a kuriózními obřady Torajů.
PROGRAM ZÁJEZDU 921, 922: BALI, FLORES, RINCA, KOMODO A LOMBOK

1.-7.den: Praha - Bali - Flores. Odlet do Denpasaru na Bali (víza
na letišti: 25 USD). Přímořské letovisko s nekonečnými plážemi. Přelet na Flores - nejkrásnější z ostrovů smaragdového náhrdelníku Nusa Tengara. Směs odlišných kultur, zvláštní zvyky
a obětní rituály animistů. 14 aktivních sopek, rybářské vesničky, pláže. Východ slunce na vulkánu Keli Mutu. Tři jezera odlišných barev - tyrkysové, zelené a černé. Romantická osada
Moni. Vodopády, tkalcovské vesničky. Termální prameny Soa.
Nová, červená sopka Wawomuda, tradiční vesnice kmene
Ngada, vesnička Bena (UNESCO), sopka Inerie. Labuan Bajo
na západním pobřeží, ochutnávka palmového vína, zastávka
v Rutengu, obrovské stromy kapoky.
8.-11.den: Flores - Rinca - Komodo - Lombok. Čtyřdenní plavba
z Floresu na Lombok pronajatou lodí s plnou penzí. Rajské ostrovy, šnorchlování. Trek za varany na ostrově Rinca. Světoznámé Komodo se světovou atrakcí - varany (UNESCO, největší
ještěři mají až 3 m délky a 200 kg váhy). Působivá příroda divoký vodní buvol, jeleni, stáda opic. Červená pláž s nejbarevnější korálovou zahradou. Ostrovy Moyo, Satonda, Banta,

Laba. Ostrov Lombok, podél severního pobřeží do Senaru na
úpatí Rinjani. Pěšky k vodopádům Sendang.
12.-19.den: Lombok - Bali. Třídenní trek (volitelně) na posvátnou sopku Rinjani (3726 m) s plnou penzí, nosiči a noclehy
pod stany. Jezero v 600 m hlubokém kráteru. Gila: horké
prameny. Drzé opice v džungli. Dva dny na ostrovech Gili bílé písečné pláže, průzračná voda, korálové útesy, možnost
potápění. Pro zájemce na kole kolem ostrova Trawangan.
Výlet lodí na ostrovy Meno a Air: šnorchlování mezi mořskými želvami. Lodí na Bali. Amed - idylická rybářská vesnice. Královské koupele Tirtagangga. Tulamben - nejhezčí
potápění na Bali, exotické masáže. Nejposvátnější místo
Besakih: komplex 30 chrámů na 7 terasách na úpatí sopky
Agung (3142 m). Ubud - kulturní a umělecké centrum. Ohňový tanec na žhavých uhlících, tradiční tance kecak, barong či legong. Opičí prales, Pura Dalem - chrám mrtvých
v džungli. Batubulan - řezbářské a kamenické dílničky, sochy,
šperky, galerie. Kuta - nekonečné pláže, exotické nákupy.
20.den: Bali - Praha. Návrat domů.

PROGRAM ZÁJEZDU 923: PRODLOUŽENÍ ZÁJEZDU 922 O JIŽNÍ SULAWESI

1.-19.den: Praha - Bali. Program zájezdu shodný se zájezdem
číslo 922.
20.-26.den: Sulawesi. Přelet na Jižní Celebes (Sulawesi) - ostrov bohaté historie a mystické atmosféry. Džungle, vápencová skaliska, rýžové terasy, políčka bavlny, kávovníky. Plachetnice mořeplavců a obchodníků Bugis připomínající středověk.
Ujung Pandang - čínské taoistické chrámy. Výlet lodí na ostrov
Samalona. Rantepao - centrum legendami opředené oblasti
Tana Toraja. Buvolí tržnice. Kete Kesu a vyhlášení řezbáři. Kuristrana
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ózní obřady, pohřební ceremoniály s desítkami obětovaných
býků. Jeskyně a skalní hrobky. „Visící” hroby. Sullukang - megality. Lemo - skalní terasy s vyřezávanými figurkami zemřelých
Tau Tau. Třídenní trek s plnou penzí mezi horskými vesničkami
Torajů, noclehy v tradičních domech (tongkonanech) se sedlovými střechami, náročnost lze přizpůsobit. Možnost zakončit trek plavbou na raftu.
27.-28.den: Sulawesi - Bali - Praha. Přejezd do Ujung Pandang. Odlet do Denpasaru a dále domů.

cestovní kancelář nomád s.r.o. CENTRÁLA: Smetanova 34, 591 01 Žďár n. Sáz., tel.: 566 623 642, fax: 566 627 262
kontaktní místo BRNO: Ruefa Reisen, Dvořákova 1, tel./fax: 542 216 076
www.nomad.cz
kontakt PRAHA: C.A. ACOSA Reiseshop, Lazarská 13/8 (vchod z Vodičkovy), tel: 224946180-1
e-mail: nomad@nomad.cz

Délka tras: letadlem 26 000 km, lodí 500 km, po zemi 800
km, pěšky 8x 6-15 km (volitelně)
Počasí: vzduch 28-33 °C, voda 25-28 °C
Nástupní místo: Praha
Termín
17.5. - 5.6. 2014
19.7. - 7.8. 2014
19.7. - 15.8. 2014
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č. zájezdu
921
922
923

dní
20
20
28

cena v Kč
64 490,64 490,76 490,-

V ceně je: Mezinárodní i vnitrostátní letecká doprava. Místní doprava (lodě, bus, minivan). Čtyřdenní plavba Flores Lombok (plná penze, noclehy na lodi). Loď Lombok - Gili
- Bali. Třídenní trek na Rinjani (plná penze, nosiči, pronajaté
stany). Třídenní trek na Sulawesi (923 - plná penze, noclehy
v tradičních obydlích). Vstupy do rezervací a N.P. Ubytování
(kromě již uvedeného) v hotýlcích, většinou se snídaní. Průvodce, zdrav. připoj., inf. materiály a DPH. V ceně není: Vízum do Indonésie (25 USD), odletové taxy (40 USD). Příplatek 1-lůžkový pokoj 3500 Kč (921, 922), resp. 4900 Kč (923).

POLYNÉSKÁ ODYSSEA - PLAVBA Z HAVAJE NA TAHITI

Plavba snů nekonečným široširým Tichým oceánem s návštěvou čtyř Havajských ostrovů - Oahu,
Kauai, Maui a Hawaii a tří Společenských ostrovů Francouzské Polynésie - „Návětrné“ Bora Bory
a „Závětrných“ Moorei a Tahiti. Polynéská pohádka mezi sopečnými ostrovy a korálovými atoly
s bělostnými plážemi a mořem nespočetných barevných odstínů modři. Loď Pacific Princess má
délku 181 m, šířku 25 m, 11 palub, výtlak 30 277 BRT, kapacitu 680 pasažérů a 373 členů posádky
a rychlost 20 uzlů tj. 37 km/h. Nabízí lázně, bazén, salon krásy, kasino, diskotéku, divadlo, knihovnu, bary, restaurace, pizzerie, fitness centrum, běžeckou dráhu, golfové hřiště a mnohé obchůdky.
PROGRAM ZÁJEZDU:

1.den: Praha - Honolulu. Let přes USA do Tichomoří.
2.-3.den: Ostrov Oahu. Hlavní město Honolulu: Pearl Harbor
- potopená loď Arizona, památník útoku Japonců 7.12.1941,
palác posledních domorodých králů - Iolani Palace, Capitol.
Světově proslulá pláž Waikiki Beach: koupání, šnorchlování,
ale i surfování. Nalodění 3.den, vyplutí z Honolulu ve 23.00.
4.den: Ostrov Kauai. Nawiliwili (8.00-17.00). Ostrov, kde se
natáčel Jurský park. Možnosti výletů: Waimea Canyon, přezdívaný „Grand Canyon Pacifiku“. Spouting Horn Park, 50 stop
vysoký mořský gejzír. Divukrásné Na Pali: 15 mil dlouhé pobřeží s 1000 m vysokými útesy, mořské jeskyně, zelená údolí
a kaskádové vodopády, oblast výskytu delfínů a keporkaků.
5.den: Ostrov Maui. Lahaina (8.00-18.00). Lahaina - bývalé královské a snad nejkrásnější město na celém souostroví
s příjemnými plážemi. Oceánské centrum. Možnost výletů za
velrybami, plavba ponorkou 125 m pod hladinou moře: korálové zahrady, obří murény, potopená loď nebo oblet kráteru
spící sopky Haleakala ve výšce 3000 m: tufová pole, měsíční krajina s barevnými sopečnými kužely ze železité strusky.
Hana: vodopády Waimoku Falls - deštné a bambusové lesy.
6.den: Ostrov Hawaii. Hilo (8.00-17.00). Největší z ostrovů
- „Ostrov orchidejí“. Hilo: muzeum tsunami, tropické bota-

Délka tras: letadlem 32 000 km, lodí 4400 km
Počasí: vzduch 26-32 °C, voda 24-28 °C
Nástupní místo: Praha

Termín
č. zájezdu
dní
cena v Kč
18
26.9. - 13.10. 2014
931
139 590,V ceně je: Letecká doprava na Havaj a z Tahiti. Na lodi 11
nocí ve vnitřní kajutě pro dvě osoby, plná penze - strava
5x denně (kromě alkohol. nápojů), přístup do zábavních
zařízení (diskotéky, bazény, fitness atd.) a používání jejich
vybavení, účast v zábavních programech a přístavní
taxy. Oahu: nájemní doprava (minivan). Tahiti a Moorea:
loď na Mooreu, transfer na letiště, nájemní doprava po
ostrovech (minivany, taxi), okružní prohlídka Tahiti Nui
a Moorei. Ubytování (hotely, motely - 2-lůžkové pokoje
s příslušenstvím). Český průvodce, místní dle potřeby,
zdrav. připojištění, inf. materiály a DPH.
Cena nezahrnuje: povinné spropitné (120 USD/os. za
celou plavbu), nadstandardní služby (masáže, kadeřník
apod.), výlety mimo loď (dle volby celkem cca 300-1000
USD) a vstupné. Příplatek za venkovní kajutu (s oknem):
od 6800 Kč/os., za kajutu s balkónem: od 16 000 Kč/os.
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nické zahrady, kaskádové vodopády Akaka. Možnost výletu
k nejvyšší hoře souostroví i celého světa (bráno s částí pod
hladinou) - sopce Mauna Kea (4205 m). Hawaii Volcanoes N.P.
- nejaktivnější vulkány na světě (žhavá láva se vlévá do moře
a tím se ostrov neustále zvětšuje), lávová pole, černé pláže.
7.-11.den: Na moři. Plavba rozlehlým Pacifikem poblíž Vánočního ostrova a dalších atolů Kiribati přes rovník směrem na jih.
12.den: Bora Bora (9.00-18.00). Dle mnohých nejkrásnější
ostrov na světě se strmými sopečnými vrchy nad mnohobarevnou lagunou. Údolí s ibiškovými květy, korálové bariéry
a pohádkové pláže. Možnost plavby lodí po laguně kolem ostrova, (bezpečné) koupání mezi žraloky a rejnoky, šnorchlování
s hejny barevných tropických ryb, možná i murénami
a delfíny. Opulentní hostina na písečném motu s tradičními
polynéskými písněmi. Popř. výlet na kolech kolem ostrova
s návštěvou kultovních míst a chrámů marae, pozůstatků
opevnění a děl z 2. světové války.
13.den: Moorea (8.00-17.00). Romantický „Ostrov srdce“
a dějiště filmu Bounty. Bílé písčité pláže, laguny, korálové útesy, koupání a šnorchlování. Životní zážitek - krmení žraloků
a mazlení s rejnoky. Připlutí do centra Francouzské Polynésie
a největšího města jižního Pacifiku - Papeete.
14.den: Tahiti. Papeete. Vylodění. Metropole ostrova i celé
Francouzské Polynésie - Papeete: barevné polynéské trhy,
přístav, radnice, polynéský parlament, muzeum perel. Etnografické a přírodovědné Muzeum Tahiti - jedno z nejlepších
muzeí v Pacifiku. Večerní korzo po nábřeží, typické jídelničky
les roulottes, ochutnávka polynéské speciality - poisson cru
(syrové ryby v kokosovém mléce).
15.den: Moorea. Vznášedlem přes Měsíční moře zpět na Mooreu. Okruh po ostrově. „Zahrady ráje“ s ananasovými a vanilkovými plantážemi, zázvor, kokosy, papája, avokáda, manga,
banány. Návštěva destilérie netradičních likérů a pálenek
z exotického ovoce spojená s ochutnávkou. Úchvatné horské
scenérie, jedinečné rozhledy z vyhlídky Belvedere, poklidné
zátoky kapitána Cooka a Opunohu, údolí se starými polynéskými chrámy. Vesnička Tiki s původními zvyky, tradiční
pokrmy připravené v zemní peci, perlová farma.
16.den: Tahiti. Okružní jízda po pobřeží Tahiti Nui: tropická
vegetace, vodopády Faarumai, gejzíry mořského příboje
v lávových útesech, botanická zahrada s galapážskými želvami, Gauguinovo muzeum, jeskyně Maraa ukrytá v kapradinách, restaurované pyramidové marae Arahurahu.
17.-18.den: Papeete - Praha. Odlet domů.
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NEJMENŠÍ KONTINENT - AUSTRÁLIE A NOVÝ ZÉLAND

Slavný monolit Ayers Rock, podzemní obydlí v Coober Peddy, veletok Murray, Pobřeží vraků, útesy
Dvanáct apoštolů, deštné pralesy, Modré hory. Velký zážitek na proslulém Velkém bariérovém
útesu i s možností potápění. Metropole Canberra, velkoměsta Brisbane a Adelaide, dvě tváře
Austrálie - Sydney a Melbourne. Gejzíry, sopky, ledovce, jezera, fjordy a Alpy Nového Zélandu.
Možnost samostatné návštěvy Austrálie i Nového Zélandu.
PROGRAM ZÁJEZDU 941: AUSTRÁLIE

1.-3.den: Praha - Sydney. Odlet do východní Austrálie, Sydney - největší a nejživější australské město: architektura místní
Opery, přístav, vyhlídka z televizní věže.
4.-6.den: Sydney - Canberra - Melbourne. Canberra - hlavní
město plné parků. Pod nejvyšší horou Austrálie - Mt. Kosciusko (2228 m) do „evropského“ Melbourne. Bizarní Great
Ocean Road: Pobřeží vraků, skalní útvary v moři - Dvanáct
apoštolů, Loch Ard Gorge, zřícený London Bridge. Deštný
prales a stromové kapradiny v národním parku Otway, skalní
jehly Grampians, největší australská řeka Murray.
7.-10.den: Adelaide - Uluru. Metropole jižní Austrálie Adelaide. Port Augusta ve Spencerově zálivu, skalní svět Flinders
Range. Coober Pedy - podzemní obydlí zlatokopů, největší
naleziště opálů. Domorodá teritoria Aboriginů. Posvátný
Ayers Rock - největší kámen světa, pustina skalních homolí
Olgas (Kata Tjuta).
11.-14.den: Alice Springs - Rockhampton. Geografické cent-

rum Austrálie, skalní klokani v národním parku Simpsons Gap,
kolmý kaňon Standley Chasm. Zlatokopecké Tennant Creek,
skalní útvar Ďáblovy koule. Australskými polopouštěmi do
Mt. Isa: největší světový důl na stříbro. Přejezd přes Velké předělové pohoří k pobřeží.
15.-18.den: Rockhampton - Brisbane - Blue Mountains. Pláže
Pacifiku, možnost výletu lodí na Great Barrier Reef - „největší
živou věc na světě“: šnorchlování, potápění v tropickém ráji
útesů Korálového moře. Hervey Bay: koupání, možnosti výletů na největší písečný ostrov Fraser či pozorování velryb.
Subtropické a moderní Brisbane, pláže v Byron Bay na nejvýchodnějším mysu Austrálie.
19.-21.den: Blue Mountains - Sydney. Národní park Blue
Mountains. Velkolepá skalní formace Tři Sestry. Uzavření okruhu v Sydney.
22.-23.den: Sydney - Praha. Odlet domů (941) nebo na Nový
Zéland (943).

PROGRAM ZÁJEZDU 942: NOVÝ ZÉLAND

1.-2.den: Praha - Christchurch. Odlet z Evropy (942) nebo
z Austrálie (943) na Nový Zéland. Spojení obou skupin.
3.-7.den (22.-26.den): Nový Zéland - Jižní ostrov. Metropole Jižního ostrova Christchurch, jezero Tekapo, bělostný Mt.
Cook (3764 m) - nejvyšší hora Nového Zélandu. Queenstown:
rodiště bungee jumpingu, možnost výletu do Milford Sound
s nádhernými scenériemi Jižních Alp nebo do jeskynního
komplexu Te-Anau se zvláštními svítícími živočichy. Ledovce
Fox a Franz Josef, lívancové skály v Punakaiki, fjordy v Marlborough Sounds. Lodí přes Cookův průliv.
8.-11.den (27.-30.den): Nový Zéland - Severní ostrov. Hlavní
město Wellington, národní park Tongariro - krátery a vulkanická jezera, zasněžený kouřící vrchol Ruapehu (2796 m). Rotorua: geotermální území, bahenní sopky, maorská ves Whaka,
gejzíry, lávou zasypané novozélandské Pompeje.
12.-13.den (31.-32.den): Auckland - Praha. Nejvýznamnější
město obou ostrovů - Auckland, ležící mezi šedesáti krátery.
Odlet zpět domů.

941
942

Možnost spojení: Trasy 941 a 942 lze spojit (jak to většina účastníků
také dělává) do zájezdu 943 s kompletním programem. V ceně je i
přelet z Austrálie (Sydney) na Nový Zéland (Christchurch).

Délka tras: letadlem 40 000 km, po zemi 14 200 km, (10
500 km - 941, 3700 km - 942), lodí 60 km (942), pěšky 8x 4-10
km (volitelně)
Počasí: vzduch 16-32 °C, voda 17-27 °C
Nástupní místo: Praha
Termín
č. zájezdu
dní
cena v Kč
941
6.11. - 28.11. 2014
23
94 890,942
25.11. - 7.12. 2014
13
71 790,943
6.11. - 7.12. 2014
32
121 990,V ceně je: Letecká doprava včetně letištních tax a poplatků, doprava po trase (najatý mikrobus), trajekt mezi ostrovy na Novém Zélandu (942, 943). Vyřízení australských víz
(941, 943). Ubytování (motely, chatky/bungalovy, apartmány, 1x hostel - pokoje většinou s příslušenstvím a kuchyňkou). Český průvodce (a řidič), zdravotní připojištění,
informační materiály a DPH.
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PLAVBA KORÁLOVÝM MOŘEM
AUSTRÁLIE, NOVÁ KALEDONIE A VANUATU

Ostrovy Nová Kaledonie, Lifou, Isle of Pines náležící Nové Kaledonii, Mystery Island a Efate, které
jsou součástí Vanuatu, jsou cílem lákavé plavby po mořích jižního Pacifiku. Vstříc prosluněným
plážím a vyhřátým lagunám v časech našich (pod)zimních plískanic vás poveze loď Rhapsody of the Seas společnosti Royal Caribbean (délka 264 m, šířka 32 m, 11 palub, kapacita 2435
pasažérů a 765 členů posádky, výtlak 78 000 BRT a rychlost 22 uzlů - tj. 41 km/h). Na lodi jsou
k dispozici restaurace, divadlo a kino, bary a kluby, kasíno, bazény, fitness centrum, horolezecká
stěna, běžecká dráha a mnoho dalšího. K tomu navíc okruh po Novém Jižním Walesu a jeho
národních parcích, metropoli Austrálie Canbeře a největším městě Sydney a volitelně i okruh po
Severním ostrově Nového Zélandu.
PROGRAM ZÁJEZDU:

1.-2.den: Praha - Sydney. Odlet do východní Austrálie.
3.-4.den: Sydney. Sydney - největší a nejživější australské
město: plavba přístavem kolem budovy opery (UNESCO),
návštěva Botanic Garden, výstup na pylon mostu Harbour
Bridge, největší rybí trh jižní polokoule. Večerní Sydney: prohlídka Darling Harbour. Relaxace na pláži Bondi, trajektem na
Manly s moderní esplanádou a pláží. Vyplutí v 17.00.
5.-6.den: Na moři. Plavba jižním Pacifikem ze Sydney do Nové
Kaledonie.
7.den: Isle of Pines, Nová Kaledonie (8.00 - 17.00). „Ostrov
borovic“ (pojmenován kapitánem Cookem podle hustých
porostů araukárií) bývá označován jako „Nejbližší ostrov
ráje“. Ospalé blankytné laguny, nedotčené bílé pláže, nepřeberné bohatství světa pod hladinou teplého a průzračného
moře. Mystické krasové jeskyně: Paradise s možností plavání
v přírodních bazénech, Oumagne s protékajícím potokem či
Ouatchia s ohromujícími stalagmity. Uvidíme endemické gekony? Možnost projížděk po ostrově na kole.
8.den: Mystery Island, Vanuatu (8.00 - 17.00). Nejjižnější
ostrov Vanuatu, malý neobydlený ostrůvek s bílým pískem
a palmami. Koupání, šnorchlování na korálovém útesu, relax
v pravém tropickém ráji.
9.den: Vila, Vanuatu (08.00 - 17.00). Port Vila, centrum ostrova
Efate a zároveň metropole všech 83 ostrovů Vanuatu. Sopečného souostroví, právem řazeného mezi nejkrásnější místa
na světě. Podmořský poštovní úřad - jediný na světě. Národní
muzeum, unikátní kresby v písku. Tajná zahrada s kanibalskou
chýší, exotické rostliny. Možnosti výletů: pralesem k vesnici
Iarofa: tradiční zvyky, včetně chůze po uhlících. Okružní Safari
tour ostrovem. Šnorchlování a potápění k vrakům lodí z II. světové války. Pro zájemce vyhlídkový let nebo golf na 18-jamkovém hřišti. Možnost ochutnávky tichomořského omamného
nápoje - kavy.
10.den: Lifou, Loyalty Islands (08.00 - 17.00). Souostroví Loyalty, východní součást Nové Kaledonie s hlavním centrem ostrovem Lifou. Směs melanéské a polynéské historie a tradic.
Bělostné pláže a kaleidoskop barev korálů pod hladinou. Koupání, šnorchlování, možnost potápění či hlubokomořského
rybaření. Procházky či výlety na kole po ostrově s poznáváním
exotických plodin - např. taro, yam, batáty, kokosy, banány,
káva. Ochutnávka místních delikates - grilovaných humrů,
krabů a želv. Bougna: kombinace výše uvedeného zabalená
v banánovém listu a pečená v podzemní peci.
11.den: Noumea, Nová Kaledonie (08.00 - 17.00). Nová Kaledonie - třetí největší ostrov jižního Pacifiku s největší lagunou
a druhým největším korálovým útesem na světě. Hlavní město Noumea: srdce města Place de Cocotiers, katedrála, melanéská tržnice, mořské akvárium, tradiční 12 m totem Mwa Ka
původních obyvatel Kanaků, kulturní centrum Tjibaou. Možnosti koupání a šnorchlování v laguně kolem města, výletů na
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kajacích, glassboatech nebo lodích. Ostrůvek Amadee: krásné bílé pláže, mořská rezervace bariérového útesu s želvami
a rejnoky, vyhlídka z majáku aj.
12.-13.den: Na moři. Plavba Korálovým a Tasmanovým mořem zpět do Sydney.
14.-17.den: Sydney - N.P. Blue Mountains - N.P. Kosciuszko Sydney. Připlutí v 6.30 ráno. Okruh po jihovýchodní Austrálii.
N.P. Modré hory (UNESCO). Park Featherdale s klokany, koalami, tasmánskými čerty, krokodýly i papoušky. Procházka podél impozantního skalního útvaru Tři sestry do Scenic World.
Možnost jízdy po nejstrmější železnici světa. Hlavní město
Canberra: město nevšedních vládních budov a parků. N.P.
Kosciuszko: jízda po scénické Alpine Way pod nejvyšší horou
Austrálie - Mt. Kosciuszko (2228 m). Podél pobřeží Tasmanova
moře zpět do Sydney.
18.-19.den: Sydney - Praha. Odlet domů.

Volitelný výlet: Nový Zéland (Severní ostrov)
1.-3.den: Praha - Auckland. Let na Nový Zéland. Auckland - největší město Nového Zélandu i celého jižního Pacifiku, vyrostlé
na 60 kráterech.
4.-8.den: Nový Zéland. Severní ostrov. Poloostrov Coromandel:
rozeklané mořské útesy, liduprázdné kaňony řek, přepychové
pláže. Impozantní pobřežní jeskyně Katedrála, termální pláž
s bazénky, kde horká voda prochází pískem. Matamata a okolí
- kulisy Hobitína a Kraje (Pán prstenů). Rotorua: gejzíry, termální vodopád, bahenní sopky. Maorská ves Te Wairoa - novozélandské Pompeje, sopečná jezera. Taupo: Měsíční krátery,
divoké peřeje řeky Waikato. Jezero Taupo, největší v Oceánii.
N.P. Tongariro: „nejkrásnější jednodenní trek na světě“ pod
sopkou Ngauruhoe s fantastickými výhledy na zasněžené štíty, lávové pouště a jezera. Hora Osudu z Pána prstenů. Krasové
jeskyně Waitomo se světélkujícími červy. Scénická Marokopa
Road: skalní brána, jeskyně, vodopády. Návrat do Aucklandu.
9.den: Auckland - Sydney. Přelet do Austrálie.
Termín: 6.11. - 14.11. 2014
Cena v Kč: 28 890,V ceně je: letecká doprava na Auckland a přelet Auckland-Sydney včetně tax a poplatků, pronajatý minivan, ubytování (motely a hotely - dvoulůžkové pokoje s příslušenstvím,
často s možností vaření, bazénem aj.), průvodce, zdravotní
připojištění, informační materiály a DPH.
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Délka tras: letadlem 40 000 km, lodí 5500 km, minivanem Termín
č. zájezdu
dní
cena v Kč
1300 km
19
12.11. - 30.11. 2014 951
108 890,Počasí: vzduch 26-32 °C, voda 24-28 °C
V ceně je: Letecká doprava včetně tax a poplatků. Na
Nástupní místo: Praha
lodi 10 nocí ve vnitřní kajutě pro dvě osoby, plná penze

včetně některých nealkoholických nápojů (jídlo je kdykoli
dostupné), program na lodi, přístavní taxy. Doprava po
Austrálii (pronajatý minivan). Ubytování v Austrálii (hotely a motely - dvoulůžkové pokoje s příslušenstvím, někdy
s kuchyňkou či bazénem). Víza (Austrálie) a jejich vyřízení. Český průvodce (zároveň řidič), zdravotní připojištění,
informační materiály a DPH. Na lodi přístup do místních
zábavních zařízení (divadlo, fitness, bazény aj.), používání
jejich vybavení a účast ve všech zábavních programech.
Cena nezahrnuje: povinné spropitné (91,20 EUR/os. za
celou plavbu), nadstandardní služby (masáže, kadeřník
apod.), výlety mimo loď (dle volby celkem cca 200-500
USD) a vstupné. Příplatek za vnější kajutu (s oknem): od
8800 Kč/os., za kajutu s balkónem od 23 000 Kč/os. (při
obsazení kajuty 2 osobami).
Poznámky: Cena kajut závisí na aktuální obsazenosti. Zájezd lze absolvovat i bez programu v Austrálii. Bližší informace o zájezdu v CK.

96

VELKÝ OKRUH SEVERNÍM TICHOMOŘÍM

Taiwan, Karolíny, Mariany, státečky federace Mikronésie, Marshallovy ostrovy… Jedinečné putování severním Pacifikem po místech, která patří mezi ta nejexotičtější a nejodlehlejší na celém
světě. Ostrovy Taiwan, Koror (Palau), Yap a Pohnpei (Federativní státy Mikronésie), Majuro (Marshallovy ostrovy) a Guam (Severní Mariany, USA). To vše během tří a půl týdne cestovatelské
výpravy, na kterou se nezapomíná… Nově nabízíme i o týden kratší a dostupnější verzi.
PROGRAM ZÁJEZDU 961, 963: TAIWAN, PALAU, YAP A GUAM

1.-4.den: Praha - Taipei. Let na Taiwan. Hlavní město Taipei:
jedinečné Muzeum Národního paláce s největší sbírkou čínského umění na světě, Svatyně Mučedníků a Čankajškovo
mauzoleum, taoistický Lungšan a další chrámy. Taipei 101,
mezi lety 2004-2007 nejvyšší budova (508 m) s nejrychlejším
výtahem světa: vyhlídka na město z 382 m. Vzrušující noční
trhy s ochutnávkou exotických pokrmů. Relaxační výlet do
lázní Peitou: Pekelné údolí, koupání v termálech, masáže. Výlet vlakem podél východního pobřeží do N.P. Taroko - největší
turistické atrakce ostrova, řazeného mezi „sedm zázraků Asie“:
projížďka a pěší výlet v kaňonu řeky a bočních údolích s impozantními mramorovými útesy.
5.-9.den: Koror (Palau). Přelet na nejlidnatější z ostrovů Palau
- Koror se stejnojmenným hlavním městem: Národní muzeum Palau, mořské akvárium. Rock Islands: Lodí na největší
atrakci Palau - Skalní ostrovy. Smaragdová scenérie vápencových ostrůvků hřibovitých tvarů, pokrytých zelenou džunglí
se slanovodními krokodýly, ledňáčky, volavkami či kaloni.
Nezapomenutelné šnorchlování v unikátním Jellyfish Lake plném žlutých nežahavých medúz. Volné dny k relaxaci s možností koupání, šnorchlování, návštěvy delfinária, projížděk
na kajacích či potápění na světoznámých útesech: Ngemelis
Wall, kde z mělčiny náhle padá kolmá stěna do třísetmetrové hloubky, Blue Corner, Chandelier Cave, German Channel
a další. Možnosti výletů: korálový atol Kayangel - prstenec

bělostných pláží porostlých palmami s průzračnou lagunou
uprostřed. Vulkanický a liduprázdný Babeldaob s tropickým
pralesem, plážemi a tajemnými archeologickými nalezišti. Ostrov Peleliu - dějiště jedné z nejkrvavějších bitev v Pacifiku, již
připomínají japonské a americké památníky, tanky a bunkry.
10.-12.den: Yap (Mikronésie). Ostrov Yap v souostroví Karolíny,
součást Mikronéské federace. Potápěčský ráj v průzračných
vodách s bohatou podmořskou faunou: nádherně zbarvení
koráli, želvy, rejnoci, ale i tučňáci! Panensky poklidná atmosféra odlehlého, turisty téměř nedotčeného a autentického pacifického ostrova. Architektura a tradice kultury Yapese: tance
i zcela unikátní „místní měna“ - obří kamenné mince, jedno
z nejstarších platidel na světě vůbec.
13.-16.den: Guam (Mariany, USA). *Saipan, *Tinian. Nejvýznamnější z amerických ostrovů Severních Marian - Guam.
Hlavní město Agana: staré španělské pevnosti a mosty, památníky 2. světové války. Latte Stone Park - pilíře 1500 let
starých domů dávných obyvatel Chamorro. Kokosové palmy,
písečné pláže. Možnost šnorchlování a potápění na korálových útesech nebo k vraku sestřelené japonské stíhačky. *Se
zájemci možnost výletu na další významné ostrovy Severních
Marian - na Saipan a popř. i na Tinian (místo, odkud vzlétl B-29
Enola Gay s první atomovou bombou na palubě směrem na
Hirošimu).
17.-18.den: Guam - Taipei - Praha. Návrat domů přes Taipei.

PROGRAM ZÁJEZDU 962, 964: POKLADY MIKRONÉSIE A MARSHALLOVÝCH OSTROVŮ

1.-16.den: Praha - Guam. Let do Taipei. Taiwan, Palau, Yap
a Guam. Program shodný s 1.-16.dnem zájezdu 961.
17.-19.den: Pohnpei (Mikronésie). Ostrov Pohnpei, jeden
z federativních států Mikronésie. Korálové útesy, mořské želvy
a rejnoci, mangrovníkové háje, tradiční domorodé tance nastrana
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bité energií. Metropole celé Mikronésie - Palikir. Nejznámější
vodopád Kepirohi a vodopády Liduduhniap. Nan Madol - jedna z největších záhad celého Tichomoří: trosky kamenného
města vybudovaného na umělých ostrůvcích, jehož základním stavebním prvkem jsou čedičové sloupy vážící až 50 tun.

cestovní kancelář nomád s.r.o. CENTRÁLA: Smetanova 34, 591 01 Žďár n. Sáz., tel.: 566 623 642, fax: 566 627 262
kontaktní místo BRNO: Ruefa Reisen, Dvořákova 1, tel./fax: 542 216 076
www.nomad.cz
kontakt PRAHA: C.A. ACOSA Reiseshop, Lazarská 13/8 (vchod z Vodičkovy), tel: 224946180-1
e-mail: nomad@nomad.cz

Možnosti krátkých výletů lodí do několika nedotčených atolů 20.-22.den: Majuro (Marshallovy ostrovy). Přelet na atol Ma(Ant, Pakin, Pingelap) - ideální pro rybaření a potápění.
juro, jehož 53 ostrůvků vytváří oválný náhrdelník a jenž R.L.
Stevenson nazval Perlou Pacifiku. Hlavní a největší město
Marshallových ostrovů: budova parlamentu, národní banka,
univerzita, obchody. Muzeum Alele o historii Marshallových
ostrovů, výstava tradiční kánoe. Peace Park - památník 2. světové války. Kokosové plantáže s výrobou kopry. Laguna atolu
je plná nádherných pláží vhodných pro potápění - např. k vrakům lodí z druhé světové války. Nejznámější residenční oblast
Laura Beach - koupání a relaxování.
23.-25.den: Majuro - Guam - Taipei - Praha. Přelet zpět přes
Guam a Taiwan domů.

Délka tras: letadlem 35 000 km, auty 800 km
Počasí: vzduch 26-30 °C, voda 25-28 °C
Nástupní místo: Praha
Termín
4.4. - 21.4. 2014
4.4. - 28.4. 2014
3.4. - 20.4. 2015
3.4. - 27.4. 2015

č. zájezdu
961
962
963
964

dní
18
25
18
25

*Návštěva Saipanu, popř. i Tinianu je volitelná a platí si
ji každý sám až na zájezdu. Orientační cena cca 6000 Kč.

cena v Kč
105 590,159 990,106 890,161 690,-

Pozn. V termínu, programu i ceně může dojít k drobným
změnám následkem případných změn v letových řádech
pacifických aerolinek, popř. v dostupnosti letů (aktuální
informace v CK nebo na www.nomad.cz).

961
962

V ceně je: Letecká doprava na Taiwan a přelety Taipei-Koror-Yap-Guam-Taipei (pro 962, 964 i Guam-Pohnpei-Majuro-Guam) včetně letištních tax a poplatků, transfery
z a na letiště, pozemní doprava (nájemní - minibusy, taxi
i veřejná - metro a vlaky na Taiwanu). Pronájmy aut a celodenní poznávací výlet na každém z ostrovů (celkem 3x
- 961, 963, resp. 5x - 962, 964), Palau - celodenní výlet na
Rock Islands (včetně oběda, zapůjčení šnorchlů a permitu). Ubytování (hotely, penziony, bungalovy - dvoulůžkové
pokoje s příslušenstvím). Český průvodce, místní průvodci
dle potřeby, zdravotní připojištění, inf. materiály a DPH.
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POD JIŽNÍM KŘÍŽEM - OSTROVY ZÁPADNÍHO PACIFIKU

POLYNÉSIE (COOKOVY OSTROVY, TONGA, SAMOA, NOVÝ ZÉLAND) A MELANÉSIE (FIDŽI)
Všechny krásné, přitom rozmanité - tropické ráje menších ostrovů mezi rovníkem a obratníkem
Kozoroha v kontrastu s největším polynéským územím - drsným, ale podmanivým Novým Zélandem. Obřady pití omamné kavy, kanibalské tradice, selátka v podzemních pecích, všeobjímající láska alofa, zpěvy a tance těch nejmilejších lidí na světě… Hrátky s datovou hranicí - jak
se vrátit v čase aneb fikce o zemích, kde zítra znamená již včera (a naopak) mohou být pravdivé!
PROGRAM ZÁJEZDU 971: SAMOA

1.-3.den: Praha - Auckland. Oblet poloviny zeměkoule z Evropy přes Asii na Nový Zéland. Auckland - největší město Nového Zélandu i celého jižního Pacifiku, vyrostlé na 60 kráterech.
4.den: Apia. Přelet na Samou (Jamesem Cookem označené
jako Plavecké ostrovy), jedno z nejkrásnějších míst v Tichomoří. Hlavní město Apia: parlament, katedrála, tržnice, Muzeum
Samoi. Fiafia show s tradičními zpěvy, tanci a hostinou v nejslavnějším hotelu Pacifiku - Aggie Grey.
5.-10.den: Upolu, Savai´i. Ostrov Upolu: Muzeum a hrob R.L.
Stevensona, chrám bahai. Hornaté vnitrozemí, 100 m vodopád Papapapa-tai. Koupání v úžasné „Velké jámě na koupání“,
oceánském příkopu To Sua - modré díře uprostřed džungle,
do níž se sestupuje po dlouhém žebříku (Trip Advisorem řazená mezi 10 nejkrásnějších přírodních koupališť na světě). Nád-

herné pláže v Lalomanu, jeskynní bazén v Piule. Lodí na druhý
ostrov Samoi - Savai´i, větší, hornatější (až 1866 m), divočejší,
ale idyličtější. Desítky krásných kostelů, pýcha místních osad.
Živá učebnice vulkanologie v Tichomoří - obří lávové proudy, kostel zničený erupcí sopky Matavanu, podzemní lávový
tunel Trpasličí jeskyně. Procházka v dešťovém pralese, po
provazových chodnících na vyhlídku v koruně obřího stromu.
Ponuře krásný mys Falealupo - do r. 2011 nejzápadnější bod
celé planety. Legendami opředená místa - brána do podsvětí,
otisk obra Mosa. Koupání ve vodopádu Afu Aau, v gejzírech
mořské vody z blowhole Alofaaga nebo v laguně s obřími
želvami.
11.-13.den: Apia - Auckland - Soul - Praha. Přelet do Aucklandu: volný den. Návrat domů s noclehem v Koreji.

PROGRAM ZÁJEZDU 972: COOKOVY OSTROVY A SAMOA

1.-3.den: Praha - Auckland - Rarotonga. Let na Nový Zéland
a dále na Cookovy ostrovy (kde se díky překročení časové hranice vrátíme o den zpět).
4.-10.den: Cookovy ostrovy. Rarotonga, *Aitutaki, *Mangaia. Hlavní ostrov Rarotonga. Okružní jízda: centrum souostroví
Avarua: návštěva parlamentu. Nejslavnější pláž - Muri: oblouk
strana
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motu s bílým pískem, lagunou a vulkanickými ostrůvky. „Ostrovní noci“ s tradičními polynéskými tanci, hudbou a pokrmy.
Možnost přechodu ostrova přes jeho dominantu - špičatou
Jehlu (413 m). Možnost leteckých výletů na okolní ostrovy:
skalnatá Mangaia s rozeklanými útesy a pohřebními krápníkovými jeskyněmi a především Aitutaki s pohádkovou lagu-

cestovní kancelář nomád s.r.o. CENTRÁLA: Smetanova 34, 591 01 Žďár n. Sáz., tel.: 566 623 642, fax: 566 627 262
kontaktní místo BRNO: Ruefa Reisen, Dvořákova 1, tel./fax: 542 216 076
www.nomad.cz
kontakt PRAHA: C.A. ACOSA Reiseshop, Lazarská 13/8 (vchod z Vodičkovy), tel: 224946180-1
e-mail: nomad@nomad.cz

nou, horký kandidát na titul nejkrásnějšího ostrova planety
(nenechte si ujít! - ideální též pro svatební cestu!). Návrat na
Nový Zéland (získaný den cestou zpět ztratíme).
11.den: Rarotonga - Auckland - Upolu. Přelet přes Auckland
na Samou. Hlavní město Apia. Program shodný s 4.dnem

zájezdu 971.
12.-17.den: Samoa. Upolu, Savai´i. Program shodný s 5.-10.
dnem zájezdu 971.		
18.-20.den: Apia - Auckland - Soul - Praha. Přelet do Aucklandu: volný den. Návrat domů s noclehem v Koreji.

PROGRAM ZÁJEZDU 973: SAMOA, TONGA A FIDŽI

1.-3.den: Praha - Auckland. Let na Nový Zéland.
4.den: Apia. Přelet na Samou. Hlavní město Apia. Program
shodný s 4.dnem zájezdu 971.
5.-10.den: Samoa. Upolu, Savai´i. Program shodný s 5.-10.
dnem zájezdu 971.
11.den: Upolu - Auckland - Tongatapu. Návrat do Aucklandu
a přelet do Tonžského království (Přátelské ostrovy - opět pojmenované J. Cookem) na ostrov Tongatapu.
12.-16.den: Tonga. Tongatapu, Fafa. Hlavní město Nuku´alofa (Místo Lásky): královský palác, vládní budovy, hrobky
královské dynastie Tupouů, tržnice s neobvyklými plodinami,
tapou a jinými exotickými suvenýry. Tonžské národní centrum
s muzeem historie ostrovů. Okruh po ostrově. Stromy obalené
„létajícími liškami“ - velkými netopýry kaloni, Mu´a: ruiny královských hrobek. Ha´amonga: „pacifický Stonehenge“, MauiTrilithon ze 40-tunových korálových balvanů. Krápníková
jeskyně Anahulu s bazénky na koupání. Gejzíry mořské vody
v Mapu´a Vaca Blowholes. Vyhlášený západ slunce na nejkrás-

nější pláži Ha´atafu. Večírek na Pláži lásky s tanečky, pečeným
prasetem, obřadem přípravy opojné kavy a její společenská
konzumace. Celodenní výlet lodí na rajský ostrůvek Fafa: koupání a šnorchlování. Přelet do Nadi na Fidži.
17.-21.den: Fidži. Viti Levu, *Mamanuca, *Yasawa. Viti Levu
- hlavní a největší z Kanibalských ostrovů (Cookův příhodný
název Fidži). Nadi: hinduistický chrám Sri Siva, zahrady Spícího obra plné orchidejí, Viseisei - nejstarší vesnice na ostrově.
Korálové pobřeží: Natadola - nejlepší pláž ostrova. N.P. Sigatoka s mohutnými písečnými dunami. Výlet do vnitrozemí: lidožroutské tradice a úžasný výhled z pevnosti Tavuni nad řekou
Sigatoka, autentické domorodé vesnice s keramickou dílnou,
dešťové pralesy, vodopád. Možnosti výletů lodí na souostroví *Mamanuca, popř. *Yasawa: tropické ráje s prohřátými
lagunami, bělostnými plážemi a světovým šnorchlováním či
potápěním (zde se točily filmy Modrá Laguna, Trosečník aj).
22.-23.den: Nadi - Soul - Praha. Návrat domů s noclehem
v Koreji.

PROGRAM ZÁJEZDU 974: NOVÝ ZÉLAND, COOKOVY OSTROVY A SAMOA

1.-3.den: Praha - Auckland. Let na Nový Zéland. Auckland největší město Nového Zélandu i celého jižního Pacifiku, vyrostlé na 60 kráterech.
4.-8.den: Nový Zéland. Severní ostrov. Poloostrov Coromandel: rozeklané mořské útesy, liduprázdné kaňony řek, přepychové pláže. Impozantní pobřežní jeskyně Katedrála, termální
pláž s bazénky, kde horká voda prochází pískem. Matamata
a okolí - kulisy Hobitína a Kraje (Pán prstenů). Rotorua: gejzíry, termální vodopád, bahenní sopky. Maorská ves Te Wairoa
- novozélandské Pompeje, sopečná jezera. Taupo: Měsíční
krátery, divoké peřeje řeky Waikato. Jezero Taupo, největší
v Oceánii. N.P. Tongariro: „nejkrásnější jednodenní trek na světě“ pod sopkou Ngauruhoe s fantastickými výhledy na zasněžené štíty, lávové pouště a jezera. Hora Osudu z Pána prstenů -

z Hobitína do Mordoru za 3 dny! Krasové jeskyně Waitomo se
světélkujícími červy. Scénická Marokopa Road: skalní brána,
jeskyně, vodopády. Návrat do Aucklandu.
9.den: Auckland - Rarotonga. Přelet na Cookovy ostrovy.
10.-16.den: Cookovy ostrovy. Rarotonga, *Aitutaki, *Mangaia. Program shodný s 4.-10.dnem zájezdu 972.
17.den: Rarotonga - Auckland - Upolu. Přelet přes Auckland na
Samou. Hlavní město Apia. Program shodný s 4.dnem zájezdu 971.			
18.-23.den: Samoa. Upolu, Savai´i. Program shodný s 5.-10.
dnem zájezdu 971.
24.-26.den: Apia - Auckland - Soul - Praha. Přelet do Aucklandu: volný den. Návrat domů s noclehem v Koreji.

PROGRAM ZÁJEZDU 975: COOKOVY OSTROVY, SAMOA, TONGA A FIDŽI

1.-3.den: Praha - Auckland - Rarotonga. Let na Nový Zéland
a dále na Cookovy ostrovy.
4.-10.den: Cookovy ostrovy. Rarotonga, *Aitutaki, *Mangaia. Program shodný s 4.-10.dnem zájezdu 972.
11.den: Rarotonga - Auckland - Upolu. Přelet přes Auckland
na Samou. Hlavní město Apia. Program shodný s 4.dnem zájezdu 971.
12.-17.den: Samoa. Upolu, Savai´i. Program shodný s 5.-10.
dnem zájezdu 971.

18.den: Upolu - Auckland - Tongatapu. Návrat do Aucklandu
a přelet na Tongu na hlavní ostrov Tongatapu.
19.-23.den: Tonga. Tongatapu, Fafa. Program shodný s 12.16.dnem zájezdu 973.
24.-28.den: Fidži. Viti Levu, *Mamanuca, *Yasawa. Program
shodný s 17.-21.dnem zájezdu 973.
29.-30.den: Nadi - Soul - Praha. Návrat domů s noclehem
v Koreji.

PROGRAM ZÁJEZDU 976: NOVÝ ZÉLAND, COOKOVY OSTROVY, SAMOA, TONGA A FIDŽI

1.-3.den: Praha - Auckland. Let na Nový Zéland. Auckland největší město Nového Zélandu i celého jižního Pacifiku, vyrostlé na 60 kráterech.
4.-8.den: Nový Zéland. Severní ostrov. Program shodný s 4.-8.
dnem zájezdu 974.
9.den: Auckland - Rarotonga. Přelet na Cookovy ostrovy.
10.-16.den: Cookovy ostrovy. Rarotonga, *Aitutaki, *Mangaia. Program shodný s 4.-10.dnem zájezdu 972.
17.den: Rarotonga - Auckland - Upolu. Přelet přes Auckland
na Samou. Hlavní město Apia. Program shodný s 4.dnem zájezdu 971.
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18.-23.den: Samoa. Upolu, Savai´i. Program shodný s 5.-10.
dnem zájezdu 971.
24.den: Upolu - Auckland - Tongatapu. Návrat do Aucklandu
a přelet na Tongu na hlavní ostrov Tongatapu.
25.-29.den: Tonga. Tongatapu, Fafa. Program shodný s 12.16.dnem zájezdu 973.
30.-34.den: Fidži. Viti Levu, *Mamanuca, *Yasawa. Program
shodný s 17.-21.dnem zájezdu 973.
35.-36.den: Nadi - Soul - Praha. Návrat domů s noclehem
v Koreji.

cestovní kancelář nomád s.r.o. CENTRÁLA: Smetanova 34, 591 01 Žďár n. Sáz., tel.: 566 623 642, fax: 566 627 262
kontaktní místo BRNO: Ruefa Reisen, Dvořákova 1, tel./fax: 542 216 076
www.nomad.cz
kontakt PRAHA: C.A. ACOSA Reiseshop, Lazarská 13/8 (vchod z Vodičkovy), tel: 224946180-1
e-mail: nomad@nomad.cz

Délka tras: letadlem 57 000 km (976), po zemi 3000 km
(976), pěšky 4x 6-10 km (volitelně)
Počasí: vzduch 28-32 °C (NZ 18-23 °C), voda 27-29 °C
Nástupní místo: Praha
Termín
č. zájezdu
28.11. - 10.12. 2014 971
21.11. - 10.12. 2014 972
28.11. - 20.12. 2014 973
15.11. - 10.12. 2014 974
21.11. - 20.12. 2014 975
15.11. - 20.12. 2014 976

dní
13
20
23
26
30
36

cena v Kč
71 790,107 290,109 990,126 890,146 990,166 490,-

*Návštěva ostrovů označených hvězdičkou je volitelná
a platí se až na zájezdu v místních měnách. Orientační
ceny (cca od): Aitutaki (6500 Kč), Mangaia (5500 Kč), Mamanuca (2000 Kč) a Yasawa (3000 Kč).
Pozn. V termínu, programu i ceně může dojít k drobným
změnám následkem případných změn v letových řádech
pacifických aerolinek, popř. v dostupnosti letů (aktuální
informace v CK nebo na www.nomad.cz).

6000 Kč sleva pro přihlášené do 20.5.2014 (975)

V ceně je: Kompletní letecká doprava včetně letištních tax
a poplatků (s výjimkou místních odletových - Rarotonga
(55 NZD), Tongatapu (cca 300 Kč) a Apia (cca 180 Kč)), pozemní doprava (pronajatá auta, taxi, minibusy), trajekty
mezi ostrovy Upolu a Savai´i (Samoa). Výlet lodí na ostrov
Fafa (Tonga), okružní celodenní výlety (Rarotonga, Tongatapu, Upolu, Savai´i a 2x Viti Levu). Ubytování (hotely,
na NZ především motely, bungalovy - ve dvoulůžkových
pokojích s příslušenstvím, často s možností vaření nebo se
snídaněmi, bazénem aj.). Český průvodce, místní průvodci
dle potřeby, zdrav. připojištění, inf. materiály a DPH.
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FRANCOUZSKÁ POLYNÉSIE A VELIKONOČNÍ OSTROV

PROGRAM ZÁJEZDU 981, 984: Z TAHITI NA BORA BORA

Návětrné (Tahiti a Moorea) a Závětrné (Huahine, Raiatea, Maupiti a Bora Bora) Společenské ostrovy Francouzské Polynésie. Dva týdny pohádky u protinožců na „ostrovech lásky“, obdivovaných
P. Gauguinem, R.L. Stevensonem a dalšími umělci. Tradiční polynéská kultura a obyvatelé, slavné
černé perly, korálové atoly s bělostnými plážemi a mořem neuvěřitelných barevných odstínů.

1.den: Praha - Papeete. Let na západ nad Atlantikem, Amerikou a Pacifikem na Tahiti.
2.-4.den: Moorea. Přílet do Papeete. Lodí přes Měsíční moře
na romantický „Ostrov srdce“ a dějiště filmu Bounty - Mooreu.
Bílé písčité pláže, laguny, korálové útesy, koupání a šnorchlování. Krmení žraloků a mazlení s rejnoky (životní zážitek!). „Zahrady ráje“ s ananasovými a vanilkovými plantážemi, papája,
avokáda, manga, banány… 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: Tahiti. Pěší výlet údolím Fautaua v tropické džungli
pod dvoutisícovými vulkány a rozeklaným Diadémem k obstrana
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římu vodopádu: možnost koupání.
6.-7.den: Huahine. Huahine, další ze „zapomenutých“ ostrovů
mimo turistické koridory. Marae Maeva - nejrozsáhlejší komplex marae na Společenských ostrovech, krmení posvátných
modrookých úhořů, návštěva perlové farmy, nákup vanilky,
vyhlídka Belvédere aj.
8.-9.den: Raiatea. Raiatea - nejposvátnější ze všech polynéských ostrovů. Nejvýznamnější marae Polynésie - Taputapuatea. Zelené hory, vodopády, třpytivé laguny a příjemný
poklid ospalého ostrova. Vzácná květina tiare apetahi.
10.-12.den: Bora-Bora. Údajně nejkrásnější ostrov Pacifiku
se strmými sopečnými vrchy nad mnohobarevnou lagunou.
Údolí s ibiškovými květy, korálové bariéry a pohádkové pláže.
Se zájemci výlet 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, (bezpečné) koupání mezi žraloky a rejnoky, šnorchlování
s hejny barevných tropických ryb, možná i murénami a delfíny. Opulentní hostina na písečném motu s tradičními polynéskými písněmi.
13.den: Maupiti. Celodenní výlet lodí na „miniaturu“ Bory
Bory z dob, než na ni přišli turisté. Okružní procházka, nádherná pláž Tereia s mělkou lagunou a neuvěřitelnými barvami
moře. Ostrov, který šťastným řízením osudu zůstal (jako jeden
z mála) téměř nedotčeným skutečným polynéským rájem.
14.-15.den: Tahiti. 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). Okružní jízda po pobřeží Tahiti Nui:
tropická vegetace, vodopády, gejzíry mořského příboje v lá-

cestovní kancelář nomád s.r.o. CENTRÁLA: Smetanova 34, 591 01 Žďár n. Sáz., tel.: 566 623 642, fax: 566 627 262
kontaktní místo BRNO: Ruefa Reisen, Dvořákova 1, tel./fax: 542 216 076
www.nomad.cz
kontakt PRAHA: C.A. ACOSA Reiseshop, Lazarská 13/8 (vchod z Vodičkovy), tel: 224946180-1
e-mail: nomad@nomad.cz

vových útesech, botanická zahrada s galapážskými želvami, restaurované pyramidové marae Arahurahu.
Gauguinovo muzeum, jeskyně Maraa ukrytá v kapradinách, 16.-17.den: Papeete - Praha. Návrat z Papeete domů.

Francouzská Polynésie je také nezapomenutelnou a vyhle- Délka tras: letadlem 36 000 km, pronajatou dopravou 400
dávanou kulisou pro svatební obřady - na přání vám zajistí- km, pěšky 4x 5-15 km (volitelně)
me cestu s tradičním polynéským svatebním rituálem.
Počasí: vzduch 28-32 °C, voda 27-29 °C
Nástupní místo: Praha

981, 4
982, 5

Termín
č. zájezdu
dní
cena v Kč
17
18.3. - 3.4. 2014
981
114 990,17
18.11. - 4.12. 2014
984
114 990,V ceně je: Letecká doprava na Tahiti a přelety Tahiti - Huahine - Bora Bora - Raiatea - Tahiti včetně letištních tax
a poplatků. Loď na Mooreu a na Maupiti. Transfery z a na
letiště. Nájemní a veřejná doprava po ostrovech (minivany, busy, trucky, taxi). Okružní prohlídka Tahiti Nui. Tři dny
pronájem kol (Moorea, Bora Bora, Huahine). „Shark Tour“
na Moorei (člunem po laguně, krmení žraloků, koupání
s rejnoky, šnorchlování, občerstvení). Permit do údolí Fautaua. Ubytování (penziony, tradiční obydlí fare - chatky
a bungalovy, hotely - vždy 2-lůžkové s příslušenstvím,
kromě Tahiti u pláže). Český průvodce, případně místní
průvodci dle potřeby, zdravotní připojištění, informační
materiály a DPH.

PROGRAM ZÁJEZDU 982, 985: VELIKONOČNÍ OSTROV, TAHITI A MOOREA

aneb ve znamení Tiki a Moai… Velikonoční ostrov - nejizolovanější obývaný kout světa proslavený tajemnými obřími kamennými sochami. Místo, kde se energie oceánu i vesmíru soustředí
v téměř až hmatatelné podobě. Ohromující krása přírody - sopečné krátery, útesy s divokým
příbojem, jeskyně, lávové tunely i exkluzivní pláže Ovahe a Anakena…
1.den: Praha - Papeete. Oblet poloviny zeměkoule z Evropy
na Tahiti uprostřed Pacifiku.
2.-3.den: Tahiti. Metropole ostrova i celé Francouzské Polynésie - Papeete: tržnice, přístav a nábřeží, radnice, jídelničky
les roulottes s místní specialitou - poisson cru (syrové ryby
v kokosovém mléce). Možnost návštěvy centra města, trhů
a nákupů suvenýrů, koupání a slunění na plážích za městem.
Možnost organizovaných výletů s místními CK.
4.-10.den: Velikonoční ostrov. Noční let z Papeete na ostrov Rapa Nui, ve světě známější jako Velikonoční. Ubytování
v jediné osadě ostrova - Hanga Roa. Prohlídka ostrova, který
kromě 887 moai nabízí turistům i spoustu přírodních krás krátery, útesy, lávové jeskyně a neopakovatelnou atmosféru
izolovaného starosvětského místa, kde po ulicích jezdí gaučové na koních. Kráter Rano Kau, Orongo - vesnice kultu ptačího muže. „Továrna na výrobu soch“ - lom v Rano Raraku. Ahu
Tongariki, Akivi, Vinapu. Pupek světa aj. Koupání pod moai na
bělostné pláži Anakena s palmovým hájem. Prohlídky pěšky
a autem, možnost pronájmu kol, motorek či koní. Možnost návštěvy show s tanci původních obyvatel. Přelet zpět na Tahiti.
11.den: Tahiti. Okružní jízda po pobřeží Tahiti Nui: 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.
12.-14.den: Moorea. Lodí přes Měsíční moře na romantický
„Ostrov srdce“ a dějiště filmu Bounty - Mooreu. Bílé písčité
pláže, laguny, korálové útesy, koupání a šnorchlování. Krmení
žraloků a mazlení s rejnoky (životní zážitek!). „Zahrady ráje“
s ananasovými a vanilkovými plantážemi, papája, avokáda,
manga, banány... 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
strana
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představením polynéských tanců v celém Pacifiku. Původní
zvyky, tradiční pokrmy připravené v zemní peci.
15.den: Tahiti. Pěší výlet údolím Fautaua v tropické džungli
pod dvoutisícovými vulkány a rozeklaným Diadémem k obřímu vodopádu: možnost koupání.
16.-17.den: Papeete - Praha. Návrat z Papeete domů.

Možnost spojení: Trasy 981 a 982, resp. 984 a 985 lze spojit do zájezdu 983 (březen), resp. 986 (listopad) s kompletním programem.

Délka tras: letadlem 45 000 km, auty, busy a trucky
(Moorea, Tahiti) 300 km, auty (Rapa Nui) 50-100 km,
na kole (Moorea, Rapa Nui) 0-60 km, pěšky 3x 5-12 km
(volitelně)
Počasí: Tahiti, Moorea - vzduch 28-32 °C, voda 27-29 °C,
Rapa Nui - vzduch 20-26 °C, voda 22-25 °C
Nástupní místo: Praha
Termín
8.3. - 24.3. 2014
8.3. - 3.4. 2014
8.11. - 24.11. 2014
8.11. - 4.12. 2014

č. zájezdu
982
983
985
986

dní
17
27
17
27

cena v Kč
124 590,159 590,124 590,159 590,-

5000 Kč sleva pro přihlášené do 2.5.2014 (984, 985, 986)

V ceně je: Kompletní letecká doprava včetně letištních tax
a poplatků. Loď na Mooreu. Transfery z a na letiště. Tahiti
a Moorea - nájemní a veřejná doprava (auta, busy, trucky,
taxi, kola). Dva dny pronájem kol (Moorea, Velikonoční
ostrov). „Shark Tour“ na Moorei (viz 981, 984). Permit do
údolí Fautaua. Okružní prohlídka Velikonočního ostrova
a Tahiti. Ubytování (Moorea a Tahiti - penziony a hotel,
2-lůžkové pokoje s příslušenstvím, Velikonoční ostrov - 3*
hotel, 2-lůžkové pokoje s příslušenstvím, snídaněmi a polynéským přivítáním - lei). Český průvodce, místní průvodci dle potřeby, zdravotní připojištění, inf. materiály a DPH.

cestovní kancelář nomád s.r.o. CENTRÁLA: Smetanova 34, 591 01 Žďár n. Sáz., tel.: 566 623 642, fax: 566 627 262
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www.nomad.cz
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HOLANDSKO NA KOLE (CHATIČKY)

Pohodové hvězdicové výlety v zemi cyklostezek, větrných mlýnů, polderů, písečných dun, dřeváků, sýra a krav. Země protkaná stovkami kilometrů vodních kanálů a svým rovinným
charakterem přímo stvořená pro lehčí cyklistiku. ATRAKCE:
návštěva proslulých sýrových trhů!
PROGRAM ZÁJEZDU:

1.-2.den: Žďár n.S. - Amsterdam. Autobusem přes Německo
do Nizozemí. Na holandských místních kolech návštěva N.P.
Hoge Veluwe s písečnými dunami a 500 druhy rostlin, galerie
v přírodě. Dále do oblasti Amsterdamu. Ubytování v chatkách.
3.den: Zaanse Schans, Eidam, Volendam. Cyklookruh přes
Zaanse Schans s větrnými mlýny a výrobou dřeváků a sýra,
přes město sýrů Eidam do starobylého přístavu Volendam
a do kempu.
4.den: Marken, Amsterdam. Dopolední projížďka na kolech
na ostrov Marken s dřevěnými domky na kůlech. Autobusem
do Amsterdamu: muzea, tržiště, proslulé kanály - grachty,
uličky lásky, brusírny diamantů, Rembrandtův dům.
5.den: Den Haag, Scheveningen, Rotterdam. Autobusem do
královského sídelního města Den Haagu, Holandsko v miniatuře v Madurodamu, na kolech do Scheveningenu - mořské
akvárium, koupání. Dále pobřežními dunami přes Hoek Van
Holland do Maassluis. Moderní architektura přístavu Rotterdam - černá loď, věž Euromast (185 m).
6.den: Alkmaar, Bergen aan Zee. Výlet na kole do Alkmaaru, návštěva proslulých sýrových trhů, vážní budova Waag,
muzeum sýra. Na kolech do lázní Bergen aan Zee, akvárium,
koupání. Cyklostezkou mezi dunami a po břehu Nord Holland
kanálu do kempu.

7.-8.den: Amsterdam, Naarden - Žďár n.S. Výlet na kolech
k vodnímu hradu Muiderslot (z r. 1280), návštěva hrobu J. A.
Komenského a pevnosti v Naardenu. Odtud autobusem přes
Německo domů.

Obtížnost: 1, nejlépe crossová kola, možno silniční
Délka tras: autobusem 2700 km, na kole 0-300 km
Počasí: vzduch 22-25 °C, voda 18-20 °C
Odjezdy: Brno, Žďár n. Sáz., Jihlava, Praha, Ústí n. L.
Termín
č. zájezdu dní cena v Kč/*dvoulůžko
991 8
29.6. - 6.7. 2014
9 890,-/*11 590,992 8
6.7. - 13.7. 2014
9 890,-/*11 590,993 8
10.8. - 17.8. 2014
9 890,-/*11 590,V ceně je: doprava klimatizovaným autobusem, přeprava kol, zvýšená polopenze (polní kuchyně), 5x ubytování
4-lůžkové chatky s vařičem (*2-lůžková chatka), průvodce, zdravotní připojištění, informační materiály a DPH.

100 PORÝNÍM ZA VÍNEM, HRADY A ROMANTIKOU (HOTEL)
Nechte se při lehké cyklistice očarovat jedním z nejromantičtějších historických regionů Evropy - v údolí středního Rýna (UNESCO) s mýty
Loreley a Nibelungů a středověkými vinařskými městečky. Ochutnejte proslulé víno v hrázděných restauracích pod mocnými hrady
a zámky v krajině, kam básníci a myslitelé vždy jezdili za inspirací.
PROGRAM ZÁJEZDU:

1.-2.den: Žďár n.S., Meinz - Bacharach. Busem do Mohuče
s velkolepou katedrálou a starým městem. Na kole kolem hradu Klopp a legendární Myší věže v Bingen, ochutnávka vína.
Nejkrásnějším úsekem porýní (UNESCO). Zříceniny, zámky
a hrady loupeživých rytířů Reichenstein, Sooneck a další.
3.den: Bacharach - St.Goar - Koblenz. Středověká atmosféra
historického Bacharachu (UNESCO). Na kole pod hrady Stahleck a Gutenfels a přes opevněné město věží a vína Oberwesel. Bájné Loreley s vílou, která v nejužším místě Rýna
zpívala lodníkům. Idylické St. Goar s hrady Katz a Rheinfels
na skále. Boppard se zachovalým římským opevněním. Pod
hrady Marksburg (UNESCO) a Stolzenfels do Koblenz s kostely,
historickými domy a s impozantní pevností u přítoku Mosely.
Deutsches Eck s monumentální jezdeckou sochou.
4.den: Koblenz - Bad Breisig. Na kole kolem zámků v Engers
a Neuwied. Kulatá věž je dominantou středověkého Andernachu s mohutnou bránou Rheintor, hradbami a unikátním
největším studenovodním gejzírem. Hrad Rheineck u lázeňského Bad Breisigu s hrázděnými domy. Možnost výletu na
kole k sopečnému jezeru Laacher See.
5.-6.den: Bad Breisig - Bonn, Žďár n.S. „Zlatou Mílí“ naší cyklotrasy se zámkem Arenfels a s hrady Dattenberg a Ocknefels.
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Mezi vinicemi k ústí divoké řeky Ahr nebo do Remagenu se
slavným mostem (známým z filmu) a na kole až do Bonnu:
Beethovenův rodný dům a další, poslední ochutnávka Rýnského vína. Možnost výletu na kole romantickým údolím pod
zříceninou a bájnou skálou Drachenfels, kde hrdina eposu
o Nibelunzích zabil draka. Pohádkový zámeček Drachenburg.
Busem zpět do ČR.

Obtížnost: 1, doporučujeme cross
Délka tras: autobusem 2000 km, na kole 0-270 km
Počasí: srovnatelné s naším, teplé, suché
Odjezdy: Brno, Žďár nad Sázavou, Jihlava, Praha, Plzeň
Termín
č. zájezdu dní
cena v Kč/*hotel
9.7. - 14.7. 2014
1001 6
5 790,-/*7 090,V ceně je: doprava autobusem, přeprava kol, 3x ubytování v kempu s polopenzí z polní kuchyně (*v dvoulůžkových
pokojích hotelu jen se snídaní), průvodce, zdravotní připojištění, informační materiály a DPH.
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101 OSTROVY DÁNSKA, RUJÁNA A USEDOM
Dánsko - země stvořená pro cyklistiku. Ohromující kontrast bílých útesů ostrova MON a azurového moře, středověké katedrály a královské paláce v Kodani i rybářské vesničky dánských ostrovů.
Cyklostezky německých ostrovů RUJÁNA s úchvatnými plážemi a lázeňskými městy a USEDOM
s typickými košíky s bílomodrou pruhovanou roletkou u Baltu.
PROGRAM ZÁJEZDU:

1.-2.den: Žďár n.S. - ostrov Falster. Přes Německo do Dánska.
Malebnými cyklostezkami podél pobřeží ostrova Falster. Sbírka „sporťáků“ a písečná pláž v Marielist - krásné koupání. Kolem zámku Korselitse, rybářských domků a kostelíků do města
Stubbekobing.
3.den: Ostrov Mon. Na kole ostrovem Mon: historické budovy
ve Stege a romantický zámek Liselund a především lákadlo
ostrova - úchvatné útesy v parku Mons Klint (přes 120 m vysoké). Středověký kostel Elmelunde Kirke s freskami, místní
speciality.
4.den: Roskilde, Kodaň. Busem na ostrov Sjælland. Středověká katedrála v Roskilde (UNESCO) s hroby dánských králů
a muzeum vikingských lodí z 10. století. Hlavní město Dánska
- Kodaň s radnicí, královským palácem Amalienborg a zámkem Christiansborg. Přístav Nyhavn a Malá mořská víla.
5.-6.den: Rostock - poloostrov Darss - Rujána. Na kole z Rostocku s hansovními domy přes přímořské lázně Graal-Müritz,
které jsou bránou k úchvatné přírodě poloostrova Darß, který
vznikl ze tří ostrovů a je nedostižný svými tradičními domky
s doškovými střechami a malebnými západy slunce nad strmými útesy. Pohodový výlet na kole ostrovem Rujána. Historické městské centrum Bergenu, lesy a po písečných plážích
do Lietzow s bílým zámkem. Výhledy na zálivy, romantický

zámek Spyker s kruhovými věžemi, rybářskými vesničkami
podél nejkrásnější pláže ostrova, úzkou šíjí a kolem majáku na
nejsevernější mys ostrova - Kap Arkona s útesy z hlinité křídy.
7.-8.den: Ostrov Usedom - Žďár n.S. Busem na ostrov slunce
- Usedom a na kole smíšenými lesy, po bílých plážích a podél promenády s racky mezi císařskými lázněmi Heringsdorf
a Ahlbeck až na hranici s Polskem a do lázeňského přístavu
Svinoústí s historickým majákem a větrným mlýnem. Odpoledne busem domů, večerní prohlídka přístavního města
Štětína: měšťanské domy, katedrála, renesanční zámek pomořanských knížat.

Obtížnost: 1-2, doporučujeme MTB, (cross, silniční)
Délka tras: autobusem 2500 km, na kole: 0-250 km
Počasí: vzduch 18-26 °C, voda 16-20 °C
Odjezdy: Brno, Žďár nad Sázavou, Jihlava, Praha, Ústí n. L.
Termín
č. zájezdu dní cena v Kč/*dvoulůžko
17.8. - 24.8. 2014
1011 8
8 890,-/*11 790,V ceně je: doprava autobusem, přeprava kol, trajekt do
Dánska a zpět, zvýšená polopenze (polní kuchyně), 5x
ubytování v kempu (*2-lůžkové chatky a karavany), průvodce, zdravotní připojištění, inf. materiály a DPH. Volitelně 4-lůžkové chatky s oddělenými ložnicemi v Dánsku.

102 BURGUNDSKO - KRAJEM VÍNA (CHATKY)
Pohodově po poklidných cyklostezkách krajem prodchnutým
historií, obývaném Galy i Římany, plným románských staveb,
středověkých center měst, kostelů, bazilik a klášterů. Krajem
vinic a vinných sklípků, sýrů a šneků, po zelených stezkách Burgundska podél kanálů, řek a jezer… Vždy s možností volby ubytování - v kempech pod stanem či v chatkách.

PROGRAM ZÁJEZDU:

1.-3.den: Žďár nad Sázavou - Cormatin - Creches. Autobusem
přes Německo do Francie. Z Cormatinu na kole zvlněnou krajinou Beaujolais, mezi poli a vinicemi do historického Mâconu. Po Zelené stezce Val Lamartinien malebnými vesničkami
kolem středověkého hradu Berzé-le-Châtel do starobylého
městečka Cluny se slavným opatstvím.
4.den: Cormatin - Tournus - Cormatin. Zelenou stezkou přes
středověkou vesničku Brancion do města Tournus, proslaveného svým 900 let starým hradem. Jízda vinařskou oblastí
Chardonnay, výjezd na Mont St-Romain s panoramatickou
vyhlídkou.
5.den: Cormatin - Beaune. Po cyklostezce podél splavného kanálu rovinatou krajinou jižního Burgundska plnou polí, pastvin a lesů. Údolím řeky Saône s typickými vinařskými městečky. Hradbami obklopené Beaune - metropole burgundského
vinařství: muzeum vína.
6.den: Beaune - Autun - Beaune. Cyklostezkou do starobylého města Autun, římské brány, katedrála St-Lazare, antické
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Théatre Romain, muzeum Rolin s keltskými památkami.
Ochutnávka vína v tradičním sklípku.
7.den: Beaune - Dijon - Beaune. Po cyklostezkách ve Zlaté
pahorkatině, Dijon - hlavní město Burgundska a historické
sídlo burgundských vévodů: středověké centrum, katedrála,
hrázděné domy a paláce.
8.-9.den: Beaune - Žďár nad Sázavou. Možnosti výjezdů do
kopců v okolí s návštěvami soukromých vinic a ochutnávkami. Naložení kol, přejezd přes Německo domů.

Obtížnost: 1-2, doporučujeme cross
Délka tras: autobusem 2800 km, na kole 0-350 km
Počasí: vzduch 25-30 °C
Odjezdy: Brno, Žďár nad Sázavou, Jihlava, Praha, Plzeň
Termín
č. zájezdu
23.8. - 31.8. 2014
1021

dní
9

cena v Kč/*chatky
9 490,-/*11 390,-

V ceně je: doprava klimatizovaným autobusem, přeprava kol, zvýšená polopenze (polní kuchyně), 6x ubytování
v kempech (*chatkách a karavanech), průvodce, zdravotní připojištění, informační materiály a DPH.

cestovní kancelář nomád s.r.o. CENTRÁLA: Smetanova 34, 591 01 Žďár n. Sáz., tel.: 566 623 642, fax: 566 627 262
kontaktní místo BRNO: Ruefa Reisen, Dvořákova 1, tel./fax: 542 216 076
www.nomad.cz
kontakt PRAHA: C.A. ACOSA Reiseshop, Lazarská 13/8 (vchod z Vodičkovy), tel: 224946180-1
e-mail: nomad@nomad.cz

103 LABSKÁ CYKLOSTEZKA (CHATKY)
MAGDEBURG, DRÁŽĎANY, MORITZBURG, HŘENSKO
Hrady a zámky na Labské - nejlepší německé cyklostezce,
historická města i strmé vinice, monumentální zámek Moritzburg z nejslavnější české pohádky, dominanta pevnosti
Königstein na vysoké skále, Míšeň a barokní krása Drážďan
a skalní města, vyhlídky a soutěsky Českého Švýcarska i s Pravčickou branou. To vše jako nenáročné cyklostezky s ubytováním na jednom místě.
PROGRAM ZÁJEZDU:

1.-2.den: Žďár n.S. - Magdeburg - Worlitz - Wittenberg - Elster.
Večerní odjezd do Německa, gotický císařský dóm a románský klášter v Magdeburgu, socha Magdeburský jezdec před
radnicí na Starém náměstí. Na kole mezi Worlitz s unikátním
romantickým parkem (UNESCO) a Lutherovým Wittenbergem, ztělesňujícím reformaci. Zámecký kostel s válcovou věží,
radnice, Hundertwasserova škola. Elster či volitelně zámek
Wartenburg a prastarý Pretzsch.
3.den: Torgau - Belgern - Meisen. Zámek Hartenfels v historickém celku města Torgau - místa setkání osvoboditelů.
Belgern: renesanční radnice v Belgern se sochou Rolanda
a středověký kostel, jeden z lanových přívozů na Labi. Na kole
poklidnými vesničkami, kolem zámku v městečku Strehla,
pod strmými vinnými terasami. Po cyklostezce do Míšně:
muzeum porcelánu, hrad Albrechtsburg na Hradním vrchu,
radnice či nejstarší zvonkohra v Evropě.
4.den: Moritzburg - Dresden - Zwinger - Pirna. Perla saského
baroka - monumentální zámek Moritzburg na žulové skále
uprostřed rybníka, známý z pohádky Tři oříšky pro Popelku.
Zámek Wackerbarth, muzeum Karla Maye - „Ville Shatterhand“
v městě Radebeul. Na kole do Drážďan - barokní Florencie na
Labi - obnovené městské jádro, historické objekty, muzea,
Brühlova terasa, Semperova opera, Frauenkirche, katedrála.
Barokní drážďanský bohatě zdobený reprezentační zámek

Zwinger se známou obrazovou galerií, pavilon se zvonkohrou
z míšeňského porcelánu, hudební pavilon, Wallpavillon s fantastickou sochařskou výzdobou atd. Na kole podél Labe do
Pirny se zachovalým historickým náměstím a zámkem.
5.den: Königstein - Bad Schandau - Hřensko - Jetřichovice Žďár n.S. Busem přes Königstein s obrovitou pevností na skále
do lázeňského Bad Schandau s promenádou podél Labe, která je lemovaná lázeňskými hotely a penziony. Na kole z rovin
Polabí do překrásné oblasti skalních měst a soutěsek Českého
Švýcarska. Na kole Hřensko, Vysoká Lípa, Jetřichovice - Mariina vyhlídka, nebo pěšky Pravčická brána - největší přírodní
skalní most v Evropě. Autobusem domů.

Obtížnost: 1-2, doporučujeme cross
Délka tras: autobusem 1600 km, na kole 0-220 km
Počasí: podobné jako u nás, voda 17-22 °C
Odjezdy: Brno, Žďár n. Sáz., Jihlava, Praha, Ústí n. Labem
Termín
č. zájezdu dní
cena v Kč/*chaty
5
16.7. - 20.7. 2014
1031
4 890,-/*5 890,V ceně je: doprava klimatizovaným autobusem, přeprava kol, zvýšená polopenze (polní kuchyně), 3x ubytování
v kempu (*2-lůžkové chatky s TV, kuchyňkou a WC), průvodce, zdravotní připojištění, inf. materiály a DPH.

104 KOLEM BALATONU NA KOLE
Pohodové cyklovýlety kolem 77 km dlouhého „maďarského moře“.
Balaton, zasazený v krásné přírodě, je pro cyklisty přímo ideálním
místem s vyspělou infrastrukturou. Hrady a zámky, maďarské vesničky, vinice a sady, výhledy na jezero, termální jezera a jeskyně,
pláže, koupání.
PROGRAM ZÁJEZDU:

1.-2.den: Žďár nad Sázavou - Balaton. Přes Slovensko autobusem do maďarského městečka Sümeg. Od hradu na kole
k buddhistické stúpě v Zalaszántó a přes Tapolcu s jeskyněmi
a podzemními jezírky do národního parku Badacsony.
3.den: Keszthely, Hevíz. Po balatonské cyklostezce mezi vinohrady k hradu Szigliget a do historického Keszthely se zámkem Festetics. Největší termální jezero Evropy: Hevíz, koupání,
prohlídka městečka.
4.den: Veszprém, Tihany. Busem do „města královen“ Veszprému se starobylým hradem na skalním ostrohu nad údolím. Na kole přes lázeňský Balatonfüred na kouzelný poloostrov Tihany s vnitřním jezerem a opatským kostelem či horou
ozvěny uprostřed levandulových polí.
5.den: Zalakaros, Kis Balaton. Autobusem do „nejkvětinovějšího města Evropy“ - Zalakarose s termálním aquaparkem,
koupání. Na kole podél Malého Balatonu, který je ptačí rezervací a ornitologickým rájem s tisíci ptáky, pozorování života
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volavek a kormoránů
z věží.
6.den: Kotlina Káli
- Žďár n.S. Na kole krajinou typických maďarských vesniček, odpoledne přes Slovensko domů.

Obtížnost: 1-2, doporučujeme silniční, cross
Délka tras: autobusem 1100 km, na kole 0-310 km
Počasí: vzduch 22-26 °C, voda 20-26 °C
Odjezdy: Praha, Žďár nad Sázavou, Brno, Bratislava
Termín
č. zájezdu dní cena v Kč/*bungalov
27.7. - 1.8. 2014
1041 6
4 990,-/*6 190,V ceně je: doprava klimatizovaným autobusem, přeprava kol, zvýšená polopenze (polní kuchyně), 4x ubytování
v kempu (*2-lůžkové bungalovy u Balatonu), průvodce,
zdravotní připojištění, informační materiály a DPH.

cestovní kancelář nomád s.r.o. CENTRÁLA: Smetanova 34, 591 01 Žďár n. Sáz., tel.: 566 623 642, fax: 566 627 262
kontaktní místo BRNO: Ruefa Reisen, Dvořákova 1, tel./fax: 542 216 076
www.nomad.cz
kontakt PRAHA: C.A. ACOSA Reiseshop, Lazarská 13/8 (vchod z Vodičkovy), tel: 224946180-1
e-mail: nomad@nomad.cz

105 NEZIDERSKÉ JEZERO, HRADY, VÍNO A TERMÁLY NA KOLE
Pohodové cyklovýlety podél a v okolí Neziderského jezera
(UNESCO) s vysokým počtem slunečných dní, v národních
parcích mezi termály, vinicemi, hrady a zámky. Vzácná flóra
a fauna s 300 druhy hnízdících ptáků, šumící rákosí, krajinný
fenomén maďarské pusty, kraj Modré frankovky. Vinné sklípky, maďarská klobása, atmosféra vesniček s původními lidovými stavbami a hlavně odpočinek v termálech.
PROGRAM ZÁJEZDU:

1.den: Žďár n.S. - Neziderské jezero, termály Bük. Autobusem
přes Rakousko k Neziderskému jezeru. Po východním břehu
stepního jezera na kole pohodovou cyklostezkou ze surfařského Podersdorfu národním parkem Seewinkel přes Illmitz
do Fertöd a dále do místa ubytování.
2.den: Neziderské jezero, termály Bük. Na kole z termálních
lázní u Bükfürdö rovinou přes Sopronhorpács s románským
kostelem do Lövö. Přes Rojtokmuszaj se zámeckým hotelem
do obce Fertöd se zámkem rodu Esterhazyů, nazývaným Maďarské Versailles.
3.-4.den: Neziderské jezero - termály Bük - Köszeg - Szombathely. Nádherné historické město Šoproň, barokní zámek
Esterhazyů s nekonečnou lipovou alejí v Nagycenk, lázně Balf.
Zájemci mohou pokračovat po západním břehu jezera do
Fertörákos s kamennými útvary v bývalém lomu a dále do vinařského městečka čápů - Rust a Mörbisch. Cyklopřejezd zemědělskou krajinou do města Köszeg - městské hradby, hrad
a historické náměstí, na kole přes vesnice s lidovými stavbami

a kolem starobylých vinných sklípků v Cák, přes klimatické
lázně Velem do historického města Szombathely. Katedrála,
biskupský palác, zahrada římských vykopávek.
5.den: Bükfürdö - Sárvár - Žďár n.S. Z Bükfürdö rovinou do
Sárváru - možnost koupání v areálu termálních lázní a bazénů. Hrad Nádasdy, který patřil Čachtické paní Alžbětě Bathory.
Odpoledne busem domů.

Obtížnost: 1-2, doporučujeme trek, cross
Délka tras: autobusem 1100 km, na kole 0-270 km
Počasí: vzduch 22-26 °C, voda 20-26 °C
Odjezdy: Praha, Žďár nad Sázavou, Brno
Termín
č. zájezdu
19.7. - 23.7. 2014
1051

dní
5

cena v Kč/*penzion
4 990,-/*6 090,-

V ceně je: doprava klimatizovaným autobusem, přeprava kol, snídaně (polní kuchyně), 4x ubytování v kempu
(*2-lůžkové pokoje penzionu), průvodce, zdravotní připojištění, informační materiály a DPH.

106 KOLMO OD RÝNA K PRAMENŮM DUNAJE - CHATKY
Od Bodamského jezera a od Rýnských vodopádů půvabnou
krajinou řetězce vulkánů Hegau k pramenům Dunaje. Za
Dunajem, mizícím v podzemí a jeho mohutnou vyvěračkou
u Aach a dále po cyklostezce podél jeho horního toku. Krásná cyklistika od pohoří Schwarzwaldu v sevřeném údolí řeky
s romantickými starobylými městečky, kláštery, zámky
a zříceninami hradů na skalách. Příjemné klima a krajinné
scenérie zaručují pěknou cyklistiku.
PROGRAM ZÁJEZDU:

1.-2.den: Žďár nad Sázavou - Bodensee, Radolfzell - Tengen.
Autobusem přes Německo k Bodamskému jezeru do Kostnice. Na kole na ostrov Reichenau s románskými kostelíky,
„květinový“ ostrov Mainau. Z Radolfzell s gotickým chrámem
dále po schwarzwaldské cyklostezce přes vulkanickou krajinu
Hegau až k vyvěračce Aach, kde z podzemí vytéká část vody
Dunaje (záporný pramen). Zastávka v historickém Engen.
3.den: Mezi Rýnem a Dunajem. Schaffhausen a vodopády
Rýna - nejmohutnější vodopády Evropy. Na kole od Rýna
vzhůru do pohoří Schwarzwald a zpět k Dunaji. Přes Hofen s městskou bránou do starobylého městečka Tengen
a k zámku Blumenfeld. Cyklostezkou Schwarzwald-Bodensee
do Donaueschingen k soutoku zdrojových řek Dunaje Brigach
a Breg. Pramen Dunaje v zámeckém parku.
4.den: Donaueschingen - Beuron. Na kole od samého začátku Dunajské cyklostezky úzkým údolím kolem zámečku
Entenburg a krasovou oblastí pod hradem Wartenberg do
Immendingen, kde část Dunaje mizí v podzemí. Pod zříceninami mnoha hradů s krásnými vyhlídkami na údolí Dunaje.
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Malebnými historickými městečky Mühlheim a Fridingen
mezi skalami k prastarému benediktinskému klášteru Beuron.
5.den: Sigmaringen - Mengen. Pod hradem Wildenstein do
Sigmaringen: romantický monumentální zámek Hohenzollernů s rozsáhlou sbírkou zbraní. Na kole dále po Dunajské cyklostezce k renesančnímu zámku v Scheer a římskému muzeu
v Mengen. Autobusem přes Německo domů.

Obtížnost: 1-2, doporučujeme cross (silniční)
Délka tras: autobusem 2000 km, na kole 0-180 km
Počasí: vzduch 22-25 °C, voda 20-22 °C
Odjezdy: Brno, Žďár nad Sázavou, Jihlava, Praha, Plzeň
Termín
č. zájezdu
23.7. - 27.7. 2014
1061

dní
5

cena v Kč/*chatky
5 990,-/*7 390,-

V ceně je: doprava klimatizovaným autobusem, přeprava kol, polopenze (polní kuchyně), 3x ubytování v kempu
(*2-lůžkové chatky, nebo mobilhomy), průvodce, zdravotní připojištění, informační materiály a DPH.

cestovní kancelář nomád s.r.o. CENTRÁLA: Smetanova 34, 591 01 Žďár n. Sáz., tel.: 566 623 642, fax: 566 627 262
kontaktní místo BRNO: Ruefa Reisen, Dvořákova 1, tel./fax: 542 216 076
www.nomad.cz
kontakt PRAHA: C.A. ACOSA Reiseshop, Lazarská 13/8 (vchod z Vodičkovy), tel: 224946180-1
e-mail: nomad@nomad.cz

107 ŠVÉDSKO, ÖLAND A GOTLAND NA KOLE
Za zvláštním světlem a neuvěřitelným poklidem do Švédska a na ostrovy Öland a Gotland. Na
kole podél jezera Vättern či podél oblíbeného Göta kanálu. Projížďky podivnou krajinou zvanou
Alvar na ostrově Öland. Cesta „mimo náš čas a prostor“ na ostrov Gotland. Za historií vikingských
mohyl, za kamennými loděmi a stovkami kostelů a větrných mlýnů.
PROGRAM ZÁJEZDU:

1.-3.den: Žďár n.S. - Öland - Gotland. Přes Německo a lodí do
Švédska. Po mostě na vápencový Öland - letní královské sídlo
v paláci Solliden a město Borgholm se zříceninou mohutného
hradu a vikingskou kamennou lodí. Na kole na východ krajinou
vřesovišť, mezi větrnými mlýny ke kruhovému opevnění z doby
železné v Gråborg. Skanzen Himmelsberga. Busem planinou
Alvaru na jih, kolem staleté kamenné zdi až k majáku Dlouhý
Honza. Opevněná vesnice s hradem a muzeem Eketorp. Lodí na
tajemný ostrov Gotland s přírodou připomínající tropické ostrovy. Dle legendy mizel vždy na noc pod hladinou moře.
4.den: Jih Gotlandu. Gotland je ideální pro cyklistiku. Hradby,
katedrála a historické památky unikátního opevněného kupeckého města Visby (UNESCO). Poklad stříbrných mincí a prstenů
Vikingů. Na kole na jih místy z filmů o Pipi, podél pláží a kolem
pravěkých kamenných lodí a menhirů až ke skalním útvarům
a majáku Hoburgen.
5.den: Sever Gotlandu a ostrov Fårö. Vikingské pohřebiště
v Stenkyrka. Na kole mezi kamennými kostely s malbami, kterých je zde téměř sto. Krajinou jezer a podivné přírody Alvaru do
Bunge - proslulé kameny s vikingskými runami. Na ostrov ovcí
a větrných mlýnů - Fårö, kde žil Ingmar Bergman. Obrovité skalní útvary Langhammar, připomínající sochy.
6.den: Východ Gotlandu - Oskarshamn. Od opatství Romakloster
k plážím v Ljugarn a raukům Folhammar. Kolem mlýnů a kostelů na filmový poloostrov När k majáku s vyhlídkou. Vikingský
dům ve Stavgard s pokladem náčelníka. Největší mohyla z doby

bronzové v Uggarderojr. Jezera a obydlí doby železné Lojstahallen. Trajektem zpět.
7.den: Vättern - Gränna/Göta kanál. K jezeru Vättern a k ruinám
kláštera Alvastra. Volitelně buď na kole podél Göta kanálu za
čokoládou Cloetta, k opatství Vreta s hroby švédských králů až
k jezeru Roxen, kde je celé schodiště zdymadel. Nebo na kole
podél jezera Vättern do kraje lízátek Gränna se skanzenem
a poté lodí na perlu jezera - na překrásný ostrov Visingsö
s ruinami hradu, kostelem a majákem s vyhlídkou.
8.-9.den: Kalmar - Žďár n.S. Historický Kalmar s renesančním
zámkem na ostrůvku, starým městem a muzeem s pokladem
z potopené lodi. Kamenné mohyly v Kungagraven a největší
kamenná loď Ales stenar. Trajektem do Sassnitz a přes Německo
zpět domů.

Obtížnost: 1-2, doporučujeme MTB, (cross, silniční)
Délka tras: autobusem 4300 km, na kole: 0-300 km
Počasí: vzduch 18-25 °C, voda 16-20 °C
Odjezdy: Brno, Žďár n. Sáz., Jihlava, Praha, Ústí n. Labem
Termín
č. zájezdu dní cena v Kč/*dvoulůžko
22.8. - 30.8. 2014 1071 9
13 890,-/*16 990,V ceně je: doprava autobusem, přeprava kol, trajekt do
Švédska a na Gotland a zpět, zvýšená polopenze (polní
kuchyně), 6x ubytování v kempu (*4-lůžkové chatky či mobilhomy s oddělenými místnostmi, povlečení a úklid vlastní), průvodce, zdravotní připojištění, inf. materiály a DPH.

108 LAGO DI GARDA PRO ZAČÁTEČNÍKY I NÁROČNÉ
Průzračné jezero Lago di Garda, obklopené horskými velikány, rekreační střediska s nespočty
kaváren a okolí modrozelených hladin desítek jezer nabízejí snadné cyklotrasy. Pro každého
s podporou autobusu krajem lesů, vinic a ovocných sadů, k jezerům pod středověkými hrady, ale
také pro zájemce náročná stoupání a prudké sjezdy do údolí s možností koupání a odpočinku.
PROGRAM ZÁJEZDU:

1.-2.den: Žďár n. Sáz. - Trento - Lago di Garda. Přes Německo a Rakousko do Itálie. Trento, město koncilu, náměstí Piazza Duomo, katedrála, historické domy a paláce. Podél řeky
Adige kolem rozlehlého hradu Beseno a vinic do historického Rovereta s hradem a Zvonem míru. Nenáročný výjezd
do Passo San Giovanni a pak z kopce k jezeru Lago di Garda,
kde rád trénuje R. Kreuziger, nabízíme díky podpoře busu
i pro začátečníky.
3.den: Lago di Tenno. Cyklotrasa (nebo busem s turistikou)
k jednomu z nejhezčích alpských jezer Lago di Tenno s průzračnou tyrkysovou vodou. Pro náročné přes chatu S.Giovanni k Lago di Tenno nebo na kole sedlem Ballino k Mt. Misone. Pak sjezd zpět do kempu po cestě „via Mattoni“. Koupání
v Lago di Garda, relax, volný program.
4.den: Verona. Autobusem výlet do města Romea a Julie Verony: aréna, dům Julie, římské památky aj. Z Verony busem
do Malcesine na břehu Lago di Garda a na kole do kempu.
Volitelně lanovkou na Monte Baldo s vyhlídkou či náročná celodenní cyklotrasa na masiv Monte Baldo s výhledy na jezero,
parádní sjezd přes Brentonico zpět.
5.den: Lago di Ledro. Odpočinkově směrem na Lago di Ledro.
Pro zájemce náročná královská etapa k jezeru Lago di Ledro,
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dále k jezírku Ampolla, odtud serpentinami a průsmyky Tremalzo a Passo di Nota s adrenalinovými sešupy zpět do Riva
del Garda a k jezeru.
6.-7.den: Lago di Cavedine - Žďár nad Sázavou. Volno s koupáním nebo bez busu cyklostezkou k jezeru Lago di Cavedine.
Pro náročné kolem jezera a k hrádku Drena. Sjezd podél řeky
Sarca mezi skalami přes Dro a Ceniga, chráněnou rezervací
skal „Marocche“ a přes starobylé lázeňské Arco s majestátným
hradem na skále do kempu. Možnost výletu do náročného
stoupání v serpentinách pod Monte Stivo. Návrat domů.

Obtížnost: 1-3, doporučujeme MTB, cross, (silniční)
Délka tras: autobusem 2200 km, na kole začátečníci: 0-140
km, vrchaři: 350 km
Počasí: vzduch 23-27 °C, voda 20-23 °C
Odjezdy: Brno, Žďár nad Sázavou, Jihlava, Praha, Plzeň
Termín
č. zájezdu dní cena v Kč/*bungalov
28.7. - 3.8. 2014
1081 7
6 990,-/*8 390,V ceně je: doprava klimatizovaným autobusem, přeprava kol, polopenze (polní kuchyně), 4x ubytování v kempu
(*4-lůžkové bungalovy, možnost dvojlůžka za příplatek),
průvodce, zdravotní připojištění, inf. materiály a DPH.

cestovní kancelář nomád s.r.o. CENTRÁLA: Smetanova 34, 591 01 Žďár n. Sáz., tel.: 566 623 642, fax: 566 627 262
kontaktní místo BRNO: Ruefa Reisen, Dvořákova 1, tel./fax: 542 216 076
www.nomad.cz
kontakt PRAHA: C.A. ACOSA Reiseshop, Lazarská 13/8 (vchod z Vodičkovy), tel: 224946180-1
e-mail: nomad@nomad.cz

109 KORFU NA KOLECH (UBYTOVÁNÍ STUDIA A APARTMÁNY)
Uchvátí Vás nádherné oblázkové pláže, průzračná voda a skály přecházející ve fíkovníky, olivovníky, pinie a cypřiše, několik středověkých i novověkých pevností, málo frekventované silnice
ve stínu olivových hájů, jako stvořené pro cykloturistiku. Cyklotúry, poznání, koupání, potápění.
PROGRAM ZÁJEZDU:

1.-3.den: Praha - Kerkyra (Korfu) - Barbati. Odjezd z ČR přes
Rakousko do severní Itálie, plavba celým Jaderským mořem
na Korfu. Ubytování v Barbati (celou dobu na témže místě),
odpočinek, koupání.
4.-5.den: Do okolí, Sidari. Cyklotrasa po okolí, koupání. Na
kole z Barbati přes Sokraki a Sidari k mysu Drastis, cestou koupání v zálivech, zpět busem.
6.den: Achillion, Kerkyra. Volný den s možností návštěvy
zámku Achillion a hlavního města ostrova - Kerkyry.
7.den: Messongi, Agios Gordis, Kerkyra. Na kole z Ano Messongi kolem jezera a pouště Korission do Agios Gordis. Večerní prohlídka Kerkyry.
8.-9.den: Spartilas, Strinilas, Pandokratoras, Agios Stefanos.
Volný den s koupáním. Cyklotrasa na nejvyšší bod ostrova Pandokrator (906 m) s velkolepým sjezdem k moři.
10.-11.den: Paleokastritsa, Angelokastro, Troumbetas. Cyklotrasa z Paleokastritsy: prohlídka kláštera, možnost lodního
výletu (cca 10 EUR/os.). Přes Angelokastro: prohlídka zříceniny a dále po nádherné vyhlídkové trase přes sedlo Troumbetas a Sokraki do Barbati. Volný den.
12.-13.den: Barbati - Kerkyra (Korfu) - Praha. Plavba do Benátek, přejezd přes Rakousko domů.

Obtížnost: 1-3, doporučujeme trek, MTB
Délka tras: autobusem 1700 km, lodí 2000 km, na kole
0-360 km
Počasí: vzduch 23-28 °C , voda 20-22 °C
Odjezdy: Praha, Plzeň
Termín
č. zájezdu
1091
23.5. - 4.6. 2014
1092
27.6. - 9.7. 2014
1093
5.9. - 17.9. 2014

dní
13
13
13

cena v Kč/děti do 11
14 450,-/*11 950,14 450,-/*11 950,14 450,-/*11 950,-

V ceně je: doprava autobusem, přeprava kol, trajekt na
Korfu a zpět, veškeré plánované výlety po ostrově, 9x ubytování, turistická taxa, závěrečný úklid, průvodce, zdravotní připojištění, inf. materiály a DPH.
Příplatky: za neobsazené lůžko: 2500,- Kč (ne při doplnění účastníky zájezdu). Možnost 4-lůžkových kajut: 650,Kč/os./1 cesta. 2-lůžkové kajuty za: 1300,- Kč/os./1 cesta.
Ubytování: 2-lůžková studia a 4-lůžkové apartmány se 2
oddělenými 2-lůžkovými ložnicemi a společnou terasou.
Studia a apartmány mají vlastní sprchu/WC a vybavenou
kuchyňku.

110 BRETAŇ NA KOLE (MOBILHOMY)
Na kole po nejsvéráznější a nejtajemnější části Francie s keltskými tradicemi, vlastním jazykem,
pohřebními mohylami - tumuly, seskupeními menhirů, divokým skalnatým pobřežím, majáky
a vysokým přílivem. Krásná cyklistika domovem Asterixe, po pobřeží bizarních „růžových útesů“,
ochutnáme typické mořské speciality a vykoupeme se na písečných plážích Armoriky.
PROGRAM ZÁJEZDU:

1.-2.den: Žďár n.S. - Armorický N.P. Autobusem přes Německo do sídla bretaňských vévodů - Aramisova Vannes s opevněním a hrázděnými domy. Na kole Morbihanským zálivem.
3.den: Carnac. Na kole k Morbihanskému zálivu a po poloostrově Quiberon krajem megalitické kultury. Table des
Marchands a Grand Menhir Brisé - největší dolmen a menhir
Bretaně, 2753 kamenných obelisků (menhirové řady, dolmeny) v Carnacu.
4.den: Penmarch. Přejezd busem do Quimper - kulturního
centra Bretaně. Na kole po Côte de Cornouaille - nejtypičtější části Bretaně s kamennými kalváriemi, místním folklórem
a bretonštinou. Starobylé městečko legend Penmarch s majákem Ekmühl. Koupání v Atlantiku nebo pokračování ke kalvárii v Tronoen.
5.den: Morlaix. Na kole rázovitým bretaňským vnitrozemím.
Fary s kalváriemi a kamennými ohradami, Kerouatský mlýn,
lesy a rašeliniště. Skalnaté pohoří Monts d´Arrée: vyhlídka
z vrchu Roch Trévezel (384 m). Přístav Morlaix s mohutným
viaduktem.
6.-7.den: Crozon a pobřeží růžových skal. Na kole poloostrovem Asterixe. Útesy a vyhlídky Pointe de Penhir, Dinan. Koupání, prohlídka Crozon a Camaret. Přístav Lannion. Po pobřeží
Corniche Bretonne se skalisky rozličných tvarů a kamennými
kaplemi, krajem mýtů a legend o králi Artušovi. Údajný Avalon - ostrov Ile Grande, koupání.
8.den: Pointe du Raz - Ménez Hom. Busem na rozeklané pobřeží a nejzápadnější bod Francie Pointe du Raz a mys Pointe
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du Van. Douarnenez s vyhlídkou na ostrůvek Tristana a Isoldy.
Na kole na Ménez Hom, vyhlídky na pobřeží.
9.-10.den: Armorický N.P. - Mont St. Michel - Žďár n.S. Autobusem k pohádkové perle gotiky - klášteru na ostrůvku Mont St.
Michel (UNESCO), po Paříži nejnavštěvovanější místo Francie.
Na kole okruh kolem přilehlého zálivu. Busem přes Německo
domů.

Obtížnost: 1-3, doporučujeme cross
Délka tras: autobusem 4900 km, na kole 0-400 km
Počasí: vzduch 25-30 °C
Odjezdy: Brno, Žďár nad Sázavou, Jihlava, Praha, Plzeň
Termín
č. zájezdu dní cena v Kč/*mobilhome
25.7. - 3.8. 2014
1101 10
11 390,-/*13 390,V ceně je: doprava klimatizovaným autobusem, přeprava kol, zvýšená polopenze (polní kuchyně), 7x ubytování
v kempech (*4-lůžkové mobilhomy s oddělenými ložnicemi), průvodce, zdravotní připojištění, inf. materiály a DPH.

cestovní kancelář nomád s.r.o. CENTRÁLA: Smetanova 34, 591 01 Žďár n. Sáz., tel.: 566 623 642, fax: 566 627 262
kontaktní místo BRNO: Ruefa Reisen, Dvořákova 1, tel./fax: 542 216 076
www.nomad.cz
kontakt PRAHA: C.A. ACOSA Reiseshop, Lazarská 13/8 (vchod z Vodičkovy), tel: 224946180-1
e-mail: nomad@nomad.cz

111 ALSASKO NA KOLE - ZA VÍNEM A GASTRONOMIÍ
Jak perly na šňůře jsou města na alsaské vinné stezce. Čas se v nich zastavil ve středověku. Zdobí
je neporušené hradby a městské brány, hrázděné domy a mohutné kostely. Především ale všudypřítomné ušlechtilé víno, vyhlášená kuchyně a idylické vinice chráněné pohořím Vogézy. Posedíme u sklenky vína při tradičním květinovém průvodu v Sélestat či na veletrhu vína v Colmar
a můžeme okusit gurmánské speciality v restauracích s michelinskými hvězdičkami.
PROGRAM ZÁJEZDU:

1.-2.den: Žďár n.S. - Štrasburk, Molsheim, Obernai. Autobusem přes Německo do Francie. Štrasburk: historické centrum
(UNESCO), úchvatná katedrála Notre Dame, romantická čtvrť
Petite France, kamenný most a instituce EU. Na kole vinicemi
s ryzlinkem, přes vinařský Molsheim na úpatí Vogéz, proslulý
ateliérem Ettore Bugattiho. Obernai nabízí typické staré město se zvonicí a hrázděnými domy uprostřed hradeb s obrannou věží. Odpočinek v příjemných vinárnách.
3.den: Mont St. Odile, Barr, Sélestat. Na kole přes poutní klášter patronky Alsaska - Mont Ste. Odile na strmých útesech.
Krásné panorama a výhledy z hory chráněné pohanským valem. Do vinařského Barr s rozkvetlými domy. Pod zříceninou
hradu a přes Andlau do Sélestat s významnou humanistickou
knihovnou, úzkými uličkami, kolem zbytků opevnění a historických budov. Tradiční pohádkový květinový průvod.
4.den: Koenigsbourg, Ribeauvillé, Riquewihr, Colmar. Prohlédneme si mohutný hrad Koenigsbourg na vysoké skále
a na kole sjedeme do vesničky St. Hippolyte, obklopené
vinohrady na slunných stráních. V okouzlujícím Ribeauvillé,
jemuž dominují zříceniny tří hradů na kopci, se zachovala část
středověkého opevnění, některé z věží a historické domy. Přes
Hunawihr s opevněným kostelem a chovnou stanicí čápů,
kteří jsou ve znaku Alsaska. Městská věž Dolder, brány a zachovalé opevnění chrání městečko Riquewihr s barevnými
domy, které je stále stejné jako v 16. století, včetně atmosféry.
Dále do perly Alsaska Colmar, jehož historické centrum zdobí

středověké domy s barevnými střešními taškami, starobylé
kostely i fontány a překrásná čtvrť „malé Benátky“, kde hrázděné domy lemují kanál s lodičkami.
5.-6.den: Eguisheim, Vogézy - Žďár n.S. Na kole do pohoří
nebo po vinné stezce přes nejzachovalejší středověké město
Eguisheim, postavené v kruzích kolem osmibokého zámku.
Jeho hradby a úzké uličky mezi barevnými fasádami domů
vytvářejí prastarou atmosféru alsaského města. Pod zámkem
Isenbourg do Guebwiller, jemuž dominuje mohutný kostel.
Nebo můžeme vyrazit na horskou etapu do pohoří Vogézy
kolem azurového jezera Lac de la Lauch a přes vrch Markstein
na panoramatickou vyhlídku z nejvyšší hory Vogéz - Grand
Ballon. Navečer odjezd domů do ČR.

Obtížnost: 1-3, doporučujeme cross
Délka tras: autobusem 2100 km, na kole 0-200 km
Počasí: vzduch 25-30 °C
Odjezdy: Brno, Žďár nad Sázavou, Jihlava, Praha, Plzeň
Termín
č. zájezdu dní cena v Kč/*mobilhome
7.8. - 12.8. 2014
1111 6
6 390,-/*7 390,V ceně je: doprava klimatizovaným autobusem, přeprava kol, zvýšená polopenze (polní kuchyně), 3x ubytování
v kempech (*4-lůžkové mobilhomy s oddělenými ložnicemi), průvodce, zdravotní připojištění, inf. materiály a DPH.
V termínu zájezdu můžete vidět: Corzo Fleuri (8 EUR)
- květinový pohádkový maškarní průvod v Sélestat
a slavný Veletrh vína v Colmar (od 7 EUR).

112 ZÁMKY A VINICE LOIRY NA KOLE (MOBILHOMY)
Nenáročná cyklistika v údolí řeky je vždy příjemným a krásným zážitkem. K těm nezapomenutelným patří cyklotrasa podél Loiry s největší koncentrací zámků na světě, kolem proslulých
a úchvatných zámků jako Amboise, Ussé nebo Chinon - krajem lesů a rybníků, krajem vinic,
sklípků a historických měst až do metropole Francie.
PROGRAM ZÁJEZDU:

1.-2.den: Žďár nad Sáz. - Orléans - Loira. Autobusem přes Německo do Francie a do údolí Loiry. Návštěva královského Orléans, které osvobodila Johanka z Arku. Gotická katedrála svatého
Kříže a zachovalé historické jádro. Na kole podél Loiry, historické
Meung sur Loire.
3.den: Chambord - Chaumont, Blois. V sedlech kol od nejrozlehlejšího zámku v povodí Loiry Chambord k nádhernému zámku
Cheverny s oranžerií. Potkáme další menší zámky a především
renesanční Chaumont. Starobylé Blois - sídelní město vévodů
orleánských s úchvatným palácem.
4.den: Tours - Amboise - Chenonceaux. Na kole z metropole kraje Tours s katedrálou, kamenným mostem a hrázděnými domy
do da Vinciho Amboise s dominantním nejkrásnějším zámkem
Loiry. Dále k perle mezi zámky - slavný romantický Chenonceaux - „Zámek šesti žen“ s malebnými zahradami.
5.den: Villandry - Ussé, Angers. Cyklotrasa kolem nádherných
zahrad ve Villandry a pod hradem v Langeais k zámku Azay le
Rideau na ostrůvku uprostřed řeky Indre. Romantický zámek
„Šípkové Růženky“ v Ussé. Autobusem do Angers s katedrálou,
řadou historických staveb či hradem.
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6.den: Chinon - Fontevraud - Saumur. Na kole krajem vína od
hradu Chinon s mohutným opevněním a hrázděnými domy
v starobylém podhradí. K rozsáhlému klášteru Fontevraud,
kolem zámku Brézé a vinných sklípků do kouzelného Saumur.
Město je proslulé šumivými víny a dominuje mu zámek.
7.-8.den: Loira - Paříž - Žďár nad Sáz. Autobusem zpět. Prohlídka Paříže: Notre Dame, dominantní Sacré Coeur na Montmartre,
Eiffelova věž, atd. Přes Německo domů.

Obtížnost: 2, doporučujeme cross, silniční kolo
Délka tras: autobusem 3800 km, na kole 0-250 km
Počasí: vzduch 25-30 °C
Odjezdy: Brno, Žďár n. Sáz., Jihlava, Praha, Plzeň

Termín
č. zájezdu dní cena v Kč/*mobilhome
5.7. - 12.7. 2014
1121 8
9 890,-/*11 390,V ceně je: doprava klimatizovaným autobusem, přeprava kol, zvýšená polopenze (polní kuchyně), 5x ubytování
v kempu (*4-lůžkové mobilhomy s oddělenými ložnicemi,
kuchyňkou a sprchou. Povlečení vlastní, nebo za příplatek
220 Kč/os.), průvodce, zdravotní připojištění, informační
materiály a DPH.

cestovní kancelář nomád s.r.o. CENTRÁLA: Smetanova 34, 591 01 Žďár n. Sáz., tel.: 566 623 642, fax: 566 627 262
kontaktní místo BRNO: Ruefa Reisen, Dvořákova 1, tel./fax: 542 216 076
www.nomad.cz
kontakt PRAHA: C.A. ACOSA Reiseshop, Lazarská 13/8 (vchod z Vodičkovy), tel: 224946180-1
e-mail: nomad@nomad.cz

113 MOSELSKOU CYKLOSTEZKOU VÍNA (PENZION)
Z pohodlí hotelu si užijeme fyzicky nenáročné cyklotoulky malebným Lucemburskem a pod terasovitými vinicemi v údolí řeky Mosely (UNESCO). Prohlédneme si pohádkové hrady a hlavní město
Luxembourg, rovinatou trasu podél řeky si zpestříme cyklostezkou
do romantické vrchoviny Hohe Eifel. Starobylé hrázděné domy vinařských městeček, hrady nad meandry řeky a ochutnávky moselského vína v místním sklípku nám trvale zůstanou v paměti.
PROGRAM ZÁJEZDU:
nici do německých Ardén, do vrchoviny Hohe Eifel s malými
1.-2.den: Žďár n.S. - Vianden - Echternach. Autobusem přes jezery vulkanického původu.
Německo do Lucemburska, Vianden s pohádkovým hradem. 6.-7.den: Ediger - Koblenz - Žďár n.S. Závěrečná část Vinné
Cyklostezkou do starobylého Echternachu. Okruh v maleb- stezky před soutokem Mosely s Rýnem. Přes Cochem a pod
ném Malém lucemburském Švýcarsku, skály, rokle, vodopády. hradem Eltz do Koblenz s pevností nad Deutsches Eck. Degu3.den: Luxembourg, Trier. Hlavní město Luxembourg: kated- stace ve vinných sklípcích. Busem zpět do ČR.
rála s hrobem českého krále Jana aj. Po Moselské cyklostezce Obtížnost: 2
„La Route du Vin“ z pomezí Lucemburska a Německa do pra- Délka tras: autobusem 2400 km, na kole 0-300 km
starého Trevíru s římskými památkami. Kolem přístavní věže
Počasí: srovnatelné s naším
ve Schweich a historickými městečky a vesnicemi dále podél
Odjezdy: Brno, Žďár nad Sázavou, Jihlava, Praha, Plzeň
řeky Mosely.
č. zájezdu
dní
cena v Kč
4.den: Bernkastel-Kues, Trarbach. Pod hradem Landshut Termín
7
1131
7 990,do středověké vinařské obce Bernkastel-Kues s hrázděnými 2.8. - 8.8. 2014
domy a vinotékou. Na kole pokračujeme podél krásných V ceně je: doprava klimatizovaným autobusem, přeprameandrů Mosely pod svahy obtěžkanými vinicemi přes Kröv va kol, 4x ubytování v penzionu (dvoulůžkové pokoje se
a Trarbach s promenádou a kavárničkami do Reil.
snídaní), průvodce, zdravotní připojištění, inf. materiály
5.den: Hohe Eifel. Pro změnu po cyklostezce na bývalé želez- a DPH. Polopenze je možná za příplatek 1300 Kč na osobu.

114 GARGÁNO NA KOLE (A OSTROVY TREMITI) - MOBILHOMY
Z pohodlí mobilhomů u moře cyklistika po pobřeží s křišťálově čistým mořem, divokou krajinou původního lesa s výhledy na strmé skály a vápencové útvary v moři. Koupání, prohlídka
tajemných jeskyní a výlet na ostrovy Tremiti. Na kole věhlasnými poutními místy a kolem normanských pevností. Odpočinek v kavárničkách a pizeriích při projížďce malebnými městečky
s úzkými uličkami. V květnovém termínu navíc nezapomenutelné slavnosti.
PROGRAM ZÁJEZDU:

1.-3.den: Žďár n.S., Vieste, Peschici, Rodi Garganico. Autobusem přes Rakousko do Itálie na poloostrov Gargáno. Na kole
od středověkého městečka Vieste uprostřed olivových hájů
s úzkými uličkami, hradem a katedrálou. Dominantou pobřeží
je erozí vytvořený monolit Pizzomunno. Podél pláží vstoupíme
kamennou bránou do nejhezčího městečka Gargána - bílého
Peschici na strmé skále, působícího jako jednolitá pevnost.
Město složené z bílých domů a schodů do nebe s výhledy na
přístav. Na kole do Rodi Garganico na skále s historickým jádrem. Ke koupání zvou písečné pláže pod městem.
4.den: Foresta Umbra. Na kole se projedeme klikatými silničkami klidem rezervace „Lesa stínů“ - Foresta Umbra. Výjimečný
celek původního zalesnění nám nabídne nádherné přírodní
scenérie, rozmanité druhy volně žijící zvěře. Výhledy na pobřeží
a krasová údolí. Odpočineme si na dubových lavicích odpočívadel a zaposloucháme se do zvuků uzavřeného světa pralesa.
5.-6.den: Koupání, (*výlet na ostrovy Tremiti či k jeskyním).
Volný den s koupáním a odpočinkem. *Volitelně výlet lodí na
ostrovy Tremiti (asi 30 EUR/os.) a do pobřežních jeskyní (asi 15
EUR/os.). Pohádkové ostrovy Tremiti v křišťálovém moři nabízí
zátoky se skalními útvary a jeskyně, majáky ale i nepřekonatelné koupání. Opevněný klášter na ostrově San Nicola, průzračné moře umožňuje obdivovat podmořský svět této rezervace
a jeskyně ostrova San Domino. Projížďka lodičkou do vápencových jeskyní s výhledy na poloostrov a erodovaná skaliska - ikonu Gargána. Názvy jeskyní vycházejí z jejich tvaru či legendy.
7.den: San Giovanni Rotondo, Monte S. Angelo, Manfredonia.
Výlet do horského městečka San Giovanni Rotondo s hrobkou
strana

107

svatého mnicha Padre Pio s Kristovými stigmaty. Antickou cestou do nejvýše položené obce Monte S. Angelo s proslulou
svatyní zjevení archanděla Michaela. Historické jádro, zvonice,
věž a impozantní zbytky normanského hradu. Projdeme se
uličkami starobylé Manfredonie kolem hradeb k pevnosti Castello Svevo s mohutnými baštami.
8.-10.den: Jezera Gargána - Žďár n.S. Busem podél romantického pobřeží na sever Gargána, s výhledy na obranné středověké
věže a jeskyně. Na kole mezi velkými slanými jezery Lago di
Varano a Lago di Lesina, která jsou oddělená od moře dlouhou
dunou. Rozloučení s mořem, odjezd domů.

Obtížnost: 2, doporučujeme silniční, cross
Délka tras: autobusem 4000 km, na kole 0-300 km
Počasí: vzduch 25-31 °C, voda 21-25 °C
Odjezdy: Praha, Žďár nad Sázavou, Brno
Termín
č. zájezdu dní cena v Kč/*mobilhome
2.5. - 11.5. 2014
1141 10
9 790,-/*10 390,5.9. - 14.9. 2014
1142 10
9 990,-/*10 890,V ceně je: doprava klimatizovaným autobusem, přeprava kol, zvýšená polopenze (polní kuchyně), 7x ubytování
v kempu s bazénem a hřišti (*4-lůžkovém mobilhomu
s dvěma oddělenými ložnicemi, taxa a úklid v ceně), průvodce, zdravotní připojištění, inf. materiály a DPH.
Poznámka: v květnovém termínu navíc Michalské
slavnosti v Monte Sant‘Angelo, jichž se účastní tisíce lidí
v tradičních krojích. Také Mariánské slavnosti ve Vieste
s procesím.

cestovní kancelář nomád s.r.o. CENTRÁLA: Smetanova 34, 591 01 Žďár n. Sáz., tel.: 566 623 642, fax: 566 627 262
kontaktní místo BRNO: Ruefa Reisen, Dvořákova 1, tel./fax: 542 216 076
www.nomad.cz
kontakt PRAHA: C.A. ACOSA Reiseshop, Lazarská 13/8 (vchod z Vodičkovy), tel: 224946180-1
e-mail: nomad@nomad.cz

115 MURSKOU CYKLOSTEZKOU DO ZÁPADNÍHO MAĎARSKA
Cyklostezka podél řeky Mur patří k nejhezčím cyklostezkám pod mohutnými vrcholy Alp. Putování údolím podél
řeky malebnou krajinou s historickými městečky Štýrska,
s návštěvou kulturního centra Rakouska, sady a vinicemi
nejteplejší části Rakouska. Na kole maďarským Národním parkem Örség, se zachovalou přírodou a starobylými
domy s doškovými střechami.
PROGRAM ZÁJEZDU:

1.-2.den: Žďár n.S. - Knittelfeld. Busem kolem horské dráhy
Semmering (UNESCO) k městu Leoben. Na kole údolím řeky
Mur kolem pivovaru Gösser k benediktinskému opatství v Seckau a k oválu Formule 1 ve Spielbergu. Možnost procházky
v korunách stromů v Rachau.
3.den: Murau - Fohnsdorf. Na kole z Murau přes pivovarnické
muzeum po proudu Mury pod ruinami kamenných hradů
v Teufenbachu a Frauenburgu. Kolem nejstaršího termálního
pramene ve Štýrsku, Judenburgem se 76m vysokou věží z 15.
století. Případně návštěva termálních lázní ve Fohnsdorfu.
4.den: Bruck/Mur - Graz. Z historického Bruck an der Mur krásnými lesními úseky okolo osamělých farem a sadů do starobylého Frohnleiten. Přes skanzen ve Stubing a vodní jeskyně
Lurgrotte do metropole Štýrska - Graz.
5.den: Graz - Mureck - Öriszentpéter. Prohlídka města Grazu
(UNESCO): historické centrum, zámek Eggenberg a téměř nedobytná pevnost Schlossberg. Na kole vinicemi a slunečnicovými poli. Mureck: přírodní park a mlýn na Muře. Autobusem

do centra divokého pohraničního N.P. Örség - Öriszentpéter.
6.den: Öriszentpéter - Žďár n.S. Dopoledne za historií do
skanzenu v Szalafö a zpět úchvatnou přírodou západního
Maďarska. Odpoledne zpět domů.

Obtížnost: 2, doporučujeme silniční, cross
Délka tras: autobusem 1300 km, na kole 0-280 km
Počasí: o něco tepleji než u nás
Odjezdy: Praha, Žďár nad Sázavou, Brno
Termín
č. zájezdu dní
6.5. - 11.5. 2014
1151 6
5.8. - 10.8. 2014
1152 6

cena v Kč/*dvoulůžko
5 690,-/*6 690,5 790,-/*6 890,-

V ceně je: doprava klimatizovaným autobusem, přeprava kol, zvýšená polopenze (polní kuchyně), 4x ubytování
v kempech (*2-lůžkové karavany či chaty), průvodce,
zdravotní připojištění, informační materiály a DPH. V ceně
karavanu není: povlečení a úklid (asi 15-20 EUR/os.).

116 OD ŽENEVSKÉHO JEZERA K MATTERHORNU NA KOLE
S větrem v zádech mezi alpskými velikány k nejkrásnějším
místům švýcarského Wallisu na kole, ale i v pohorkách.
Dávky si přitom určíte sami - základní trasa údolím Rhôny je pro „pohodáře“, „sportovci“ si mohou přidat kilometry
stoupání v nádherných bočních údolích.
PROGRAM ZÁJEZDU:

1.-2.den: Žďár n.S. - Chillon - Le Bouveret. Přes Německo
a Rakousko k Ženevskému jezeru. Na kole „Švýcarskou riviérou“, světoznámé Montreaux, pohádkový vodní hrad Chillon. „Země kapitána Kida“, „Jungle Land“ a „Paradise Land“
v Aquaparku Le Bouveret.
3.den: Le Bouveret - Martigny. Aigle; město vína se středověkým hradem, solné doly v Bex - vzrušující cesta do nitra
země, Grotte aux Fées - jeskyně se 77 m vodopádem, starobylý klášter St. Maurice, vodopády Vernayaz.
4.den: Martigny - Sion. Na východ „Švýcarskou Kalifornií“ Martigny: římský amfiteátr, Sion - hlavní město Wallisu; hrad
Tourbillon a opevněný kostel Valere.
5.den: Sion - Visp. Vinicemi s výhledy na Alpy, slunečné
město Sierre, 260 m dlouhé podzemní jezero Sankt Leonard,
největší borovicový les ve Švýcarsku. Můžeme „vyšplhat“ do
centra golfu a lyžování Crans-Montany.
6.den: Visp - Zermatt - Visp. Na kole, nebo vláčkem (cca 16
EUR) do Zermattu: túra pod nejkrásnější horou Alp - Matterhornem (4478 m). Gornergrat - možnost výjezdu nejvyšší
evropskou železnicí (cca 40 EUR/os./cesta) do třítisícových
výšek na dohled Monte Rosy (4634 m).
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7.den: Visp - Oberwald - Visp. Busem k pramenům Rhôny. Na
kole podél řeky údolím Goms. Malebné vesničky s tradičními
špýchary. Brig: hrad „solného krále“ Stockalpera.
8.-9.den: Visp - Aletschgletscher - Žďár nad Sázavou. Pěšky
a lanovkou (cca 17 EUR) k největšímu (23 km dlouhému) švýcarskému ledovci Aletschgletscher (UNESCO). Autobusem
zpět domů.

Obtížnost: 2, nejlépe crossová kola, možno MTB
Délka tras: autobusem 2700 km, na kole 0-350 km, pěšky
2x 10-15 km
Počasí: vzduch 18-28 °C, v horách proměnlivé
Odjezdy: Brno, Žďár nad Sázavou, Jihlava, Praha, Plzeň
Termín
č. zájezdu
dní
cena v Kč
9
16.8. - 24.8. 2014
1161
8 990,V ceně je: doprava klimatizovaným autobusem, přeprava kol, zvýšená polopenze (polní kuchyně), 6x ubytování
v kempech, zdravotní připojištění, průvodce, informační
materiály a DPH.

cestovní kancelář nomád s.r.o. CENTRÁLA: Smetanova 34, 591 01 Žďár n. Sáz., tel.: 566 623 642, fax: 566 627 262
kontaktní místo BRNO: Ruefa Reisen, Dvořákova 1, tel./fax: 542 216 076
www.nomad.cz
kontakt PRAHA: C.A. ACOSA Reiseshop, Lazarská 13/8 (vchod z Vodičkovy), tel: 224946180-1
e-mail: nomad@nomad.cz

117 TAURSKÁ CYKLOSTEZKA
Národním parkem Vysoké Taury, údolími řek Salzach a Saalach pod strmými velikány horských
masivů projedeme od Krimmelských vodopádů až k horským střediskům Dachsteinu. Navštívíme divoké a tajemné soutěsky s vodopády, romantická městečka, sevřená vysokými štíty hor
a lemovaná průzračnými jezery. Stezka nabízí panoramatické vyhlídky a velké množství odboček do jednotlivých údolí, výbornou turistiku i nezapomenutelné zážitky.
PROGRAM ZÁJEZDU:

1.-2.den: Žďár nad Sázavou - Krimml - Zell am See. Autobusem do Rakouska k nejvyšším vodopádům střední Evropy Krimmlerfälle. Navštívíme pěšky tři kaskády těchto úžasných
vodopádů. Autobusem přejedeme k přehradě Durlassboden
a dále již vyrazíme na kole podél řeky Salzach směrem na horské lyžařské středisko Zell am See, jehož okolí je v létě rájem
turistů a cykloturistů a nabízí mnoho možností sportovního
vyžití i výborně značené cyklostezky a turistické trasy.
3.den: Schmittenhöhe, Kaprun - Fusch. Můžeme si vybrat
mezi cyklo či turistikou. Turisté vyjedou lanovkou na vrchol
Schmittenhöhe s krásným panoramatickým výhledem do
okolí a pokračují celodenní turistikou v okolí Zell am See s výhledy na Zellerské jezero. Zájemci o cyklistiku si mohou dojet
na kole k přehradě Stausee Wasserfallboden, k ledovci Kaprun
(a lanovkou nahoru), nebo volitelně po známé vysokohorské
silnici Grossglocknerstrasse směrem na jih přes Fusch a Ferleiten s možností návštěvy krásného parku Wild & Freizeitpark.
4.den: Lofer - St. Martin - (Griessenpass) Saalfelden. Autobusem do útulného a romantického Loferu s koupalištěm. Na
kole údolím řeky Saalach na jih po pěkné nové cyklostezce
mezi Loferem a Saalfeldenem, s možností návštěvy jeskyně
Lamprechtshöhle. Přes zelený cyklistický ráj mezi pohořím
Leoganger Steinberge a zvlněnou náhorní planinou „Kamen-

ného moře“ a dále až do Zell am See. Kdo chce, může jet sešupem z Griessenpass do Saalfelden.
5.-6.den: Zell am See - Bischofshofen - Werfen - Žďár nad Sázavou. Na kole od Zell am See zeleným údolím dále podél Salzachu. Výhledy zde rámují vrcholky Taur na jihu a mocný masiv
Hochkönigu na severu. Přes Schwarzach a historické centrum
oblasti Sankt Johann im Pongau přejedeme ke skokanským
můstkům v Bischofshofenu. Nevynecháme zajížďku k jedné
z nejkrásnějších a nejhlubších soutěsek v Alpách - soutěsce
Liechtensteinklamm s hřmícími vodopády. Městečko Werfen
s pevností na vysoké skále a nejdelší ledovcovou jeskyní na
světě - Eisriesenwelt. Autobusem návrat zpět domů.

Obtížnost: 2, doporučujeme cross (silniční)
Délka tras: autobusem 1700 km, na kole 0-220 km
Počasí: vzduch 23-26 °C, voda 20-23 °C
Odjezdy: Brno, Žďár nad Sázavou, Jihlava, Praha
Termín
č. zájezdu
dní
cena v Kč
6
11.7. - 16.7. 2014
1171
6 990,V ceně je: doprava klimatizovaným autobusem, přeprava
kol, 3x ubytování ve dvoulůžkových pokojích penzionu či
hostelu s polopenzí, průvodce, zdravotní připojištění, informační materiály a DPH.

118 MAZURSKÁ JEZERA NA KOLE A NA LODI
Na kole krajinou Mazurských jezer, jedním z nejmalebnějších míst Evropy, nazývaném „zelené
plíce“ Polska. Dokonalými cyklostezkami po nefrekventovaných silničkách a cestách mezi tisíci
jezer propojených kanály a říčkami, které vytvářejí ideální region pro mnoho druhů vzácné flóry
a ptactva. Z paluby výletní lodě, na kole či na pronajaté jachtě můžeme obdivovat pralesy, chráněné vodní rostliny, rezervace zubrů a labutí. Uvidíme staropruská opevnění, zámky a kostely,
křižácké hrady a opevnění, válečné bunkry a mnoho dalších historických krás tohoto regionu.
PROGRAM ZÁJEZDU:

1.-2.den: Žďár nad Sázavou - Borecký prales - Giżycko. Autobusem do Polska. Zachovalý Borecký prales, středisko chovu zubrů ve Wolisku, na kole rezervací Spytkowo kolem historických
dvorů, barokních kostelů, zbytků opevnění a všudypřítomných
jezer do kempu v Giżycko.
3.den: Giżycko, Hitlerovo „Vlčí doupě“. Giżycko - křižácký hrad,
tvrz Boyen, otáčivý most. “Modrou“ cyklostezkou, typickými
městečky mezi jezery Dargin a Mamry, přes Pozezdrze s kostelem a nedalekým polním sídlem SS. Zámek Sztynort, Hitlerovo nedobytné „Vlčí doupě“, chráněná oblast Glazowska s tisíci
kameny.
4.den: Gorazdowo, Hrad Ryn. Hospodářské stavení v Gorazdowo, usedlost v Monetki, bývalé středisko kultury Ariánů
Stará Rudówka, hrad křižáckých rytířů Ryn, holandský mlýn
a zděné domy ve městě. Zpět přes staropruské hradiště v Orlo,
nebo dále na gotický kostel a barokní zámek v Nakomiady
a muzeum Mazurské země v Owczarki.
5.den: Lodí po soustavě jezer Gyżicko - Mikolajki, rezervace j.Lisunie. Vyhlídková cesta pronajatou lodí po jezerech spojených
unikátní soustavou kanálů z Gyzicka do „perly Mazur“, městečka Mikolajki s historickými domy. K obřímu jezeru Śniardwy se
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svou legendou o zakleté dívce. Odpočinek, koupání nebo na
kole do přírodní rezervace vodních rostlin jezera Lisunie.
6.-7.den: Łuknajno, kolem j.Śniardwy - Wejsuny - Žďár n. Sáz.
Na kole z malebného městečka Mikolajki kolem největšího polského jezera Śniardwy, přírodní rezervace Łuknajno s největší
evropskou rezervací divokých labutí (UNESCO) a kolem mnoha
dalších jezer, působivý kostel v Okartově, přes mosty a lesními
cestami, pláž v Novych Gutech, zámek v Karwiku, památné
stromy a možnost koupání na jednom z osmi ostrovů či pláži
Niedźwiedzi Róg. Autobusem zpět domů.

Obtížnost: 2, doporučujeme cross, MTB
Délka tras: busem 2300 km, lodí 45 km, na kole 0-300 km
Počasí: vzduch 22-26 °C, voda 17-20 °C
Odjezdy: Praha, Žďár nad Sázavou, Brno, Přerov, Ostrava
Termín
č. zájezdu
dní
cena v Kč
7
18.8. - 24.8. 2014
1181
7 690,V ceně je: doprava autobusem, přeprava kol, vyhlídková
cesta lodí z Gyżicko do Mikolajki, 4x ubytování v 2-lůžkových chatkách s polopenzí, průvodce, zdravotní připojištění, informační materiály a DPH.

cestovní kancelář nomád s.r.o. CENTRÁLA: Smetanova 34, 591 01 Žďár n. Sáz., tel.: 566 623 642, fax: 566 627 262
kontaktní místo BRNO: Ruefa Reisen, Dvořákova 1, tel./fax: 542 216 076
www.nomad.cz
kontakt PRAHA: C.A. ACOSA Reiseshop, Lazarská 13/8 (vchod z Vodičkovy), tel: 224946180-1
e-mail: nomad@nomad.cz

119 MOŘE A HORY RUMUNSKA A BULHARSKA NA KOLE
Na kole do pohoří Rila, na pobřeží Černého moře a do rumunských hor. Rázovitý folklor, starobylé kláštery, bulharské pobřeží s malebnými městečky Sozopol a Nesebar. Rušná letoviska
rumunské riviéry Eforie a Mamaia. Rumunským pohořím Harghita do transylvánského Brašova.
Nejznámější rumunský hrad Bran - tajemné sídlo bájného krále upírů Draculy.
PROGRAM ZÁJEZDU:

1.-2.den: Žďár nad Sázavou - Rilski manastir - Blagoevgrad.
Přes Slovensko, Maďarsko a Srbsko do Bulharska. Na kole lesy
pohoří Rila k rozsáhlému klášteru Rilski manastir s freskami
a dřevořezbami (UNESCO). Dolů přes Rila do Blagoevgrad.
3.den: Elena - Veliko Tarnovo - Varna. Busem na východ k Černému moři. Na kole od pohoří Stara Planina lukami do Města
carů. Veliko Tarnovo s typickými domky ve svahu, pevností,
kláštěry a množstvím památek. Přesun k moři.
4.den: Nesebar - Burgas - Sozopol. Busem na Slunečné pobřeží a na kole do Nesebar (UNESCO) - perly bulharského pobřeží. Chrámy opevněného středověkého městečka na poloostrově. Koupání v klidnějším letovisku Pomorie, nebo prohlídka
největšího přístavu Bulharska Burgasu. Podvečerní procházka
starým Sozopolem - chrám, kostely a restaurace.
5.den: Varna - Pobitite kamani. Prohlídka Varny: římské památky, muzea, přímořský park s plážemi, delfinárium. Na kole
do oblasti Kameni les, procházka mezi bizarními třetihorními
kamenným sloupy. Kolem jezera Varmensko a případně až na
mys Galata. Výlet lodí, nebo odpočinek na plážích.
6.den: Kaliakra, Constanţa, Mamaia, Jurilovca. Busem do Rumunska. Eforie Nord s rušnými plážemi. Constanţa: Ovidiův
hrob, antické vykopávky, mozaika, chrámy a mešita, akvárium.

Kolem Mamaia - rumunské Palm Beach a na kole po Dunajské
cyklostezce. Po březích jezer s ruinami starořecké Histrie do
Jurilovca. Volitelně lodí do rezervace na kosu Grindul.
7.den: Constanţa - Brašov - Bran - Karpaty. Přejezd do rumunského Sedmihradska. Starobylý horský Brašov (Kronstadt)
uprostřed masivu Karpat. Centrum města, hradby, středověká
radnice, gotický Černý kostel. Nejproslulejší hrad Transylvánie
- romantický Drákulův hrad Bran na skále.
8.-9.den: Borsec - Kluž - Žďár nad Sázavou. Busem kolem lázní
Borsec s minerálními prameny do nejhlubšího kaňonu říčky
Bicaz. V sedlech kol podél Červeného jezera a pohořím Hargita do městečka Gheorgheni. Kluž (Kološvár) s neporušeným
historickým centrem. Zpět přes Maďarsko a Slovensko domů.

Obtížnost: 2-3, nejlépe crossová kola, možno MTB
Délka tras: autobusem 4800 km, na kole 0-350 km
Počasí: vzduch 25-30°C , voda 21-23°C
Odjezdy: Praha, Žďár nad Sázavou, Brno, Bratislava
Termín
č. zájezdu
dní
cena v Kč
9
19.7. - 27.7. 2014
1191
11 790,V ceně je: doprava klimatizovaným autobusem, přeprava
kol, 6x ubytování ve 2-lůžkových pokojích hotelu se snídaní, průvodce, zdravotní připojištění, inf. materiály a DPH.

120 ISTRIE NA KOLE (MOBILHOMY)
Istrijský poloostrov leží v severní části Jadranu na pomezí Chorvatska a Itálie. Stýkají se zde dvě
kulturní oblasti, románská a slovanská, mísí se zde jazyky i kuchyně. Při našem cykloputování
poznáme letoviska s průzračnou vodou, hory a soutěsky ve vnitrozemí i prastará městečka na
kopcích. Z výhodně položeného letoviska u Novigradu budeme podnikat hvězdicové výlety.
PROGRAM ZÁJEZDU:

1.den: Praha - Novigrad. Autobusem přes Rakousko do chorvatského Novigradu na vápencovém poloostrovu s hradbami
a úzkými uličkami, staré domy a paláce.
2.den: Limský kanál, Vrsar, Poreč, Tar. Od přírodního fenoménu Limského kanálu, připomínajícího norské fjordy do
romantického Vrsaru. Dále na Poreč se starým městem: románské domy a gotický kostel, bazilika, byzantská kašna. Přes
Tar podél pobřeží do Novigradu.
3.den: Buje - Groznjan - Motovun. Vnitrozemím po zrušené
železnici z Buje nejúrodnějším krajem Istrie do města umělců
Grožnjan. Na kole do malebného městečka Motovun se středověkým opevněním a palácem na kopci.
4.den: Novigrad - Umag - Savudria. Na kolech po pobřeží
z Novigradu na sever přes městečko Umag na úzkém poloostrůvku a dále do přímořského Savudria k mysu s majákem.
Zpět vnitrozemím.
5.den: Sv. Petar u Šumi - Dvigrad - Limska Draga - Rovinj. Ze
Žminj do Sv. Petar u Šumi s klášterem z 12. století a údolím
Limska Draga do středověké vesnice Dvigrad se starobylými
ruinami. K Limskému kanálu za zvláštní atmosférou města
Rovinj se sítí úzkých uliček a krásnými výhledy.
6.den: Bale - Fažana - Pula - Vodnjan. Na jih poloostrova ze
středověkého Bale s opevněným zámkem přes Fažana do
centra poloostrova, města Pula: Římské památky - Amfiteátr,
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Vítězný oblouk, hradby. Cestou zpět navštívíme Vodnjan mezi
vinnou révou a olivovníky.
7.den: Roč - Crni Grad - Hum - Buzet - podél Mirny. Projedeme
se dolinou řeky Mirny z Roč kolem zmizelých zbytků Crni Grad
do nejmenšího městečka Hum. Pod masívem hor kolem hradeb „města lanýžů“ Buzet. Podél řeky Mirny dále na Novigrad.
8.-9.den: Učka - Veprinac - Opatijská riviéra - Praha. Ukončení pobytu. Na kole ze sedla Poklon na Učku. Z Veprinac
s muzeem dále k moři na Opatijskou riviéru. Autobusem přes
Rakousko domů.

Obtížnost: 2-3, doporučujeme cross, (trek)
Délka tras: autobusem 2300 km, na kole 0-300 km
Počasí: vzduch 21-28 °C, voda 19-24 °C
Odjezdy: Praha, Plzeň
Termín
5.7. - 13.7. 2014
6.9. - 14.9. 2014

č. zájezdu
1201
1202

dní
9
9

cena v Kč
11 890,8 990,-

V ceně je: doprava autobusem, přeprava kol, 7x ubytování ve vybavených 4-lůžkových mobilhomech s oddělenými ložnicemi (povlečení v ceně), průvodce, zdravotní
připojištění, informační materiály a DPH.
Ubytování: v letovisku Mareda u Novigradu v prostorných
mobilhomech s příslušenstvím a vybavenou kuchyňkou.

cestovní kancelář nomád s.r.o. CENTRÁLA: Smetanova 34, 591 01 Žďár n. Sáz., tel.: 566 623 642, fax: 566 627 262
kontaktní místo BRNO: Ruefa Reisen, Dvořákova 1, tel./fax: 542 216 076
www.nomad.cz
kontakt PRAHA: C.A. ACOSA Reiseshop, Lazarská 13/8 (vchod z Vodičkovy), tel: 224946180-1
e-mail: nomad@nomad.cz

121 VINICEMI TOSKÁNSKA NA KOLE (CINQUE TERRE, **ELBA)
Z apartmánu v kempu u moře za pozůstatky etruské kultury, kamennými středověkými vesničkami, sevřenými v horách a hlavně za vínem, koupáním a pohodovou cyklistikou do Toskánska se zastávkou
v unikátním divokém kraji skal Cinque Terre (**a na Elbě) a v historických městech Pisa a Florencie.
PROGRAM ZÁJEZDU:

1.-2.den: Žďár n.S. - Cinque Terre - Bibbona. Přes Rakousko do
Itálie. Výlety pěší či na horských kolech v unikátní oblasti romantických útesů a pobřežních skal mezi La Spezia a Riomaggiore v Cinque Terre (UNESCO). Navečer busem zpět.
3.den: Okruh Cécina. Okruh na kole dávnými etruskými stezkami mezi vinicemi z Bibbona do hor přes Casale. Klasické italské
domy v Montescudaio, vinné sklepy a možnost ochutnávky.
Přes Montescudaio do Cécina. Marina di Cécina s archeologickým nalezištěm a aquaparkem.
4.den: Piombino, Campiglia Marittima, (**Elba). Busem do
Piombino, okolo Populónia se sídlem Etrusků do Venturina.
Okruh na kole oblastí nejznámějších vinic kolem středověkého
Suvereta. Mezi porosty olivovníků do staré vesnice Campiglia
Marittima, kolem zřícenin hradů dále do přímořského letoviska
San Vincenzo. Volitelně trajektem na ELBU: **prohlídka hlavního města Portoferráio, přístav, pevnost, pláže, malebné uličky,
Napoleonova rezidence aj. (loď cca 35 EUR/os.).
5.den: Volterra, San Gimignano. Busem do města alabastru
Volterra s historickými domy, úzkými uličkami, kamennými
hradbami a městskými branami. Ruiny římského divadla, pevnost. Na kole přes Sensano dále na starobylé San Gimignano:
historické centrum s kamennými domy města s 13 věžemi je
zapsáno v UNESCO. Volitelně na kole do Certaldo a zpět.

6.den: Certosa di Pisa, Pisa.
Busem k rozsáhlému klášteru Certosa di Pisa. Na kole
z Caprona podél řeky Arno
kolem kostela San Michele
Scalzi do Pisy - Camposanto, Dóm, baptisterium, Šikmá věž, volný program. Busem zpět.
7.-8.den: Bibbona - Florencie - Žďár n.S. Busem do Florencie.
„Perla Toskánska“ Florencie: Ponte Vecchio, dóm, baptisterium,
galerie Uffizi, aj. Přes Rakousko domů.

Obtížnost: 2-3, doporučujeme silniční, cross
Délka tras: autobusem 3200 km, na kole 0-230 km
Počasí: vzduch 25-29 °C
Odjezdy: Praha, Žďár nad Sázavou, Brno, Bratislava
Termín
č. zájezdu dní cena v Kč/*apartmán
8
26.7. - 2.8. 2014
1211
7 990,-/*9 990,8
31.8. - 7.9. 2014
1212
7 290,-/*8 890,V ceně je: doprava klimatizovaným autobusem, přeprava kol, 5x ubytování v kempu s bazénem (*4-lůžkovém
apartmánu), snídaně v kempu, průvodce, zdravotní připojištění, informační materiály a DPH.
V ceně není: úklid (asi 10 EUR/os.).

122 SARDINIE NA KOLE
Prosluněná Sardinie, perla Středozemního moře, jiná než Korsika, ale stejně půvabná, s úchvatnými útesy při pobřeží, s nádhernými silničkami, kde Vám přes cestu přeběhnou stáda ovcí
a prasátek. Historii nám připomenou zachovalé nurágy z doby bronzové. Koupání a víno Sardinie!
PROGRAM ZÁJEZDU:

1.-2.den: Žďár n. Sáz. - Palau. Autobusem přes Rakousko do
Itálie, trajektem z Livorna na Sardinii. Na kole k Golfo Aranci.
Ubytování u Palau.
3.den: Porto Cervo. Cykloetapa podél smaragdového pobřeží
Costa Smeralda, nádhernou krajinou žulových skal zasazených
v pronikavé zeleni, s bělostnými plážemi s průzračnou vodou,
do luxusního Porto Cervo. Nejkrásnější přístav na Sardinii s milionářskými plachetnicemi.
4.den: La Maddalena. Koupání u Palau nebo volitelně trajektem z Palau na Napoleonův ostrov La Maddalena, okruh na
kole okolo ostrova s plážemi, pahorky a množstvím odstínů
azurově modré barvy.
5.den: Capo Testa. Okružní trasa do Santa Tereza - fénického
města a příjemného letoviska s věží a ostrůvky. K nejsevernějšímu bodu ostrova a po úzké šíji na Capo Testa - skalnatý výběžek s bizarními skalisky, možnost pěší túry.
6.den: Alghero. Autobusem k Codrongianos - krásný středověký kostelík Santa Trinita di Saccargia, dále ke Capo Caccia
s jeskyní Grotta di Nettuno. Prohlídka největší jeskyně na pobřeží Středozemního moře, 1200 m dlouhé s krápníky, krasovými sloupy, jezírky a plážičkami. Na kole dále do Alghero - prohlídka krásného historického městečka s mnoha památkami
v katalánském duchu na západním pobřeží. Věže, promenády,
úzké uličky, gotické kostely.
7.den: Nuoro - Budoni. Autobusem kolem nurágů z doby bronstrana
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zové do Nuoro - prohlídka. Mt.Ortobene, výhled do kraje. Budoni s vyhledávanými plážemi, koupání.
8.den: Cala Gonone. Autobusem do Dorgali. Na kole do Cala
Gonone. Překrásný výhled na záliv Orosei. Malebné letovisko
Cala Gonone na úpatí vyhaslé sopky, koupání. Volitelně pěšky
nebo na loďce na jih do Cala di Luna - nejromantičtější azurová
zátoka a bělostná pláž s příkrými skalami a středomořskou vegetací - známá z mnoha filmů.
9.den: Posada. Příjemný cyklookruh na jih od Budoni. Přes Brunella do přímořského historického městečka Posada s pevností
Faya a plážemi s bílým pískem. Podél pobřeží potom zpět.
10.-11.den: Olbia - Žďár nad Sázavou. Zpět do Olbie, trajektem
do Livorna. Přes Rakousko domů.

Obtížnost: 2-3, doporučujeme cross
Délka tras: autobusem 3100 km, pěšky 3x 5-20 km, na kole
0-300 km, lodí 600 km
Počasí: vzduch 26-29 °C, voda 21-25 °C
Odjezdy: Praha, Žďár n. Sáz., Brno
Termín
č. zájezdu dní cena v Kč/*dvoulůžko
11.9. - 21.9. 2014
1221 11
13 290,-/*17 190,V ceně je: doprava klimat. busem, trajekt na Sardinii
a zpět, přeprava kol, zvýšená polopenze (polní kuchyně),
8x ubytování v kempech (*2-lůžkové pokoje chat a bungalovů), průvodce, zdrav. připojištění, inf. materiály a DPH.

cestovní kancelář nomád s.r.o. CENTRÁLA: Smetanova 34, 591 01 Žďár n. Sáz., tel.: 566 623 642, fax: 566 627 262
kontaktní místo BRNO: Ruefa Reisen, Dvořákova 1, tel./fax: 542 216 076
www.nomad.cz
kontakt PRAHA: C.A. ACOSA Reiseshop, Lazarská 13/8 (vchod z Vodičkovy), tel: 224946180-1
e-mail: nomad@nomad.cz

123 PROVENCE A AZUROVÉ POBŘEŽÍ NA KOLE
Na kole nádherným krajem francouzské Provence. Přírodními rezervacemi Canyon du Verdon a Massif des Maures,
kolem jezer, jeskyní a středověkými vesničkami s kláštery,
rájem levandulí až k pobřeží Středozemního moře za dokonalým koupáním.
PROGRAM ZÁJEZDU:

1.-2.den: Žďár n.S., Avignon. Busem přes Německo do Francie. Prohlídka historického Avignonu: opěvovaný most, papežský palác, výhled na staré město.
3.-4.den: Senanque, Gordes, Verdon, Moustiérs, St. Croix.
Z Petrarcova Fontaine de Vaucluse k románskému klášteru
Senanque. Filmová vesnička Gordes s hradem a okrové Roussillon. Na kole kaňonem Verdon s impozantními vyhlídkami.
Do města fajánse Moustiérs Ste. Marie. Soutěskami a podél
průzračně modrého jezera St. Croix, koupání.
5.-6.den: Brignoles, Sillans, Thoronet. Cyklo přes templářské
Bras a kolem neolitických dolmenů des Adrets do opevněného Brignoles. Románský klášter La Celle. Pod Massif des
Maures k vodopádu a jezírkám u Sillans la Cascade, koupání.
Ze Salernes ke sklanímu městu Cotignac a Entrecasteaux se
zámkem. Nádherný románský klášter Thoronet.
7.den: Hyères, Giens, Toulon. Z historického Hyères poloostrovem Giens k věži La Tour Fondue, koupání nebo volitelně
lodí na ostrov Porquerolles. Pobřežní cyklostezkou na malebný Toulon: staré město, tržnice a katedrála. Alternativně
lanovkou na vrchol Mont Faron s výhledy.
8.den: Port Grimaud, Saint Tropez. Ze sedla Col de Gratteloup
sešupem do Port Grimaud, nebo k opevněnému Gassin na

kopci s citadelou,
výhled. Provensálská Ramatuelle
s křivolakými uličkami a hrobem Gérarda Philipa, Paillas
s větrným mlýnem a podél pláže Pampelonne. Prohlídka
Saint Tropez se starým přístavem a četnickou stanicí.
9.-10.den: Fréjus, Cannes - Žďár n.S. Biskupské sídlo a amfiteátr ve Fréjus. Na kole Středomořskou promenádou podél Azurového pobřeží. Cannes: bulvár Croisette, Festivalový palác.
Přes Itálii, Rakousko a Německo domů.

Obtížnost: 2-3, doporučujeme cross, silniční
Délka tras: autobusem 4300 km, na kole 0-400 km
Počasí: vzduch 26-30 °C, voda 22-24 °C
Odjezdy: Brno, Žďár nad Sázavou, Jihlava, Praha, Plzeň
Termín
č. zájezdu dní cena v Kč/*mobilhome
25.7. - 3.8. 2014
1231 10
11 190,-/*13 390,V ceně je: doprava klimatizovaným autobusem, přeprava kol, zvýšená polopenze (polní kuchyně), 7x ubytování
v kempu (*4-lůžkovém mobilhomu s dvěma oddělenými
ložnicemi, koupelnou, kuchyní a WC, povlečení vlastní),
průvodce, zdravotní připojištění, inf. materiály a DPH.

124 NA KOLECH ZELENÝM SRDCEM SRBSKA
Nechme se unést zeleným Srbskem - nabídne nám plnou náruč příjemných tras pro závodníky
i pohodáře. Cesty vinoucí se podél vodních toků, klikatící se rozkvetlými loukami a procházející
hlubokými lesy, teprve čekající na houfy turistů, jsou tou pravou volbou pro romantiky na kolech.
Zamíříme do národních parků, vystoupáme na nejvyšší srbské vrcholy, nad hlavami nám proletí
supi a historické kláštery nás přenesou do minulosti.
PROGRAM ZÁJEZDU:

1.-2.den: Praha - Brzeče. Busem přes Slovensko a Maďarsko
do Srbska. Vrnjačka Banja s minerálními prameny a mostem
lásky pod horským masivem Goč. Na kolech za výhledy na
okolní pohoří. Lyžařské centrum Brzeče na pomezí Kosova.
3.den: N.P. Kopaonik. Na kolech v nár. parku z lyžařského
centra na vrchol Pančičev vrh (2017 m). Překrásný výhled na
pohoří Šar, Komovi a Starou planinu, žulové Markove stene.
4.-5.den: Pohoří a kláštery. Busem do honosného kláštera
Studenica (UNESCO), přes Golija do pohoří Javor. Na kole
nádhernou horskou scenérií podél kláštera Dubnica k Uvačko jezeru mezi vápencovými útesy, k domovu bělohlavých
supů a na vyhlídku. Dále nitrem nádherného pohoří Zlatar,
přes hřeben a ukryté vesničky do údolí, kde navštívíme klášter
Mileševo. Údolím Mileševky do městečka Prijepolje.
6.-7.den: Zlatibor - Mokra Gora. Přesun busem do N.P. Zlatibor. Na kole náhorní planinou skrze ospalé horské vesničky
k vodopádu v Gostilje. Krasová jeskyně Stopiča Pečina - menší
sestra tureckého Pamukkale. Vesnice Sirogojno se skanzenem
pod otevřeným nebem. Trasa ze Sirogojna přes planiny Zlatiboru a k dřevěnicím ve vesničce Jablanica. Výjezd na kole
nebo lanovkou na nejvyšší vrchol Tornik (1496 m). Zájemci
dále údolím řeky Crni Rzav do Mokre Gory.
8.den: Tara. Klášter Rača ze 13. století uprostřed hor. Výjezd
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na kolech do nitra nejhezčího N.P. Srbska - Tara. Nádherné
scenérie, vyhlídka Banjska stěna s pohledy na jezero Peručac
a kaňon řeky Driny. Dále pod masiv pohoří Šargan a sjezdem
do vesnice Mokra Gora.
9.-10.den: Drvengrad - Praha. Historickou železniční úzkokolejkou po Šarganské osmici. Na kopec Mečavnik s „prvním
soukromým dřevěným městečkem v Srbsku“ Drvengrad pro
film E. Kusturici. Ochutnáme výtečné srbské speciality a přes
Maďarsko a Slovensko se vrátíme domů .

Obtížnost: 2-3, doporučujeme MTB, (cross)
Délka tras: autobusem 4200 km, na kole: 0-450 km
Počasí: vzduch 22-28 °C
Odjezdy: Jablonec nad Nisou, Liberec, Turnov, Mladá Boleslav, Pardubice, Hradec Králové, Poděbrady, Praha, Jihlava,
Brno, Břeclav, Bratislava
Termín
č. zájezdu dní cena v Kč/*pod střechou
18.7. - 27.7. 2014 1241 10
8 890,-/*12 990,V ceně je: doprava klimatizovaným autobusem, přeprava
kol, 7x ubytování v kempu bez stravy (*4x ubytování v hotelu, 2x v penzionu, 1x ve vybavených dřevěnicích ve skanzenu: vše ve 2-4lůžkových pokojích s polopenzí), průvodce,
zdravotní připojištění, informační materiály a DPH.

cestovní kancelář nomád s.r.o. CENTRÁLA: Smetanova 34, 591 01 Žďár n. Sáz., tel.: 566 623 642, fax: 566 627 262
kontaktní místo BRNO: Ruefa Reisen, Dvořákova 1, tel./fax: 542 216 076
www.nomad.cz
kontakt PRAHA: C.A. ACOSA Reiseshop, Lazarská 13/8 (vchod z Vodičkovy), tel: 224946180-1
e-mail: nomad@nomad.cz

125 KRÁSY ČERNÉ HORY NA KOLE
Cykloturistika v horských partiích úchvatné Černé hory. Národní park Durmitor a Biogradská Gora, kaňonem řeky Tara až ke
Skadarskému jezeru a k moři. Krajem hlubokých lesů, divokých
říčních údolí a ledovcových jezer obklopených horskými velikány. Typické salaše, starobylá města a koupání v čistém moři.

PROGRAM ZÁJEZDU:

1.-2.den: Žďár n.S. - Žabljak. Autobusem přes Maďarsko do
kempu v nejkrásnějším černohorském pohoří Durmitor. Nenáročná vyjížďka ze Žabljaku na vyhlídku Čurovac (1625 m)
s dramatickými výhledy do 1300 m hlubokého kaňonu divoké řeky Tary.
3.den: N.P. Durmitor. Výlety pěšky na Černé jezero, masiv
Medžed, Ledovou jeskyni a Bobotov Kuk. Na kole k Vražje
a Riblje jezero, nebo volitelně rafting v kaňonu řeky Tary (od
40 EUR/os.). Pro náročné kolem Durmitoru královský okruh
s překrásnými výhledy, na kole dvoutisícovými sedly mezi vápencovými masivy, kolem ledovcových jezer, ale i kaňonem
řeky Sušica, přes horské vesničky a louky.
4.den: Žabljak - N.P. Biogradska Gora. K vysokému mostu
přes řeku Taru, možnost koupání. Na kole okouzlujícím kaňonem řeky Tary (UNESCO), nejhlubším a nejdelším v Evropě,
přes Mojkovac do kempu u ledovcového Biogradského jezera
v národním parku Biogradska Gora.
5.den: N.P. Biogradska Gora. Od překrásného Biogradského
jezera krajem údolí a jezer v národním parku pěšky pralesem

nebo z Jezerine na kole kolem vrcholu Zekova Glava a sedlem
Kršara k Šiško jezeru. Kolem salaší přes vyhlídku Bendovac
k Biogradskému jezeru.
6.den: N.P. Biogradska Gora - Skadarské j. - Boka Kotorská.
K starobylému pravoslavnému monastýru Morača. Přejezd
s vyhlídkou na „perlu Balkánu“ - Skadarské jezero, autobusem do kempu u malebného zálivu Boka Kotorská, prohlídka
zachovalého středověkého města Kotor (UNESCO) s večerní
osvětlenou pevností aj.
7.-8.den: Boka Kotorská - Dubrovník - Žďár nad Sázavou. Prohlídka okouzlujícího starobylého Dubrovníka (UNESCO), obklopeného tisíc let starými hradbami. Křivolaké uličky, kavárny, koupání. Navečer odjezd přes Slovinsko a Rakousko domů.

Obtížnost: 2-3, doporučujeme trek, cross (MTB)
Délka tras: autobusem 2800 km, na kole 0-250 km, pěšky
1x 15 km
Počasí: vzduch 24-30 °C (na horách chladněji), voda 19-24 °C
Odjezdy: Praha, Žďár nad Sázavou, Brno
Termín
č. zájezdu
dní
cena v Kč
8
9.8. - 16.8. 2014
1251
7 490,V ceně je: doprava klimat. autobusem, přeprava kol, zvýšená polopenze (polní kuchyně), 5x ubytování v kempu,
průvodce, zdravotní připojištění, inf. materiály a DPH.

126 UKRAJINA NA KOLE (DO HOTELU GRAND)
Romantická cesta na kole do minulosti první Československé republiky z pohodlí luxusního
hotelu s finskou saunou. Cyklotoulky lesy i poloninami národního parku Siněvir s ledovcovým
jezerem, nedotčenou krajinou, hlubokými lesy, kolem vodopádů na hřebeny mimo civilizaci
s krásnými výhledy do okolí. Setkání s pohostinnými horaly v jejich dřevěných vesničkách.
PROGRAM ZÁJEZDU:

1.-2.den: Žďár nad Sázavou - Volovec. Odpolední odjezd
a noční přejezd na Ukrajinu. Prohlídka starobylého centra
města Mukačevo s radnicí, mohutným hradem Palanok na
kopci nad městem a klášterem. Přejezd na místo ubytování
v hotelu Grand v horském městečku Volovec, jemuž dominuje hora Temnatyj.
3.den: Koločava. Autobusem nebo na kole do pověstné Koločavy: muzeum Ivana Olbrachta, hroby Nikoly Šuhaje a Eržiky,
dřevěný kostelík. Nenáročná projížďka přes Negrovec. V hospůdce si můžeme zavzpomínat na staré časy Československé
první republiky.
4.den: N.P. Siněvir. Autobusem nebo na kole do národního
parku Siněvir s malebnými horskými osadami a minerálními
prameny. Nejvyhledávanějším místem parku je Siněvirské
jezero ledovcového původu, prohlédneme si muzeum vorařství, projedeme se údolím řeky Terebly, navštívíme Svobodu,
malebnou vesničku, kde se zastavil čas.
5.den: Rekita, polonina Boržava. Na kole přes Majdan a Goljatin do Rekity, kde si prohlédneme dřevěný kostelíček. Vystoupáme do sedla Perekrestie, kde se konají místní festivaly.
Sjezd do údolí s překrásnými výhledy na hřebeny hor a poloniny Boržava. Malebná krajina nad vesnicí Nižnyj Studenyj.
6.den: Volovec. Odpočinkový den, možnost výletu k nedastrana
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lekému vodopádu Šipot, který je největším kaskádovitým
vodopádem Zakarpatské Ukrajiny, či kratší výlety do okolí.
Na kole přes Pilipec a Bukovec do Ričky, přes sedla lesními
cestami do Tjušky a Lozanskij a po silnici zpět.
7.den: Lvovská oblast. Na kole přes Věrchnyj Studenyj a dále
přes hřeben do Lvovské oblasti. Zpět přes skotarský průsmyk
do Skotarského nebo ve vlaku průjezd tunelem skrz hřeben
a po silnici zpět.
8.-9.den: Volovec - Žďár nad Sázavou. Údolím řeky Riky po
proudu dolů do obce Iza, kde můžeme obdivovat místní
košíkářské umění. Možnost koupání v řece u Chustu. Noční
přejezd přes Maďarsko a Slovensko do ČR.

Obtížnost: 2-4, doporučujeme trek, MTB
Délka tras: autobusem 2100 km, na kole 0-400 km
Počasí: horské, proměnlivé
Odjezdy: Praha, Žďár nad Sázavou, Brno
Termín
č. zájezdu
dní
cena v Kč
9
12.7. - 20.7. 2014
1261
8 190,V ceně je: doprava klimatizovaným autobusem, přeprava
kol, polopenze, 6x ubytování - dvoulůžkové pokoje s koupelnou v hotelu, vstup do N.P. Siněvir, průvodce, zdravotní
připojištění, informační materiály a DPH.

cestovní kancelář nomád s.r.o. CENTRÁLA: Smetanova 34, 591 01 Žďár n. Sáz., tel.: 566 623 642, fax: 566 627 262
kontaktní místo BRNO: Ruefa Reisen, Dvořákova 1, tel./fax: 542 216 076
www.nomad.cz
kontakt PRAHA: C.A. ACOSA Reiseshop, Lazarská 13/8 (vchod z Vodičkovy), tel: 224946180-1
e-mail: nomad@nomad.cz

127 KORSIKA NA KOLECH
Francouzský ostrov ve Středozemním moři, ráj všech cyklistů a milovníků
hor, skvělé pláže, kaňony, kouzelné horské vesničky se svéráznými obyvateli. Už staří Řekové dobře věděli, proč nazývali Napoleonovo rodiště
Ostrovem krásy. Místo s bohatou historií, tradicemi i pomalým tempem
života se Vám vryje pod kůži svou pestrostí!
PROGRAM ZÁJEZDU:

1.-2.den: Žďár nad Sáz. - Lozari. Autobusem do Itálie, plavba
lodí z Livorna na Korsiku. Bastia - vstupní brána Napoleonova
ostrova. Na kole po trase Bastia - Col de Teghime - St. Florent
- Lozari.
3.den: Lozari - Porto. Na kole po severozápadním pobřeží do
městečka Calvi s bílými plážemi, přes průsmyk Col de la Croix
do idylického města Porto pod vysokými horami v nádherném zálivu s průzračnou vodou.
4.-5.den: Porto - Lozzi. Odpočinek a koupání v Portu, na kole
po pobřeží Golfe de Porto k úchvatným červeným skalním
útvarům v Calanches. Kaňonem Spelunca a přes Col de Vergio pod Monte Cinto.
6.-7.den: Lozzi - Corte - Abbartello. Romantické Corte se středověkou citadelou na vysoké skále, projížďka na kole kaňonem Restonica. Přes průsmyk Vizzavona do metropole ostrova a Napoleonova rodiště Ajaccia. Na kole podél pobřeží na
jih a za nejznámějším megalitickým komplexem do Filitosy.
8.den: Abbartello - Bonifacio. Přes letovisko Propriano a rázovité Sartène s křivolakými úzkými uličkami starého města.
Okolo megalitů v Caurii a krásné vyhlídky do nejfotogeničtějšího jižního přístavu - Bonifacia s citadelou a středověkým
městem na vysokém bílém útesu.
9.den: Bonifacio - Porto Vecchio - Solenzara. Podél nejkrás-

nějších pláží Korsiky do Porto Vecchio a od nulové nadmořské
výšky do průsmyku Col de Bavella (1218 m). Nádherným sešupem do údolí řeky Solenzara, koupání.
10.-11.den: Solenzara - Žďár nad Sáz. Rozloučení s mořem,
prohlídka Bastie s citadelou a starým přístavem, přeplavba
na italskou pevninu. Jízda přes severní Itálii a Rakousko domů

Obtížnost: 4, doporučujeme cross
Délka tras: autobusem 3100 km, na kole 0-560 km, lodí
240 km
Počasí: vzduch 23-28 °C, voda 20-23 °C
Odjezdy: Praha, Žďár nad Sázavou, Brno
Termín
č. zájezdu
dní
cena v Kč
11
30.8. - 9.9. 2014
1271
12 590,V ceně je: doprava klimatizovaným autobusem, trajekty,
přeprava kol, zvýšená polopenze (polní kuchyně), 8x ubytování v kempech, průvodce, zdravotní připojištění, informační materiály a DPH.

128 DALŠÍ CYKLOZÁJEZDY NAJDETE NA NAŠEM WEBU
Za 20 let, během nichž nabízíme cyklozájezdy, se nastřádalo již mnoho tras. Ne všechny se
vejdou do tištěného katalogu, přesto bychom Vám je rádi nabídli. Program a další informace
o takových zájezdech najdete na našich stránkách www.nomad.cz

1281 Jižní Anglie a Cornwall na kole (stan, Velká Británie)
14.8.-24.8. 2014 			
11 dní 			

obtížnost 2-3, (cross)
Cena v Kč stan: 12 890,-

Cyklistika v tajuplném a kouzelném kraji jižní Anglie. Romantické bílé útesy a vřesoviště N.P. Dartomoor, slavné megalitické
památky Avebury, Stonehenge či Old Sarum, křídové postavy a legendární artušovské Glastonbury či Tintagel. Přímořská
letoviska, přístavy, historická města, hrady a zámky.

1282 Mezi jezery Solné komory na kole (penzion, Rakousko)
31.5.-3.6. 2014			
4 dny			
17.7.-20.7. 2014			
4 dny			

obtížnost 1-2, (cross)
Cena v Kč penzion: 4 990,Cena v Kč penzion: 5 090,-

Pohodové hvězdicovité výlety na kole v krajině desítek mystických jezer s křišťálově čistou vodou v panoramatu bílých alpských vrcholů s ideálními podmínkami pro koupání a vodní sporty. Kolem skrytých jeskyní a poutních kostelů, za příjemným
pobytem v penzionu.

1283 Zakynthos a *Kefalonie (Ithaka) na kole (stan či apartmán, Řecko)
obtížnost 2-3, (cross, MTB)
18.8.-29.8. 2014
12 dní
Cena v Kč stan/*apartmán: 11 990,-/*15 190,Ostrov Zakynthos - Květ Levantu, pláže, idylické horské vesnice, bílé vápencové útesy, bizarní skalní oblouky a jeskyně, mořské želvy. Koupání i odpočinek. Okruhy na kole na poloostrov Vasilikos, podél pobřeží a také na jih a sever ostrova. Možnost
dvoudenního výletu na Kefalonii a na Ithaku.

1284 Národní parky Litvy na kole (chatky, Litva)
16.8.-24.8. 2014 			
9 dní			

obtížnost 2-3, (MTB, cross)
Cena v Kč stan: 9 290,-

Příjemné toulání na kolech mírně zvlněnou krajinou Litvy. Vesničky s tradiční lidovou architekturou, běžný život obyvatel
a staré způsoby hospodaření. V národních parcích pojedeme malebnou krajinou litevské vysočiny se severskými lesy, stovkami jezer a skanzeny.
strana

114

cestovní kancelář nomád s.r.o. CENTRÁLA: Smetanova 34, 591 01 Žďár n. Sáz., tel.: 566 623 642, fax: 566 627 262
kontaktní místo BRNO: Ruefa Reisen, Dvořákova 1, tel./fax: 542 216 076
www.nomad.cz
kontakt PRAHA: C.A. ACOSA Reiseshop, Lazarská 13/8 (vchod z Vodičkovy), tel: 224946180-1
e-mail: nomad@nomad.cz

129 KAMBODŽA NA KOLE
Exotická cyklistika s podporou doprovodného auta a s poznáváním unikátních památek
Siem Reapu, Battambangu, Phnompenhu a Sihanoukville. Kambodža - země s bohatou dávnou historií a vyspělou kulturou, ne tak vzdálenou tragickou minulostí a pulzující a nadějnou
přítomností. Úchvatný chrámový komplex Angkor, jedinečná památka UNESCO. Chrámy ukryté
v kořenech stromů džungle, atraktivní tropické pláže s bílým pískem a azurovým mořem, rýžová
pole, ovocné plantáže a všední život obyvatel. Země vonící kořením, jejíž král umí výborně česky.
PROGRAM ZÁJEZDU:

1.-2.den: Praha - Siem Reap. Let do Siem Reap - brány středověké metropole khmerské říše u jezera Tonle Sap.
3.den: Chrámy areálu Angkor, Angkor Vat. Na kole vyrazíme do
chrámů v areálu Angkoru - ve své době zřejmě největšího města světa. Prohlídka chrámového komplexu Angkor, monumentální památky UNESCO a jednoho ze sedmi divů světa - desítky
chrámů svádějících zápas s džunglí. Starobylý městský areál
Angkor Thom vybudovaný ve 12. století králem Jayavarman VII.
je obehnaný zdí s příkopem a zdobenými bránami. Centrální
kamenný chrám Bayon s bohatou reliéfní výzdobou a obřími
tvářemi. Centrální městský vládní chrám Baphuon, který byl
složen archeology jako největší puzzle světa. Nevynecháme
pyramidový chrám Phimeanakas a jeden z nejfotogeničtějších
chrámů Preah Palilay, zarostlý v kořenech džungle. Mohutná
bohatě zdobená Terasa malomocného krále, Sloní terasa s reliéfy slonů. Návštěva atraktivního chrámu Ta Prohm, prostoupeného mohutnými kořeny a pohlceného džunglí, kde se natáčel
film Tomb Raider s Angelinou Jolie. Nesčetné věže a nádvoří
obrostlé mechem mezi tropickou vegetací jsou silným zážitkem. Následuje tradiční khmerský oběd v chrámovém areálu.
Odpoledne prohlídka Angkor Vatu - svatého města a největšího Hinduistického chrámu v celé Kambodži vybudovaného
na začátku 12. století. Angkor Vat se svými mohutnými pěti
věžemi a bohatou výzdobou je symbolem země, nejrozsáhlejším chrámem v Jihovýchodní Asii a vrcholným příkladem
khmerské architektury. Úchvatný západ slunce, na kole zpět
do Siem Reap.
4.den: Battambang. Přejedeme minibusem do města Battambang na cestu na kole pěti provinciemi. Prohlédneme si okolí
města a místní manufaktury s tradičním způsobem výroby.
Běžný život vesničanů, setkání se studenty ve škole.
5.den: Battambang, Kampong Chanang. Celodenní výlet na
kole do nejhezčí provincie a stejnojmenného města Kampong
Chanang s chrámy a archeologickými památkami. Hrnčířské
vesnice s tradiční výrobou a původním způsobem vypalování.
Návštěva zemědělských farem s pěstováním rýže a zeleniny.
Prohlídka obrovitého opuštěného letiště, stavěného nucenými
pracemi za vlády Rudých Khmerů. Historické centrum města
Battambang s množstvím chrámů a nejzachovalejší francouzskou koloniální architekturou. Projedeme se na exotické jednokolejce „Bamboo Train“ s bambusovými plošinami.
6.den: Oudong - Phnompenh. Přesuneme se do provincie
Oudong, po cestě můžeme sledovat každodenní práci na
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rýžových polích, cukrové palmy a kamenné sochy. Navštívíme manufakturu na výrobu keramiky. V “plovoucí vesnici”
se seznámíme s životem a prací komunity, která na tomto jezeře žije. Dřevěné lodičky rybářů na jezeře Tonlé Sap,
plovoucí vesnice bez cest - s možností dopravy k domkům
jen na lodičkách. Plovoucí jsou zde i chlívky, kurníky a samozřejmě i škola a obchod či hospůdka. Odpoledne projedeme na kole mezi tradičními vesničkami k hoře Oudong
s buddhistickým klášterem na vrcholu, na jejímž úpatí je původní královské město (UNESCO). Večer kolem ovocných farem
s ochutnávkou do Kampong Chanang a do Phnompenhu.
7.den: Phnompenh. Prohlídka hlavního města země na břehu
Mekongu. Královský palác se zlatem zářícími věžemi a areálem
nádherných tropických zahrad, Stříbrná Pagoda s 5000 stříbrnými dlaždicemi. Palác slouží jako rezidence současného krále
Kambodžského království, který studoval dlouhá léta v Praze
a mluví výborně česky. Volitelně prohlídka muzea genocidy
Tuol Sleng. Odpoledne do tropického letoviska Sihanoukville.
8.-9.den: Sihanoukville. Koupání v tyrkysové vodě, pobyt
u moře, pěší či cyklovýlety po pobřeží poloostrova. Národní
park Ream, nebo výlety na okolní romantické ostrovy s malebnými plážemi a bílým pískem. Možnosti potápění a šnorchlování. Další den odpoledne přejezd zpět do Phnompenhu.
10.den: Koh Dach. Vyrazíme na kole na ostrůvek uprostřed veletoku Mekong - Koh Dach. Trajektem na ostrůvek s domy na kůlech, který si stále zachoval původní kambodžskou atmosféru
a kulturu, kde mniši vybírají ranní almužnu. Tradičnímu ručnímu tkaní jemného hedvábí se zde věnují ženy, můžeme zde
ochutnat čerstvé ovoce a po nezpevněných cestách kolem
zemědělských farem dojedeme napříč ostrovem k pláži s bílým
pískem a možností koupání. Odpoledne návrat kolem chrámů
z dob Khmerského impéria zpět k přístavišti. Poslední část výletu si užijeme při dvouhodinové projížďce na lodi, která nás
doveze zpět do města.
11.-12.den: Phnompenh - Praha. V Národní muzeu se dozvíme
o dávné historii Kambodže. Procházka k Wat Phnom („Klášter
na kopci“), kde lze pozorovat opice nebo si nechat vyložit budoucnost. Transfer na letiště a odlet zpět domů.

Obtížnost: 2-3, doporučujeme cross
Délka tras: letadlem 29 000 km, auty a místní dopravou
1200 km, na kole 0-250 km
Počasí: vzduch 26-34 °C, voda 25-28 °C
Nástupní místo: Praha

Termín
č. zájezdu
dní
cena v Kč
1291
14.4. - 25.4. 2014
12
51 990,24.11. - 5.12. 2014 1292
12
52 590,1293
11.4. - 22.4. 2015
12
52 990,V ceně je: letecká doprava, transfery minibusem s koly
a místní dopravou po trase a lodí z Koh Dach. Zapůjčení kol. 9x ubytování v dvoulůžkových pokojích 3* hotelů
se snídaní, nealkoholické nápoje během výletů, tradiční
khmerský oběd 3.den, průvodce, zdravotní připojištění,
informační materiály a DPH. V ceně není vízum (na letišti:
20 USD), pokud si chcete vzít vlastní kolo je dle jeho váhy
možný příplatek k ceně letenky.

cestovní kancelář nomád s.r.o. CENTRÁLA: Smetanova 34, 591 01 Žďár n. Sáz., tel.: 566 623 642, fax: 566 627 262
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www.nomad.cz
kontakt PRAHA: C.A. ACOSA Reiseshop, Lazarská 13/8 (vchod z Vodičkovy), tel: 224946180-1
e-mail: nomad@nomad.cz

RÁJ NA KOLE
130 ČESKÝ
aneb DO ČESKÉHO RÁJE CESTA PŘÍJEMNÁ JE...
Romantický kraj na středním toku Jizery. Lesy s písčitými stezkami, plné borůvčí a brusinek, průzračná a chladná horská řeka Jizera, hruboskalská bariéra se staroslavným Valdštejnem, zříceniny četných hradů a Suché skály. Ubytování v nejoblíbenějším kempu roku 2010 a 2011, který byl
oceněn zlatou hvězdou od prázdninového inspektora TV Nova.
PROGRAM ZÁJEZDU:

1.den: Sedmihorky - Doubravice - Hrubá Skála - Sedmihorky
(15 km). Mírně zvlněnou krajinou, podél soustavy rybníků,
výjezd k zámku Hrubá Skála, sjezd do kempu.
2.den: Sedmihorky - Turnov - Malá Skála - Koberovy - Smrčí
- Kozákov - Sedmihorky (50 km). Proti toku Jizery na Malou
Skálu, výstup na Panteon. Nejvyšší vrchol Semilska a Českého
ráje Kozákov (744 m), sjezd do kempu.
3.den: Sedmihorky - Borecké skály - Rovensko p. Tr. - Troskovice - Sedmihorky (35 km). Údolím mezi Hrubou Skálou
a Kozákovem do Rovenska se zajímavou technickou památkou - obrácené zvony. Již dnes uvidíme Trosky zblízka a vrátíme se podél rybníků do kempu.
4.den: Sedmihorky - Hrubá Skála - Humprecht - Kost - Žehrov
- Valdštejn - Hrubá Skála - Sedmihorky (58 km). Tentokrát si
dokážeme, že jsme zdatní cyklisté, navštívíme zámek Humprecht u Sobotky, hrad Kost, který výjimečně není na kopci,
Valdštejn a Hrubou Skálu, závěr bude opět z kopce dolů.
5.den: Sedmihorky - Karlovice - Újezd - Prachovské skály - Pařezská Lhota - Libošovice - Sedmihorky (54 km). Trasa vedoucí

srdcem Českého ráje do jedné z nejstarších přírodních rezervací v České republice Prachovských skal: pískovcové skalní
město bohaté skalními seskupeními s prehistorickými nálezy.
Jinolické rybníky.
6.den: Sedmihorky - Turnov - Kacanovy - Vyskeř - Hrubá Skála - Sedmihorky (34 km). Předposlední den se opět podíváme do Turnova, prohlédneme si muzeum a výrobu českých
granátů. Koupání v Kacanovech a přes Vyskeř a kolem Hrubé
Skály do kempu.
7.den: Sedmihorky - pěšky nebo na kole na Janovu vyhlídku
(0-10 km). Koupání v kempu, odjezd domů.

Obtížnost: 2, doporučujeme cross
Termín
č. zájezdu
23.8. - 29.8. 2014 1301

dní
7

cena v Kč/*chatky
3 890,-/*4 590,-

V ceně je: ubytování ve stanu (*ve 2-4 lůžkových chatkách včetně povlečení) v kempu Sedmihorky, úschovna
kol, 6x polopenze, průvodce, informační materiály a DPH.

131 NÁRODNÍ PARK PODYJÍ - THAYATAL NA KOLE
Pozvání ke spanilým jízdám jedním z nejvzácnějších přírodních klenotů střední Evropy. Chcete-li
splynout s půvabem romanticky divoké krajiny, dejte se s námi na prázdninové dobrodružství.
Kdo jednou navštívil tento malebný kout, nikdy na něj nezapomene. Ubytování v perle Podyjí,
královském městě Znojmo.
V zářijovém termínu nás první dva dny čeká účast na znojemských slavnostech. Páteční večer
zahájíme kulturním programem, ve kterém nebude chybět průvod krále Jana Lucemburského
s chotí a dvořany. Sobotu ještě strávíme ve Znojmě na slavnostech burčáku a vína s hudební
a taneční přehlídkou. Následující dny budou již zcela cyklistické dle programu.
PROGRAM ZÁJEZDU:

1.den: Znojmo - Hradiště - Znojmo (9 km). Příjezd na místo
ubytování. Výjezd do Znojma - Hradiště k velkomoravské lokalitě a klášteru sv. Hypolita.
2.den: Znojmo - Kraví hora - Sealsfieldův kámen - vinice Šobes - Devět Mlýnů - Andělský mlýn - Králův stolec - Znojmo
(35 km). Fyzicky náročnější okruh s výšinnými vyhlídkami do
údolí Dyje (2x i na Znojmo). Rodiště spisovatele Ch. Sealsfielda, Šobes - nejkrásnější vinice v ČR, soustava vodních mlýnů.
3.den: Znojmo - Hnanice - Mitterretzbach (Heiliger Stein)
- Retz - Kleinriedenthal - Hatě - N. Šaldorf - Louka - Znojmo
(54 km). Rovinatý okruh, přes vřesoviště k významné sakrální
památce, pomezí rakouského Wald a Weinviertelu - město
Retz a okolí s vyhlídkou. Vinohrady, přechod v Hatích, přes
N. Šaldorf k premonstrátskému klášteru ve Znojmě - Louce.
4.den: Znojmo - Mašovice - Bezkov - Olbramkostel - Kravsko - Plenkovice - Hluboké Mašůvky - Přímětice - Znojmo (45
km). Okruh otevřenou krajinou s dalekými výhledy k zámku
v Kravsku, Plenkovickému rybníku, poutnímu místu a nalezišti
pravěké Venuše v Hlubokých Mašůvkách. Největší vinný křížový sklep na světě.
5.den: Znojmo - Hnanice - Retzerwüttmühle - Merkersdorf
- Hardegg - Čížov - H. Břečkov - Lukov - Podmolí - Mašovice strana
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Znojmo (63 km). Fyzicky náročnější okruh, vyhlídka, lesy Waldviertelu, ke hradu Kaja. Hardegg s hradem. V Lukově původní
lidová stavení, dále hrad Nový Hrádek s výhledem na Dyji.
6.den: Znojmo - Načeradice - Strachotice - Slup - Jaroslavice Dyjákovičky - Šatov - Havraníky - Znojmo (53 km). Rovinatým
terénem k vodnímu mlýnu Slup, do Jaroslavic k nejstaršímu
vinařskému archivu v ČR, zámku a třetímu největšímu rybníku
na Moravě. „Malovaný sklep“ a přes 300 let starý „Moravský
sklep“ v Šatově, obnovený bunkr. Přes Kraví horu (poslední
výhled) do Znojma.
7.den: Znojmo. Pěší prohlídka městské památkové rezervace
s odborným výkladem průvodce. Ukončení pobytu a rozloučení se Znojmem.

Obtížnost: 2, doporučujeme cross
Termín
4.7. - 10.7. 2014
12.9. - 18.9. 2014

č. zájezdu
1311
1312

dní
7
7

cena v Kč
4 590,4 790,-

V ceně je: ubytování ve 2 až 3-lůžkových pokojích s příslušenstvím v útulném Penzionu EVA ve Znojmě, polopenze,
průvodce, informační materiály a DPH.

cestovní kancelář nomád s.r.o. CENTRÁLA: Smetanova 34, 591 01 Žďár n. Sáz., tel.: 566 623 642, fax: 566 627 262
kontaktní místo BRNO: Ruefa Reisen, Dvořákova 1, tel./fax: 542 216 076
www.nomad.cz
kontakt PRAHA: C.A. ACOSA Reiseshop, Lazarská 13/8 (vchod z Vodičkovy), tel: 224946180-1
e-mail: nomad@nomad.cz

JIŽNÍ MORAVY
132 CYKLOBRANÍ
ANEB PO VINAŘSKÝCH STEZKÁCH NA KOLE
Do míst s teplým klimatem, mírným reliéfem, bohatou historií a tradicí pěstování vín. Celý pobyt
je přímo v obci na dohled od bílovických sklepů, kde je rozmístěno na 600 vinných sklepů. Zúčastníte se největšího svátku obce, který je předzvěstí vinobraní a ochutnáte nejlepší burčák široko daleko. Můžete ochutnat hodové koláčky, obdivovat ruční stavění májky, krojované průvody
a obřadní tance. Aktivně se zúčastníte večerní zábavy při dobré muzice se skleničkou kvalitního
vína, o které v hodové dny skutečně není nouze. A samozřejmě při cyklistice poznáte i další krásy,
které tato oblast jižní Moravy nabízí.
PROGRAM ZÁJEZDU:

1.den: Velké Bílovice - Belegrady - Hradištěk (15 km). Příjezd
na místo ubytování. Na kole přes všechny sklepní tratě: Belegrady, Pod Předníma a Púrynky na romantický vršek Hradištěk
s kapličkou a krásnou vyhlídkou. Stánky, kolotoče, připojte se
k celé vesnici na tradiční hodové stavění májky. Večer pohoštění a možnost ochutnávky vín ve zdejším sklípku.
2.den: V. Bílovice - Lednice - Valtice - V. Bílovice (58 km).
Na kole v lednicko-valtickém areálu. Janův hrad, minaret.
Fakultativně plavba na lodi do zahrad Lednického zámku.
Prohlídka města Lednice. Chrám Tří Grácií. Valtice: Kolonáda
na Rajstně, Hraniční zámeček. Volitelně na kole k nádrži Nové
Mlýny. Zlatý hřeb hodů: velký průvod krojovaných s kapelou,
tance na sóle a hlídání májky do rána. Sklepníci všem zajišťují
pitný režim.
3.den: V. Bílovice - Vrbice - Čejkovice - Starý a Nový Poddvorov
- V. Bílovice (38 km). Dopoledne na kole úsekem Velkopavlovické a Moravské vinné stezky a stezky Podluží. Templářské
sklepy a památník T.G.Masaryka v Čejkovicích. Zvonice v Poddvorově a rozhledna Na Podluží. Odpoledne hody: tradiční tanec zaváďka, zpěv místních mužáků a taneční veselí do rána.
4.den: V. Bílovice - Moravský Žižkov - Moravská Nová Ves - Hodonín - Ratíškovice - Dubňany - Dolní Bojanovice - Prušánky

- V. Bílovice (65 km). Sady a úsekem vinařské stezky Podluží.
Pomník T.G.Masaryka. Muzeum „VE VAGÓNU“: možnost projížďky na železniční drezíně. Prušánecké Nechory. Večer „hody
na ruby“ - dívky za chlapce, slavnostní maškarní rej a k všeobecnému veselí přispějí i vtipné scénky místních.
5.den: Moravský Žižkov - ,,Již dosti bylo vína...dáme si pivo.“
Společné rozloučení a netradiční zakončení zájezdu cyklistikou mezi vinohrady a ovocnými sady do restaurace U Rybníka
v Moravském Žižkově, kde mají soukromý malý pivovar.

Obtížnost: 2, doporučujeme cross
Termín
13.9. - 17.9. 2014

č. zájezdu
1321

dní
5

cena v Kč
3 790,-

V ceně je: Ubytování v penzionu (ve 2 lůžkových pokojích
se sociálním zařízením na každém pokoji a TV). 4x snídaně, 1x slavnostní raut na uvítanou, průvodce, informační
materiály a DPH.
Ubytování: U objektu je zahrada s venkovním posezením,
grilem, udírnou, otevřeným ohništěm, letním barem, hřištěm na plážový volejbal, pískovištěm aj. Součástí je parkoviště a úschovna kol.

VRCHY NA KOLE
133 ŽĎÁRSKÉ
PO STOPÁCH SANTINIHO A OLŠIAKA
Cykloturistika po nejkrásnějších oblastech Českomoravské vysočiny - v CHKO Žďárské vrchy.
V členité lesnaté hornatině s množstvím potoků, rybníků, skalních útvarů a dalších přírodních
krás. Putování za sochami Michala Olšiaka - monumentální plastiky z betonu a pískovce, které
jsou začleněné do krajiny. Cestou potkáte Hamroně, Raka, Želvu a další. Cyklotoulky kolem poutních kostelů mistra barokní gotiky - J. B. Santiniho. Přejezd historické hranice Čech a Moravy.
PROGRAM ZÁJEZDU:

1.den: Nové Město - SKI Hotel - Vlachovice - Jiříkovice - Harusák - Nové Město (15 km). Sraz účastníků a ubytování. Malý
cyklistický okruh po okolí - po lyžařských tratích mistrovství
světa a světových pohárů, rybníček Dvojhrázník, skokanské
můstky na Šibenici.
2.den: Nové Město - Tři Studně - Škrdlovice - Račín - Žďár nad
Sázavou - Nové Město (60 km). Na kole mezi rybníky Sykovec
a Medlov do Tří Studní. Sousoší „Hroši“ ve Škrdlovicích, kolem Velkého Dářka se sochou Rozcestníku na hrázi. Dále do
Račína kolem sochy Raka. Cyklostezkou kolem Pilské nádrže
a Hraničního kamene na zámek a poutní kostel Jana Nepomuckého (UNESCO).
3.den: Nové Město - Obyčtov - Ostrov - Poděšín - Rosička Hamry - Žďár nad Sázavou - Nové Město (62 km). Na kole do
Obyčtova, kostel Navštívení Panny Marie a socha Želvy. Dále
do Ostrova - bývalý klášterní zájezdní hostinec. Do Poděšína
- pohádkový Strom a na rozhlednu Rosička. Dále do Hamrů sochy Mamut a Kůň s povozem. Kolem Hamroně a Mamlase
přes Žďár n. S. do Nového Města.
4.den: Nové Město - Vávrovka - Studnice - Medlov - Nové Město (22 km). K Vávrově skále a dále na Studnice - nejvýše polostrana
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žená obec na Vysočině (784 m). Koupání v rybníce Medlov se
dvěma Olšiakovými sochami - Výr a Krbový mužík.
5.den: Nové Město - Tři Studně - Stříbrná studánka - Herálec Kameničky - Karlštejn - Milovy - Sněžné - Nové Město (74 km).
Kolem nejvyšších vrcholů Žďárských vrchů, zbytky pralesa Žákova hora, Stříbrná studánka - pramen Svratky, milíře.
6.den: Nové Město - Bobrová - Šiklův mlýn - Zvole - Skalský
dvůr - Nové Město (42 km). Kostel sv. Petra a Pavla v Bobrové.
Kolem Šiklova mlýna do Zvole, kostel sv. Václava. Cestou přes
Rozsochy, Skalský Dvůr a Vojtěchov zpět do Nového Města.
7.den: Prohlídka Nového Města. Pěšky ke Třem křížům. Horácké muzeum, zámecká galerie. Ukončení pobytu a rozloučení.

Obtížnost: 2, doporučujeme cross
Termín
28.6. - 4.7. 2014

č. zájezdu
1331

dní
7

cena v Kč
3 790,-

V ceně je: ubytování ve 2-3 lůžkových pokojích (internát)
se sociálním zařízením společným pro 2 pokoje, snídaně,
průvodce, informační materiály a DPH. Příplatek za polopenzi (večeře) 750 Kč.

cestovní kancelář nomád s.r.o. CENTRÁLA: Smetanova 34, 591 01 Žďár n. Sáz., tel.: 566 623 642, fax: 566 627 262
kontaktní místo BRNO: Ruefa Reisen, Dvořákova 1, tel./fax: 542 216 076
www.nomad.cz
kontakt PRAHA: C.A. ACOSA Reiseshop, Lazarská 13/8 (vchod z Vodičkovy), tel: 224946180-1
e-mail: nomad@nomad.cz

134 TÁBORY A PROGRAMY PRO DĚTI A MLÁDEŽ
Vážení rodiče, milí přátelé a kamarádi, dovolujeme si Vám již tradičně nabídnout tábory pro děti a mládež. Tématické tábory pro
různé věkové kategorie dětí, pořádáme dvacátým čtvrtým rokem. Pro letošní sezónu jsme pro Vás připravili tábory vyzkoušené
i zcela nové. Jedná se vždy počtem dětí o malé tábory (maximální počet dětí na táboře je 24), klademe důraz na kamarádství
mezi dětmi i vedoucími, různorodé zážitky, vzájemnou souhru, ducha férovosti, samozřejmě na kvalitu námi odváděné práce
i poskytovaných služeb a v neposlední řadě i vztah k okolnímu prostředí a přírodě, ve kterém tábory probíhají. Věříme, že
i v letošním roce s námi prožijete nezapomenutelná dobrodružství a krásné prázdniny.
Ceny zahrnují: program, práci vedoucích a personálu, ubytování, stravování 5x denně, materiál, zdravotní dozor, úrazové pojištění, pojištění úpadku CK. Děti potřebují vlastní spací pytle. Dopravu na místo konání či zahájení tábora a zpět zajišťují rodiče.
Lyžařský a snowboardový výcvik (Žďárské vrchy)
9.2.-14.2.
6 dní
Cena 5.480 Kč
Pro začátečníky a pokročilé v Novém Jimramově. Výcvik zajišťuje instruktor s licencí. Ubytování v apartmánu 200 m od skiareálu-sprchy, WC. Tři sjezdovky
600m, rolba, zasněžování, večerní lyžování, snowpark. V ceně ještě: profesionální výcvik, 4x celodenní, 1x půldenní jízdné na vlek. Pro 5-10 účastníků od 8 do 17 let.
Obořice - stany s podsadou (Chrudimsko)
Tábor s jezdeckým výcvikem
29.6.-4.7., 27.7.-1.8., 3.-8.8., 10.-15.8., 17.-22.8., 24.-29.8.
6 dní		
Cena 4.280 Kč
Jezdecký výcvik probíhá na farmě v Licibořicích v Železných horách. Děti jsou rozděleny do výcvikových skupin, získají potřebné znalosti a dovednosti pro
jízdu na koni i péči o něj. Vyjížďka do okolní přírody. Program doplňují hry, výlet, večerní táboráky. Pro 5-12 účastníků od 7 do 16 let.
Rybářský tábor - Petrův zdar
pro mladší 			
13.-18.7., 27.7.-1.8.		
6 dní		
Cena 3.780 Kč
pro starší 			
20.-25.7., 3.-8.8.		
6 dní
Cena 4.280 Kč
Pojďte si zachytat na výborně zarybněném rybníce Nový mlýn (nedaleko přehrady Seč). Jistě ulovíte kapra či pstruha duhového. Možnost úlovku trofejních
ryb. V roce 2012 byla průměrná celková délka úlovků na účastníka tábora 1.155,8 cm. Pro 6-12 rybářů od 8 do 17 let.
Rekreační objekt (Hradiště u Nasavrk, Chrudimsko)
Keltské prázdniny
		
20.7.-26.7.
7 dní		
Cena 3.180 Kč
Brannou času do světa Keltů. Staňte se válečníky i řemeslníky. Kdo získá meč krále Vercinegetorixe? Pro 24 dětí od 8 do 15 let.
Kuchařský tábor - Česká kuchyně
3.8.-9.8.
7 dní
Cena 3.280 Kč
Patříš mezi nadšené kuchařky, kuchtičky a mlsalky? Podle mě je vaření vzrušující :) Ráda se koukám, jak zlátne cibule, bublá šodó na buchtičky nebo kyne
chleba. Miluju vůni buchet právě vytažených z trouby a ten úžasný pocit, když se rozplývají na jazyku. Pro 24 dětí od 10 do 15 let.
Rekreační objekt (Svratouch u Svratky, Žďárské vrchy)
Jazykový tábor - němčina
13.7.-19.7.		
7 dní
Cena 3.380 Kč
Přijeďte na týden do německy mluvícího prostředí. Pro 6-10 studentů němčiny od 12 do 17 let.
Doba ledová				
13.7.-19.7.		
7 dní		
Cena 3.280 Kč
Vydejte se s námi na putování v prehistorickém světě, kde mrzne až praští. Ku pomoci nám bude Mamut, Tygr a Lenochod. Pro 12 dětí od 7 do 12 let.
Ubytování hotelového typu (Nasavrky, Železné hory)
Dovolená pro rodiče i prarodiče s dětmi
20.7.-25.7.		
6 dní
Cena (děti do 10 let 4.180 Kč) 4.580 Kč
Přijeďte na hravý letní program. Kdo v táborové hře získá klíč od města Nasavrk a najde poklad? Čekají vás výlety i táborová klasika - hry a soutěže pro
děti i dospělé, táborák, večerní pohádky. V ceně ještě jízdné bus, vstupné. 2 - 4lůžkové pokoje s vlastním soc. zař. Pro max. 20 úč. od 5 do 99 let.
Přemilov - stany s podsadou (Železné hory)
Sabriel				
29.6.-5.7.		
7 dní		
Cena 3.280 Kč
Vypravme se do Starého království na pomoc Abhorsenovi. Vybaveni kouzelnými zvonky a Výsadní magií se vydáme zastavit zlo. V cestě nám budou bránit
Nemrtví a Stínoví bojovníci. Podaří se nám Abhorsena zachránit a porazit Kerrigora? Pro 24 úč. od 8 do 17 let.
Piráti z Karibiku			
6.7.-12.7.		
7 dní		
Cena 3.180 Kč
Přijeďte si užít pirátské prázdninové dobrodružství. Staňte se posádkou Černé perly a vyplujme za bájným pokladem. Pro 25 účastníků od 7 do 14 let.
Hledání Ztracené země		
27.7.-2.8.		
7 dní
Cena 3.160 Kč
Vydejme se na společné dobrodružství při hledání Ztracené země. Podaří se nám získat všechny části dávné mapy a odhalit její tajemství. V průběhu hry
děti plní soutěžní úkoly, řeší rébusy a hádanky. Pro 16-20 účastníků od 7 do 14 let.
Přírodou s otevřenýma očima		
27.7.-2.8.		
7 dní		
Cena 3.260 Kč
Pro zvídavé kluky a holky, kteří chtějí poznávat svět přírody kolem nás. Navštívíme zajímavá místa v okolí. Budeme poznávat a určovat rostliny, horniny,
minerály. Zpracujeme sbírky z průběhu tábora. Samozřejmostí je večerní táborák, koupání, míčové hry. Pro 10 účastníků od 10 do 14 let.
Indiánskou stezkou			
27.7.-2.8.		
7 dní 		
Cena 3.160 Kč
Tábor v romantickém údolí řeky Chrudimky na louce uprostřed lesů. Zahrajeme si původní indiánské hry, naučíme se něco málo z lakotštiny - jazyka Siouxů,
vyzkoušíme lasování, uzly, čtení stop, indiánské tance. Přespíme u ohně v dobově vybaveném týpí. Pro 16-24 účastníků od 8 do 15 let.
Star Wars - Epizoda II - Klony útočí		
17.8.-23.8.		
7 dní		
Cena 3.280 Kč
Galaxie v ohrožení! Dokáží Jediové ochránit senátorku Amidalu a udržet mír ve vesmíru? Anakin potřebuje vaši pomoc! Pro 24 úč. od 9 do 12 let.
Harry Potter 1-7 Kouzlo Harryho Pottera
24.8.-30.8.		
7 dní		
Cena 3.280 Kč
Bradavická škola čar a kouzel již mnoho let připravuje mladé čarodějky a kouzelníky na boj se zlem. Je pro Tebe připravena jedinečná výzva. Každý den
se před námi otevře jeden příběh a bude záležet jenom na Tobě, jak dopadne. Harry Potter jak jste ho ještě nikdy neviděli! Pro 24 stud. od 12 do 19 let.
Sportovně-turistické tábory (Rekreační objekt - Křižánky, Žďárské vrchy)
Cyklo putování			
6.7.-12.7.		
7 dní		
Cena 3.480 Kč
Pohodové cyklotoulání (občas pěšky) za krásami Žďárských vrchů. Pro 6 - 8 účastníků od 12 do 16 let.
Tábor s horolezeckým výcvikem		
6.7.-12.7.		
7 dní		
Cena 6.280 Kč
Základy lezení na rule ve Žďárských vrších. Pod vedením cvičitele s licencí. Doprava na místo výcviku, hor. výcvik a výstroj. Pro 10 úč. od 13 do 19 let.

Bližší informace k jednotlivým táborům naleznete na www.ckmacek.cz.
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Tábory pro děti a mládež pořádá
CK Jan Nechojdoma, Náměstí 1, 538 25 Nasavrky, mobil: Jan Nechojdoma - 603 500 794
www.ckmacek.cz, e-mail: tabory@ckmacek.cz, tel: 469 677 555, 469 677 566 IC

JAK CESTUJEME
Níže uvedené podmínky nejsou cestovní smlouvou, ale pokud
není uvedeno v Programu zájezdů nebo informačním dopise jinak, budeme postupovat ve vztahu k zákazníkům a cestovat takto:
(přesné podmínky konkretizuje CESTOVNÍ SMLOUVA)
1. PROGRAM:
Program zájezdů je uveden u jednotlivých zájezdů v katalogu.
Cestovní kancelář Nomád s.r.o. (dále jen CK) tento program a další
podmínky zájezdu může upravit v informačním dopise a cestovní smlouvě. V případě nepředvídaných událostí má CK právo zde
tento program upravit. CK nesmí změnit zásadní charakter a hlavní rozsah služeb bez dohody se zákazníkem. CK neručí za nepříznivé následky přírodních, politických, civilních, dopravních a dalších
událostí a stavů, které nemůže ovlivnit. Výlohy a škody zákazníků
vzniklé z těchto případů cestovní kancelář nehradí. Program leteckého zájezdu začíná a končí v cílové zemi. Fotografie použité
v katalogu a při propagaci jsou pouze ilustrační.
2. TERMÍN A CENA:
Termíny a ceny zájezdů jsou uvedeny u programů jednotlivých
zájezdů v katalogu. Termín odjezdu zájezdu může CK oproti katalogu změnit jen v případě posunu letenek či trajektů dodávající
společností, a to maximálně o 4 dny. Cenu zájezdu může CK jednostranně zvýšit jen v případě, že dojde ke zvýšení vstupních cen
za dopravu, zvýšení cen pohonných hmot, poplatků, nebo směnného kursu české koruny. V případě změn okamžitě informuje
zákazníka v informačním dopise. Z cen uvedených v katalogu
poskytuje CK tyto slevy:
3. SLEVY
poskytujeme v roce 2014 v této výši (z katalogové ceny bez příplatků):
a) pro každého, kdo se z posledních šesti let (2008 - 2013) zúčastnil alespoň ve třech letech zájezdu s CK: 3% z ceny zájezdu
(věrnostní sleva),
b) pro přihlášené do 31.3.2014 (na odjezdy od 1.6.), nebo 6 a více
měsíců před odjezdem: 4% z ceny zájezdu,
c) 5% pro každého, kdo uhradí plnou cenu zájezdu do 21.2.2014
(pro odjezdy od 1.5.2014). U zájezdů s cenou vyšší než 50 000 Kč
stačí zaplatit 50 000 Kč,
d) 2,5% pro držitele mezinárodních karet ISIC, ITIC a IYTC, či účastníka skupiny více než 7 lidí, kteří se přihlásí společně,
e) 3% sleva pro přihlášené do 21.11.2014 na zájezdy s termíny
od 1.1.2015,
f) slevy uvedené u cen zájezdů.
Slevy b) a c), stejně jako b), e), f) se nemohou vzájemně sčítat.
Sleva bude poskytnuta jen tehdy, uplatníte-li požadavek na ni
současně na přihlášce písemně. Pro uplatnění slevy držitele mezinárodní karty nám zašlete kopii karty společně s přihláškou.
U zájezdů s cenou vyšší než 30 000 Kč se sleva počítá jen z částky
30 000 Kč. Maximální výše součtu slev, kterou můžete uplatnit je
10%.
4. PŘIHLÁŠENÍ A PLATBA:
Zákazník se může přihlásit poštou přihláškou z katalogu CK na adrese Cestovní kancelář Nomád s.r.o., Smetanova 34, 591 01
Žďár nad Sázavou nebo telefonicky (faxem): 566 623 642, 566
627 262, nebo přímo v provozovně či některé pobočce naší kanceláře, nebo e-mailem na adresu: nomad@nomad.cz. Přihlášku
lze vyplnit i pro více osob. Za smluvní závazky dalších přihlášených
ručí objednatel jako za své vlastní. Po obdržení přihlášky zašle CK
ve dvou kopiích návrh cestovní smlouvy spolu se složenkou pro
zaplacení zálohy a dokladem o pojištění CK. Záloha je 33% z ceny
zájezdu + případně cena komplexního připojištění a musí být zaplacena do 14 dnů (u zájezdů s cenou nad 91 000 Kč je jednotná
záloha ve výši 30 000 Kč + případné komplexní připojištění), jinak
CK postoupí místo v zájezdu náhradníkům. Současně zákazník
pošle zpět CK jedenkrát podepsanou cestovní smlouvu. Zbylou
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část ceny je třeba zaplatit nejpozději 3 týdny před odjezdem. Pro
tuto platbu zašle CK složenku či údaje pro platbu převodem spolu
s informačním dopisem, zpravidla 3 týdny před odjezdem, nejpozději však 1 týden před odjezdem. Ve všech případech rozhoduje
datum odeslání. Platby lze též provádět na účet KB Žďár n.S.,
č.ú. 5361650247/0100. Ze Slovenska na EURový účet FIO banky: 2200088472/8330 (přepočet na EUR dle kurzu sdělíme). Zákazník se musí prokázat dokladem o zaplacení při nástupu na zájezd.
5. ZRUŠENÍ:
Zrušení zájezdu ze strany CK může nastat při nedostatečné obsazenosti, při mimořádných okolnostech či porušení některé
povinnosti zákazníkem. Pokud není zákazník schopen prokázat
zaplacenost ceny zájezdu, může CK při odjezdu odstoupit od
cestovní smlouvy se zákazníkem bez náhrady. V případě nedostatečné obsazenosti či mimořádných okolností CK neprodleně informuje zákazníka nejpozději 3 dny před odjezdem zájezdu a vrátí
zákazníkům zrušeného zájezdu všechny platby na tento zájezd po
odečtení již zaplacených služeb. Zároveň zákazník nemá právo na
žádné další náhrady.
6. ODSTOUPENÍ ZÁKAZNÍKA OD SMLOUVY:
Zákazník se může přehlásit na jiný srovnatelný volný zájezd (se
souhlasem CK), nebo může vyslat náhradníka, pokud to písemně
sdělí CK a zaplatí manipulační poplatek 500 Kč a pokud tento náhradník splňuje podmínky zájezdu (má víza atd.). Toto se nevztahuje na letecké zájezdy, kde může zákazník tuto změnu oznámit
jen do data potvrzení letenek. Zákazník se může přehlásit na jiný
neobsazený zájezd jen se souhlasem CK, pokud splní všechny
náležitosti zájezdu (zejména má víza atd.) Zákazník je oprávněn
zrušit svou cestovní smlouvu s CK písemně, doporučeným dopisem. CK vrátí zákazníkovi po odhlášení zaplacenou částku po
odečtení paušálních stornopoplatků v procentech z katalogové
ceny zájezdu:
odhlášení dříve než 70 dní...........15%
70 - 30 dní před odjezdem..........25%
29 - 15 dní před odjezdem..........50%
14 - 5 dní před odjezdem.............75%
Po tomto čase CK zaplacenou částku nevrací. Totéž platí při nedostavení se k odjezdu, nebo když zákazník nemá při odjezdu platné
a úplné cestovní doklady, doklad o zaplacení či předepsané vybavení, či není schopen fyzicky zájezd absolvovat.
7. SJEDNANÉ SLUŽBY:
jsou uvedeny u každého zájezdu a konkretizovány v cestovní
smlouvě. Služby většinou zahrnují dopravu, ubytování, vyjmenovaná jídla, zdravotní připojištění, průvodce, mapky měst a tras,
případně víza platná pro ČR (vyjma tranzitních), trajekty, letenky
a letištní taxy (přesné služby jsou vždy uvedeny u zájezdu). Ceny
volitelných výletů, vstupů a dalších služeb, které nejsou v ceně,
jsou odhadnuté v katalogu nebo na www.nomad.cz. Cena zájezdu CK obsahuje daň z přidané hodnoty. Tyto služby a cenu zájezdu
může CK upravit v informačním dopise a cestovní smlouvě, pokud
je to nezbytné a neovlivní to dříve dohodnutý charakter zájezdu.
Pokud dojde k rozsáhlejší změně (změna data odjezdu o více než
4 dny, změna ceny o více než 10%, výrazná změna programu)
ovlivňující charakter zájezdu, má zákazník právo bez odkladu od
smlouvy písemně odstoupit bez stornopoplatku do 5 dnů od
oznámení.
8. REKLAMACE:
Pokud nedojde po odjezdu k plnění významného podílu dohodnutých služeb, nebo nebude CK schopna tyto služby zajistit,
provede vhodná alternativní opatření, za která nebude vyžadovat
další platby a tam, kde se sníží kvalita nebo rozsah služeb, poskytne zákazníkovi náhradu odpovídající rozdílu mezi nabídnutou
a uskutečněnou službou. Náhrady plynoucí z ušlého času se
ve výše uvedeném případě neposkytují. Zákazník může sdělit

cestovní kancelář nomád s.r.o. CENTRÁLA: Smetanova 34, 591 01 Žďár n. Sáz., tel.: 566 623 642, fax: 566 627 262
kontaktní místo BRNO: Ruefa Reisen, Dvořákova 1, tel./fax: 542 216 076
www.nomad.cz
kontakt PRAHA: C.A. ACOSA Reiseshop, Lazarská 13/8 (vchod z Vodičkovy), tel: 224946180-1
e-mail: nomad@nomad.cz

NABÍZÍME
VÁM JAKO DÁREK
K NAROZENINÁM,
SVÁTKU, VÁNOCŮM
A DALŠÍM PŘÍLEŽITOSTEM

POUKAZ
NA NÁŠ ZÁJEZD.

PŘIPRAVILI JSME
PRO VÁS
DÁRKOVOU KOLEKCI
SPORTOVNÍHO
OBLEČENÍ
CYKLODRES NOMÁD
velikost S-XXXL
dámský/pánský
cena 700,- Kč

TRIČKO NOMÁD

velikost S-XL • barva modrá
cena 80,- Kč

ZAPARKUJTE
SVÉ AUTO NA LETIŠTI
LEVNĚJI S NAŠÍM
PROMO KÓDEM

NOM254

PA R KOVÁ N Í N A L E T I Š T I
www.goparking.cz

U LETECKÝCH ZÁJEZDŮ
NENECHÁVEJTE
PŘIHLÁŠENÍ
NA POSLEDNÍ CHVÍLI
A PŘIHLAŠTE SE
RADĚJI
S PŘEDSTIHEM.

zástupci CK jakoukoliv závadu či nedostatek, který pocítí, a to
nejlépe písemně doporučeným dopisem nejlépe do 14 dnů po
skončení zájezdu. Na sdělení podaná po zákonné lhůtě se nebere
zřetel. Při exotických cestách si CK vyhrazuje právo změny programu na trase a na změny trasy vynucené objektivními okolnostmi.
9. DOPRAVA:
Pokud není uvedeno jinak, jezdíme na jih většinou vozy s klimatizací. Vašemu požadavku na konkrétní místo v autobuse se
vždy pokusíme vyhovět. V autobusech necháváme několik míst
neobsazených, což přispívá ke zvýšení pohodlí během přesunů.
Na leteckých zájezdech je většinou v ceně přeprava po trase, ne
MHD ve městech či doprava po navštívených místech, kabina na
trajektu není v ceně zájezdu. CK neručí za případná zpoždění letu
ani škody z nich.
10. UBYTOVÁNÍ:
Druh ubytování je uveden u každého zájezdu (kempy, veřejná tábořiště, chatky, apartmány, hotely atd.). V kempech obvykle spíme
ve vlastních stanech a spacích pytlích. Nejde-li o noční přesun, nepřespáváme v autobuse. Na leteckých zájezdech spíme většinou
v penzionech či hotelech nižší nebo střední kategorie.
11. JÍDLO:
Na cestu autobusem při polopenzi (polní kuchyně) vezeme s sebou většinou jídlo či balíček pro přípravu snídaní a obědů nebo
večeří (tj. polopenze, 2x denně). Pro jeho přípravu je Vám k dispozici náš kuchař a polní kuchyně. Ke každému jídlu je podáván čaj
(0,3 l) a je-li to možné, je nabídnuta i káva. Každému zapůjčíme
plastovou misku a hrnek. V ceně neuvedená jídla jsou z Vašich
vlastních zásob. Na cyklistických zájezdech probíhá někdy stravování formou „zvýšené polopenze“ (běžná polopenze je rozšířena
při cyklodnech o polévku či balíček). Exotické a letecké zájezdy
jsou většinou bez jídla. Strava, která je v ceně, je uvedena u každého zájezdu v kolonce „v ceně je“.
12. PRŮVODCE:
Po dobu zájezdu plní průvodce funkci organizační (naviguje řidiče, zajišťuje noclehy) a informuje o zajímavostech projížděných
míst a zemí. Při některých zastávkách organizuje krátké procházky
kolem nejzajímavějších míst a památek se stručným výkladem,
dovolí-li to místní zákony nebo benevolence místních strážců
zákona. Služby místních průvodců nejsou v ceně zájezdu (pokud
není uvedeno jinak) a rádi Vám je zprostředkujeme. Místa procházek Vám sdělíme v informačním dopise.
13. CO NA CESTU:
V informačním dopise vždy najdete seznam nutného a doporučeného vybavení na zájezd. Maximální hmotnost zavazadel v buse
je 15 kg (stan a hudební nástroj se do tohoto limitu nepočítají), na
leteckých zájezdech obvykle 20 kg na osobu. Za nadváhu v buse
zaplatíte 50 Kč za každý kilogram navíc. Obecně doporučujeme
pro zájezdy do kempu samonosný stan, spacák, karimatku, pro
ubytování pod střechou většinou vlastní povlečení. Vždy malý
batoh a botasky na výlety. Dále je nutná lžíce, pláštěnka, baterka,
větrovka s kapucí, čepice na uši, rukavice, plavky, krém na opalování, klobouk proti slunci, sluneční brýle, osobní léky, láhev na vodu.
Pro cyklistické zájezdy navíc: silniční, horské, trekové nebo crossové kolo v bezvadném stavu, cyklistické oblečení letní a do chladu,
rezervní galusky nebo pláště a náhradní díly na kolo (lanka, přehazovačka, paprsky aj.) a cyklistická přilba. Do hor: teplé oblečení,
pohorky, lehký vařič, fotoaparát, mapy a průvodce.
14. PŮJČOVÁNÍ:
Nabízíme Vám zapůjčení samonosných stanů pro 2 osoby za 65,Kč na den. Hradí se současně s platbou za zájezd. Půjčené stany
Vám připravíme k odjezdu na sedadlo.
15. ODJEZDY:
Bývají obvykle z Prahy, Brna a dalších měst. Autobus bude otevřen půl hodiny před odjezdem. Sedadlo si můžete rezervovat při
přihlášení. Místa budou obsazována podle pořadí přihlášek. Další
nástupní místa jsou uvedena u jednotlivých zájezdů. Přesná místa
a časy odjezdů budou uvedena v informačním dopisu. Žďár nad
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Sázavou je rychlíkovou stanicí na trati ČD č. 250. Při větším počtu
účastníků z některé oblasti můžeme po dohodě zajistit dopravu
k vhodnému místu odjezdu. Sraz účastníků leteckých zájezdů
bývá v Praze nebo na jiném nástupním místě (uvedeno u zájezdu)
vhodném pro přesun na letiště. Využijte levnější parkování na letišti: www.goparking.cz, promo kód: NOM254.
16. PŘÍJEZDY:
Jsou do Žďáru nad Sázavou většinou do 20 hodin. Místa příjezdů
nemusí být shodná s odjezdy a budou uvedena v informačním
dopisu. Pokud je budete chtít znát dříve, rádi Vám je sdělíme. Jiné
zastávky budou uvedeny v informačním dopisu. Místo příletu zpět
je stejné jako místo odletu.
17. KAPESNÉ:
Není většinou povinné, ani potřebné pro základní průběh zájezdu.
Vstupné při exkurzích, do areálů památek, národních parků, muzeí, galerií, koupališť apod. většinou není v ceně zájezdu a o jeho
maximální výši Vás budeme informovat v informačním dopise.
18. POVINNÁ VÝMĚNA:
Je vyžadována v některých (mimoevropských) zemích. Tato částka
není v ceně zájezdu a zákazník jí musí být při vjezdu do příslušné
země vybaven. Cestovní kancelář se pokusí získat na hranicích
odpuštění této výměny. Zatím se to dařilo, ale nelze se na to spolehnout (www.mzv.cz).
19. CESTOVNÍ DOKLADY:
Pro všechny zájezdy doporučujeme cestovní pas (mimo EU vždy),
na exotické zájezdy biometrický pas. Zkontrolujte si jeho platnost,
která je dle podmínek navštívených zemí obvykle 6 měsíců po
návratu a dostatek volných stran! Pro všechny cesty je nutný pas
i pro děti do 15 let. Jméno, uvedené pro letenku ve smlouvě či na
přihlášce se musí shodovat se jménem v pase. CK neodpovídá za
škody vzniklé případným neudělením víza.
20. LÉKAŘSKÉ ZAJIŠTĚNÍ:
K ošetření jednoduchých onemocnění a zprostředkování potřebné péče s sebou průvodce v buse veze lékárničku. Běžné osobní
léky ale musí mít zákazník s sebou. Před odjezdem doporučujeme
preventivní prohlídku u zubaře a svého lékaře. O doporučeném
očkování pro Váš zájezd se můžete informovat v CK. Podrobnosti a aktuální informace nejlépe sdělí Krajská hygienická stanice.
Každopádně Vás budeme podrobně informovat v informačním
dopisu. CK neručí za zcizení věcí, ke kterému by došlo mimo uzavřený prostor kufrů autobusu, či letu. Zákazník jezdí vždy na vlastní nebezpečí a CK doporučuje před zájezdem uzavřít KOMPLEXNÍ
PŘIPOJIŠTĚNÍ či horské www.edelweiss.cz.
21. POČASÍ:
je údaj, který najdete u většiny zájezdů v našem programu.
„Vzduch“ znamená průměrné nejvyšší denní teploty v době zájezdu. „Voda“ znamená průměrnou teplotu moře v době zájezdu.
Zájezdy v červenci a srpnu na jih doporučujeme zvážit osobám
náchylným k srdečním a dýchacím potížím kvůli značnému tepelnému zatížení organismu.
22. INFORMAČNÍ DOPIS:
dostanete zpravidla 2 - 3 týdny před odjezdem. Bude v něm
upřesněný program, přesná místa a časy odjezdů a předpokládaných příjezdů, výzva k zaplacení zbytku ceny a rady na cestu
(kapesné, co na cestu zabalit, očkování atd). Fotografie u zájezdů
jsou jen ilustrační.
23. DĚTI:
do 16 let (u cyklistických zájezdů do 18 let) se mohou zúčastnit jen
v doprovodu zákonného zástupce, do 18 let s písemným souhlasem zákonného zástupce. Slevu pro děti neposkytujeme, pokud
není u jednotlivých zájezdů uvedeno jinak.
24. POVINNÉ POJIŠTĚNÍ CK:
má cestovní kancelář sjednané dle zákona č.159/99 Sb. u pojišťovny
Uniqa v rozsahu 30% plánovaných tržeb. Oznámení pojistné události může zákazník učinit v případě krachu cestovní kanceláře na adrese, kterou najdete na internetové adrese www.nomad.cz/pojisteni.

cestovní kancelář nomád s.r.o. CENTRÁLA: Smetanova 34, 591 01 Žďár n. Sáz., tel.: 566 623 642, fax: 566 627 262
kontaktní místo BRNO: Ruefa Reisen, Dvořákova 1, tel./fax: 542 216 076
www.nomad.cz
kontakt PRAHA: C.A. ACOSA Reiseshop, Lazarská 13/8 (vchod z Vodičkovy), tel: 224946180-1
e-mail: nomad@nomad.cz

25. ZDRAVOTNÍ PŘIPOJIŠTĚNÍ:
V ceně zájezdů (pokud není uvedeno jinak) je „zdravotní připojištění“. Jde o cestovní pojištění od Allianz pojišťovny, a.s. Zahrnuje
úhradu léčebných výloh do výše 3 500 000 Kč v zahraničí se zajištěním nepřetržité základní asistenční služby, ambulantního ošetření, léků a materiálu, hospitalizace, repatriace do ČR. Akutní zubní
ošetření do výše 10 000 Kč, pojištění rizik související s terorismem
do výše 1 500 000 Kč. V ceně je také pojištění základních sportů
- cyklistika, horské kolo a vysokohorská turistika nad 3000 m (do
5000 m). Přesné podmínky najdete na: www.nomad.cz/pojisteni/
podminky.pdf nebo na www.allianz.cz. Pokud chcete na zájezdu
provozovat rizikové sporty, raději se informujte o možnostech pojištění předem v CK. Podpisem cestovní smlouvy klient souhlasí
s Pojistnými podmínkami (PP, všeobecnými a zvláštními) Allianz
pojišťovny a.s., se zjišťováním údajů o zdravotním stavu pojištěného v případě uplatnění nároku na pojistné plnění z úrazového pojištění a pojištění léčebných výloh v zahraničí a potvrzuje,
že mu byly předány písemné informace pro zájemce o pojištění
a podmínky (PP). Cestovní pojištění, které je v ceně zájezdů se
nevztahuje na pojištění stornopoplatků, trvalých následků úrazu,
zavazadel, doplňkové asistence a odpovědnosti za škodu. Proto
naše kancelář nabízí KOMPLEXNÍ PŘIPOJIŠTĚNÍ za zvýhodněnou
cenu, které lze objednat jen s přihlášením zájezdu a zaplatit v první zálohové platbě:
• 25 Kč/os./den, či 490 Kč pro více jak 19 dní na maximálně 31 dní

(s pojištěním 80% storna do 30 000 Kč) do Evropy,
• 45 Kč/os./den, či 950 Kč pro více jak 21 dní na maximálně 31 dní
(s pojištěním 80% storna do 30 000 Kč) do Světa,
• 1110 Kč/os./pobyt na maximálně 31 dní (s pojištěním 80% storna
do 80 000 Kč) do Světa.
Na náročné cesty ve výškách nad 5000 m je třeba speciální pojištění (členství cca 1500 Kč/rok) www.edelweiss.cz.
26. KOMPLEXNÍ PŘIPOJIŠTĚNÍ:
si můžete přikoupit JEN SOUČASNĚ S PŘIHLÁŠENÍM NA ZÁJEZD
A UHRADIT SOUČASNĚ SE ZÁLOHOU! Ceny komplexního připojištění jsou uvedeny výše. Komplexní připojištění zahrnuje navíc:
Úrazové pojištění - poměrné trvalé následky úrazu do 400 000
Kč a smrt následkem úrazu do 200 000 Kč. Pojištění zavazadel všechny škody na zavazadlech jednoho pojištěného do 20 000 Kč,
na škodu na jedné věci a cennostech do 10 000 Kč, na zpoždění
letu od 7. hodiny a zpoždění zavazadel od 7. hodiny do 5 000 Kč.
Pojištění odpovědnosti za škodu na životě a zdraví do 2 000 000
Kč a do poloviční výše za škodu na věci (vždy se spoluúčastí 5 000
Kč). Doplňkové asistenční služby jako právní pomoc v zahraničí aj.
Pojištění stornovacích poplatků do 80% skutečných nákladů max.
30 000 Kč (nebo do 80 000 Kč za 1110 Kč) - nemůžete-li nastoupit
na cestu z důvodu úrazu nebo akutního onemocnění, úmrtí pojištěného či jediného spolucestujícího aj. Přesné podmínky pojištění, věková omezení, další omezení atd. jsou v PP a najdete je na
www.allianz.cz , nebo www.nomad.cz/pojisteni/podminky.pdf.

Jak s námi ces tovat levněji? - Poukázka 7% z a nového z ákazní ka!
Vy, kteří jste se již zúčastnili našich zájezdů, znáte jistě mnoho příznivců cestování. V rámci naší reklamní akce poskytneme
každé soukromé osobě (zprostředkovateli) za každého touto osobou získaného nového cestovatele, který není v databance
zákazníků CK, dobropis (poukázku) ve výši 7% ceny (do 30 000 Kč) první cesty tohoto zákazníka (počítáno jako slevy). Toto
není možné u rodinných příslušníků navzájem. Pokud získáte nového zákazníka, zařiďte, aby uvedl Vaše jméno a adresu
na rub své přihlášky k zájezdu (to je podmínkou získání dobropisu). Nárok na dobropis vzniká jen tehdy, pokud získaný
zákazník cestu uskuteční. Námi udělený dobropis (poukázka), který Vám zašleme na konci roku, je nepřenosný, má platnost
2 roky a může být použit pro jakoukoliv nabídku naší CK. Aby Váš dobropis (poukázka) mohl být použit při zájezdu (= abyste
s ním mohli zaplatit), pošlete prosím originál dobropisu (poukázky) společně s přihláškou. Pokud s námi cestujete poprvé,
doplňte prosím údaje o osobě, která Vám cestovní kancelář Nomád doporučila.

NEZAPOMEŇTE,
ŽE KOMPLEXNÍ
POJIŠTĚNÍ LZE
SJEDNAT
NEJPOZDĚJI
S PŘIHLÁŠENÍM
NA ZÁJEZD.

Jméno a příjmení ............................................................................................................................................................................................
Adresa ........................................................................................................................................PSČ ..............................................................

STAŇTE SE
NAŠIMI FANOUŠKY
NA FACEBOOKU
www.facebook.com
Hledejte pod jménem CK Nomád

ŽĎÁR NAD SÁZAVOU
Centrála ck NOMÁD
tel./fax: 566 623 642
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PRAHA 2 - kontaktní místo
C.A. ACOSA Reiseshop
tel.: 224 946 180-1

BRNO - kontaktní místo
Cest. kancelář RUEFA REISEN
tel./fax: 542 216 076

cestovní kancelář nomád s.r.o. CENTRÁLA: Smetanova 34, 591 01 Žďár n. Sáz., tel.: 566 623 642, fax: 566 627 262
kontaktní místo BRNO: Ruefa Reisen, Dvořákova 1, tel./fax: 542 216 076
www.nomad.cz
kontakt PRAHA: C.A. ACOSA Reiseshop, Lazarská 13/8 (vchod z Vodičkovy), tel: 224946180-1
e-mail: nomad@nomad.cz

Vyplněnou přihlášku prosím zašlete na adresu:
Cestovní kancelář NOMÁD s.r.o., Smetanova 34, 591 01, Žďár n. Sáz.
Tel./fax: 566 623 642, tel.: 566 627 262, e-mail: objednavky@nomad.cz
Zastoupení Brno: Ruefa Reisen, Dvořákova 1, tel./fax: 542 216 076
Praha: C.A. ACOSA Reiseshop, Lazarská 13/8, tel.: 224 946 180-1

PŘIHLÁŠKA (rezervace zájezdu)
Na zájezd číslo.................v termínu....................................název zájezdu:...........................................................
přihlašuji sebe a níže uvedené osoby za podmínek uvedených v programu zájezdů na rok 2014,
se kterými jsem se seznámil(a).
Moje jméno a příjmení ................................................................................................. titul....................................
Rodné číslo ........................... tel. domů, mobil (!) .......................................... e-mail........................................
Adresa trvalého bydliště:.............................................................................................. PSČ....................................
č. pasu: .................................... platnost pasu ........................................... státní příslušnost .............................
(Adresa
pro korespondenci................................................................................................................... PSČ....................................)

Dále přihlašuji tyto účastníky:

Já a mnou přihlášení nastoupíme v .....................................................................................................................
Objednávám zapůjčení..............................................................................................................................................
Rezervujte mi sedadlo(a)...........................................................................................................................................
Objednávám tyto služby, které nejsou v ceně zájezdu: ...................................................................................
Žádám o slevu: ............................................................................................................................................................
Objednávám komplexní připojištění (storno lze sjednat jen se zakoupením zájezdu - pro bližší
informace kontaktujte CK, příplatek od 490 - 1110 Kč, viz str. 121):
ANO
NE
PŘISPĚJE VÁM ZAMĚSTNAVATEL?

Napište jeho adresu, IČO, DIČ a výši příspěvku, abychom Vám mohli vystavit fakturu

Datum....................................................
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Podpis...........................................................

cestovní kancelář nomád s.r.o. CENTRÁLA: Smetanova 34, 591 01 Žďár n. Sáz., tel.: 566 623 642, fax: 566 627 262
kontaktní místo BRNO: Ruefa Reisen, Dvořákova 1, tel./fax: 542 216 076
www.nomad.cz
kontakt PRAHA: C.A. ACOSA Reiseshop, Lazarská 13/8 (vchod z Vodičkovy), tel: 224946180-1
e-mail: nomad@nomad.cz

ČVACHTAČKA

s COUNTRY PLESEM
Cestovní kancelář Nomád s.r.o. pořádá celodenní akci - setkání účastníků
zájezdů s 36. ročníkem turistického pochodu ČVACHTAČKA, COUNTRY PLESEM,
přednáškami s promítáním z cest a výstavou fotografií ze zájezdů.

sobota 22. listopadu 2014, Orlovna, Libická 2295/1, Žďár nad Sázavou
Celodenní akce začíná ráno pochodem, odpoledne pak pokračuje promítáním z cest a končí večer Country plesem.
STARTY POCHODŮ 13, 25, 35 a 50 km začínají v Orlovně ve Žďáře nad
Sázavou od 7:00 hod.
Cíl je v místě startu do 19:00 hodin. Startovné 40,- Kč (děti zdarma).
Přijďte se projít podzimní Vysočinou.
TRASY: K trasám 50, 35, 25, 13 km budou dány propozice a mapka.
STRAVOVÁNÍ: v místě bude otevřena restaurace s občerstvením.
COUNTRY PLES:

Začne 22.11.2014 v 19:00 hodin ve velkém sále Orlovny. Kromě plesu
samotného shlédnete vystoupení taneční skupiny TANZANIT, můžete se
zúčastnit výuky country tanců, nebo si jen zatancovat či poslechnout hudební skupinu NAZDAR. Vstupné 100,-Kč (předprodej 90,-Kč). Vstupenky
lze koupit v předprodeji v CK NOMÁD, Smetanova 34, 591 01, Žďár n.S.,
tel: 737 671 045 od 20.října.

MOŽNOST UBYTOVÁNÍ: zájemcům doporučujeme na INTERNÁTU SOŠ
(SŠ obchodní), rezervace v CK NOMÁD do 19.11.2014, CENA cca 220
Kč/os/noc, cca 50 m od Orlovny! Nebo za 100 Kč/noc/os na žíněnce
v sále Orlovny - spacák s sebou.
DOPORUČUJEME: turistickou mapu Žďárské vrchy, dobré boty
a oblečení, pláštěnku.
VŠEOBECNĚ: pro účastníky pochodu není sjednáno žádné pojiště
ní. Je v zájmu každého mít platnou lékařskou prohlídku. Dodržujte
návštěvní řád CHKO Žďárské vrchy. Úschovna zavazadel je na místě
startu a cíle.
VÝSTAVU FOTOGRAFIÍ: je možno shlédnout v Orlovně v průběhu celé
akce (sobota od rána až do půlnoci).
PROMÍTÁNÍ DIAPOZITIVŮ A VIDEA z cest s Cestovní kanceláří NOMÁD
s.r.o. proběhne v salonku a restauraci Orlovny 22.11.2014 od 16:00
hodin. Přijďte se podívat na vyprávění z cest, zpestřené fotografiemi
či videem. Pokud chcete promítat své diapozitivy, fotografie z PC či
video, ohlašte svůj příspěvek v předstihu. Promítací zařízení (video,
promítačka, dataprojektor a PC) bude k dispozici.

FOTO SOUTĚŽ

Minimální rozměr fotografií je 13x18 cm, max. 5 ks.
Uzávěrka fotosoutěže je 20.11. 2014.
Vyhodnocení fotosoutěže o nejlepší fotografii roku 2014
ze zájezdů s Cestovní kanceláří NOMÁD s.r.o.
proběhne v průběhu Country plesu.

V rámci fotosoutěže budou uděleny ceny hlasování veřejnosti.

1. cena: sleva na zájezd s CK Nomád 5000,- Kč
2. cena: sleva na zájezd s CK Nomád 4000,- Kč
3. cena: sleva na zájezd s CK Nomád 3000,- Kč

www.nomad.cz

ZASÍLEJTE SVÉ FOTOGRAFIE Z CEST na adresu:
Cestovní kancelář Nomád s.r.o., Smetanova 34,
591 01 Žďár nad Sázavou

Fotografie nevyžádané do konce roku nevracíme. Autoři všech fotografií jejich zasláním souhlasí s případným použitím fotografií v rámci akcí cestovní kanceláře Nomád.
Oceněné fotografie se stávají majetkem pořadatele soutěže včetně autorských práv.

Sleva 30% na roční předplatné časopisu
Lidé a Země pro držitele tohoto katalogu.

Místo původních 594 Kč zaplatíte jen 416 Kč.
Objednávat můžete na e-mailu mladafronta@predplatne.cz
Uveďte kód CK LAZ 2013.
Akce je platná od 1. 12. 2013 do 30. 11. 2014

