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Trochu jiné cestování
DOBRODRUŽSTVÍ & KVALITA & POHODLÍ
• zájezdy s kufrem a ubytování v hotelu
• vhodné i pro vášnivé fotografy
• díky privátní dopravě zastavujeme na přání
• již pro malé skupinky

Vážení a milí cestovatelé,
dostává se Vám do rukou dlouho očekávaný katalog, který byl vydán
na základě osobních zkušeností, poznatků a názorů klientů při cestách
v uvedených destinacích.
Není to tak dlouho, kdy byl i kvůli neklidným poměrům v mnoha zemích velký problém do země vycestovat. Děkujeme dnešní, i když trochu
uspěchané době, že nám dává možnost vidět a poznat to, o čem jsme
mohli jen číst v cestopisech. Díky změnám a otevřenosti většiny zemí
světa můžeme zažít nejen dobrodružství, poznat přirozenost dané země,
místní, většinou milé domorodé obyvatele, na které se vždy vzpomíná,
ale můžeme si dopřát i „dobré“ ubytování, kam dotek civilizace zatím nedorazil. To jsou i naše cesty za zážitky, které Vám nabízíme.
Uvedené lokality v katalogu jsem osobně poznala, procestovala i jako průvodkyně a mohu je vřele
doporučit.
Obohatíme Vás tím, co Vám nikdy nikdo nevezme.
Na viděnou na některé z cest za dobrodružstvím

Renata Svobodová
majitelka CK Czech Paradise

O cestovní kanceláři Czech Paradise
Cestovní kancelář Czech Paradise byla založena na začátku roku 2003 na základě zkušeností s poskytováním služeb cestovního ruchu v zahraničí, např. USA, Spojených Arabských
Emirátech a dalších. Často jsme pomáhali klientům řešit velmi náročné požadavky. Odměnou nám
byli a jsou spokojení klienti, kteří se vrací a s nimi přibývají i jejich známí. Postupně se na nás začali obracet i další lidé s požadavky na zájezdy na míru po Evropě a později i do exotických zemí.
Protože tyto zájezdy byly velmi oblíbené, rozhodli jsme se je upravit pro potřeby širší veřejnosti
a vydat je formou katalogu.
Nemáte rádi, když vás průvodce „honí“?
Jste vášniví fotografové?
Díky malým skupinkám lidí v zájezdu Vám můžeme zastavovat na požádání nebo plnit jiná
přání. Kvalita a osobní přístup zůstávají nadále naší prioritou, a pokud je to možné, snažíme
se pro Vás vybírat lepší a kvalitní ubytování a zároveň i pestrý a dobrodružný program.
S námi budete mít pohodovou dovolenou za příznivé ceny poskytnutých služeb.
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Slevy
• Zlatý klient (cestovali jste s námi již 3x) 3 % sleva
• Stříbrný klient (cestovali jste s námi již 1x - 2x) 2 % sleva
• Při včasném objednání 6 měsíců před termínem cesty 5 % sleva
• Sleva pro lékaře ve skupině 2%
Slevy se nesčítají

Darujte poukaz
Chcete udělat svým blízkým radost zájezdem a nechcete jim dávat jen
cestovní smlouvu?
Obdarujte své blízké dárkovým poukazem s již vypsanou ﬁnanční hodnoutou. Sami si zvolí termín a místo kam pojedou.
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Víte již kam a kdy? Rádi pro Vás vytvoříme poukaz na míru
ZDARMA s Vaším dodaným textem.
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Etiopie, Afrika

Putování za etiopskou kávou
11 DNÍ

Dire Dawa
Addis Abeba

NP Awash

Dilla

•

Kávové plantáže s ochutnávkou kávy

•

Kolébka civilizace NP Awash

•

Sopky, horké prameny, vulkanická
jezera, vodopády

•

Krmení hyen

Harar

ETIOPIE

Muž který krmí hyeny ústy

Vraťte se s námi v čase a poznejte krásy i zajímavosti jedné z mnoha tváří Etiopie. Navštívíme místní trhy, památky a především navštívíme kávové plantáže a poznáme celý proces
od sušení po přípravu výborné etiopské kávy. Budeme žasnout nad mužem, který svými ústy
krmí hyeny. Etiopie nemusí být vnímána jen jako chudá země, příjemný pocit budeme mít z pobytu přímo u vodopádů národního parku Awash, kde se také vydáme za přímorožci, gazelami a
dalšími. Poslední den navštívíme největší otevřený trh Afriky.
1. den: Odlet z ČR
2. den: Přejezd z Addis Abeba do Dire
Dawa, druhého největšího města Etiopie. Návštěva trhu Keﬁra, se středověkou atmosférou a místními lidmi prodávající velbloudy a
opice. Návštěva Italské mešity. Poblíž města
prozkoumáme pomalované jeskyně obývané
prehistorickými lidmi v době kamenné. Nocleh
v hotelu.

jezeře Velké příkopové propadliny dá bezpečně koupat. Pozorování hrochů, opic, paviánů a
obrovského množství ptáků. Nocleh v hotelu.

3. - 4. den: Návštěva kávových plantáží Bedeno s obřadem přípravy kávy. Nocleh v kempu.

11. den: Návrat do ČR

5. den: Návrat do Hararu. Prohlídka hradeb
a tradičního domu Adere. Večer pozorování
muže Hayana, jak krmí ústy hyeny. Nocleh v
hotelu.

Trh v Hararu

6. den: Národní park Awash – považován za
kolébku civilizace. Pozorování přímorožců, gazel, hrochů, krokodýlů a více než 350 druhů
ptáků. Návštěva vulkánu Fantale se zbytky
lávy, nebo horké prameny Filwoha, strže a
vodopádu Awash. Nocleh v lodžii u vodopádu.

10. den: Návrat do Addis Abeby, čas na prohlídku nebo nakupování. Krátký odpočinek a
slavnostní večeře s tradiční kořeněnou etiopskou kuchyní a tanečním představením různých kmenů Etiopie.

Cena zahrnuje
• mezinárodní letenky
• letištní a bezpečnostní taxy
• dvoulůžkové pokoje v hotelu s vlastním
soc. zařízením nebo kemp
• plná strava
• místní privátní transfery
• ochutnávky kávy
• taxy a poplatky
• vstupné a povolení
• český průvodce a místní průvodce

7. den: Přesun do městečka Dilla. Nocleh v
hotelu.
8. den: Návštěva kávové plantáže s ochutnávkou pravé etiopské kávy.
9. den: Návštěva nejčistšího vulkanického jezera Langano, ve kterém se jako v jediném

Cena nezahrnuje
Horké prameny Filwoha

•
•
•
•

vstupní vízum do Etiopie 20 USD
nápoje
spropitné
pojištění – rádi zajistíme, str. 24

Kód

Termín

Cena (Kč)

01-01-01

18.5. - 28.5.

54.700,-

Národní park Awash
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13 DNÍ

Dallol
Mekele

•

Kolébka civilizace NP Awash

•

Výstup na činnou sopku Erta Ale
s lávovými jezery a řekou

•

Vulkanická pole Dallol

•

Monolitické kostely vysekané
ve skále v Lalibele

•

Klášter Asheton Mariam

2. den: Národní park Awash – považován za
kolébku civilizace. Pozorování přímorožců, gazel, hrochů, krokodýlů a více než 350 druhů
ptáků. Návštěva vulkánu Fantale se zbytky
lávy, nebo horké prameny Filwoha, strže a
vodopádu Awash. Nocleh v lodžii u vodopádu.
3. - 4. den: Přesun k řece Logiya. Návštěva
solného jezera Afdera s nejníže položeným
ostrovem na světě a sopky nacházející se na
břehu jezera. Nocleh v kempu.
5. den: Přesun do Dodum. Pěší túra na sopku
Erta Ale, jedné z mála aktivních sopek Afriky
s lávovými jezery a řekou. Pozorování velkolepé barevné vulkanické erupce. Kempování u
vulkánu.
6. den: Přesun do Ahmed Ely, sledování těžby soli, její řezání, tvarování a nakládání na
velbloudí karavany. Nocleh v kempu.
7. den: Přesun do oblasti Dallol, jednoho z
nejteplejších a nejnižších míst na světě, do
kterého se dostanou pouze velbloudí karavany.
Dallol je známý vulkanický jícen, s řadou kráterů a vulkanických jezírek, s pestrobarevnými
a slanými prameny až 3m vysokými žlutooranžovými solnými sloupy. Nocleh v kempu.
8. den: Přesun do Mekele. Prohlídka města
- válečný monument, hrad Yohannes, škola Ayder, na kterou byl veden bombový útok
na vyprovokování války v roce 1998, v místě

Addis Abeba

NP Awash

ETIOPIE

exploze je nyní muzeum, kostely Teklehaymanot, Medhane Alem a Kidane Mihret. Nocleh v hotelu.
9. – 10. den: Přesun do Lalibely, zvané
„osmý div světa”. Prohlídka 13 kostelů, budov
a tunelů z 12. století vytesaných přímo do skály z jednoho kusu kamene, kostely Sv. Jiřího,
Medhane Alem, Meskel, Golgotha. Nocleh v
hotelu.

Kostel Sv. Jiří - Lalibela

11. den: Lalibela: Výlet na mulách do kláštera vysekaného ve skále Asheton Mariam, ve
výšce 4000 m.n.m. a úžasnou okolní scenérií a
výhledem na město Lalibela. Odpoledne výlet
k jeskynnímu kostelu Neakuto Leab.
12. den: Odlet do Addis Abeby, čas na prohlídku nebo nakupování. Krátký odpočinek a
slavnostní večeře s tradiční kořeněnou etiopskou kuchyní a tanečním představením různých kmenů Etiopie.
Národní park Awash

13. den: Odlet do ČR

Cena zahrnuje
•
•
•
•
•
•
•
•

mezinárodní letenky
letištní a bezpečnostní taxy
dvoulůžkové pokoje v hotelu nebo kemp
plná strava
místní privátní transfery
taxy a poplatky
vstupné a povolení
český průvodce a místní průvodce

Cena nezahrnuje
•
•
•
•

Afdera

Lalibela

Pojeďte s námi do kolébky civilizací. Podíváme se k nejníže položenému ostrovu na světě, řece
aktivní sopky. Uvidíme těžbu soli v Ahmed Ely. V Dallolu budeme žasnout nad těžko popsatelnými
lávovými jezírky. Nemohou chybět kostely osmého divu světa v Lalibele. Projedeme se na mulách. Ochutnáme místní tradiční speciality a zájemci se mohou naučit místní „ramenový“tanec.

1. den: Odlet z ČR

Dodum

Etiopie, Afrika

Etiopie - Neuvěřitelný Danakil

Činná sopka Erta Ale

vstupní vízum do Etiopie 20 USD
nápoje
spropitné
pojištění – rádi zajistíme, str. 24

Kód

Termín

Cena (Kč)

01-02-01
01-02-02

27.4. - 9.5.
2.6. - 14.6.

79.900,79.900,-

Sírová jezírka v Dallol

+420 493 814 247
+420 602 962 931

www.czech-paradise.cz
info@czech-paradise.cz
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Severní Etiopie s parkem Sankaber

NP Simien
Gondar

12 DNÍ

Axum

Lalibela

•

Město Gondar světová památka
UNESCA

•

Pěší tůry v NP Simien, vodpodády,
horské scenérie, stáda kozorožců a
paviánů

•

Hrobka královny ze Sáby ve městě
Axum

•

Monolitické kostely vysekané
ve skále v Lalibele

Bahir Dar

Addis Abeba

ETIOPIE

Monolitické kostely v Lalibele

Kostel Sv. Marie Sionské v Axumu

Chenek - NP Simien

Etiopie s historií a přírodou, to je tato cesta, která nás zavede do jednoho z divů světa
a památky UNESCO do Gondaru, k jednomu z pramenů Modrého Nilu k jezeru Tana. Projdeme se jedním z nejkrásnějších národních parků Simienské hory. Nelze vynechat úžasné
scenérie včetně vodopádu Jimbar Wenz. V Axumu spatříme 2000 let staré obelisky. Navštívíme
malou, téměř zapomenutou vesnici Lalibelu, která se stala osmým divem světa.
1. den: Odlet z ČR
2. den: Odlet do Bahir Daru. Výlet lodí po
jezeře Tana a návštěva úžasných středověkých klášterů rozesetých po ostrovech a poloostrovech jezera Tana, největší vodní plochy v
Etiopii. Pozorování hrochů. Návrat na oběd do
Bahir Daru. Odpoledne přesun k vodopádům
na Modrém Nilu. Nocleh v hotelu.
3. den: Přesun do Gondaru, jednoho z divů
světa a památky UNESCO, města proslulého
impozantním hradem Fasiledes ze 16. století,
lázně Fasiledes s možností koupání, světoznámými freskami vyzdobeným kostelem Debre
Berhan Selassie a palácem Ras Mikael Sehul. Nocleh v hotelu.
4. den: Sankaber: Krátká procházka v národním parku Simienské hory v nadmořské
výšce 3300m, s nejvyšším vrcholem Etiopie
Ras Dashenem (4620m). Pozorování stád
kozorožců, vlčků etiopských a paviánů. Nocleh
v lodžii.
5. den: Pěší túra ze Sankaberu do Geeche,
s dech beroucími scenériemi včetně vodopádu
Jimbar Wenz. Pozorování orlů, sokolů, káňat
a paviánů. Nocleh v kempu s výhledem na
hory.
6. den: Pěší túra z Geeche do Cheneku přes
vyhlídkový bod Kurbet Metaya. Pozorování
kozorožců, paviánů a stád dželadů. Nocleh v
kempu.
7. den: Přejezd do Axumu údolím řeky Tekeze. Panoramatické scenérie. Nocleh v hotelu.
8. den: Prohlídka města Axum - slavné 2000
let staré obelisky, kámen Ezana s nápisy psané ve třech jazycích, katakomby, ruiny paláců
a skalních rytin, hrobka královny ze Sáby
a krále Kaleba, královský palác a kostel Sv.
Marie Sionské, který údajně obsahuje Archu
Úmluvy. Nocleh v hotelu.
9. den: Přelet do Lalibely, zvané „osmý div

světa”. Prohlídka 13 kostelů, budov a tunelů z
12. století vytesaných přímo do skály z jednoho kusu kamene, kostely Sv. Jiřího, Medhane
Alem, Meskel, Golgotha. Nocleh v hotelu.
10. den: Výlet do kostela z 11. stol. Yimrehane Kiristos, postaveného v jeskyni ze dřeva a žuly a paláce krále Yimrehane Kiristos.
Nocleh v hotelu.
11. den: Odlet do Addis Abeby, čas na prohlídku nebo nakupování. Krátký odpočinek a
slavnostní večeře s tradiční kořeněnou etiopskou kuchyní a tanečním představením různých kmenů Etiopie.
12. den: Odlet do ČR

Cena nezahrnuje
•
•
•
•

vstupní vízum do Etiopie 20 USD
nápoje
spropitné
pojištění – rádi zajistíme, str. 24

Kód

Termín

Cena (Kč)

01-03-01

1.7. - 12.7.

58.900,-

Cena zahrnuje
• mezinárodní letenky
• letištní a bezpečnostní taxy
• dvoulůžkové pokoje v hotelu s vlastním
soc. zařízením, kempu nebo lodžii
• plná strava
• místní privátní transfery
• taxy a poplatky
• vstupné a povolení
• český průvodce a místní průvodce

Palác Fasiledes - Gondar
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Jižní Etiopie - kmeny a parky

•

Etiopské domorodé kmeny

•

Krásy etiopských národních parků
Mago, Bale, Nechisar, Awash, Goba

•

Kávové plantáže

•

Excelentní etiopská kuchyně

•

Divoká africká zvěř

Addis Abeba

Doporučujeme - vše v ceně!

Debre Zeit
Awassa

Jižní část Etiopie je skutečnou výpravou do historie. Poznáme velmi milé domorodé obyvatele,
NP Bale
Arba Minch
ale i život doby kamenné. Příjemné a krásné ženy kmene Hamer a šokující kmen Mursi, který
NP Nechisar
Jinka
je znám nošením talířků ve rtech. Dobrodružství zažijeme při proplouvání mezi obrovskými kro- NP Mago
Konso
kodýly pozorováni obávanými hrochy. Místy budeme vzpomínat na pohodlí asfaltových silnic, Omorate
Turmi Yabelo
prašné cesty patří k tomuto civilizací nedotknutému místu. Během pěších safari uvidíme zebry,
krásné horské nyaly, ohrožené červené lišky a další.
1. den: Odlet z ČR
2. den: Odjezd do Arba Minch. Po cestě v
údolí „Rift valley“ navštívíme jezera Zeway a
Abijatta Shalla s vulkanickými vrcholky, plameňáky, pelikány, černými volavkami ledňáčky, a dalšími. Lagnano – oblíbené jezero na
víkendový relax – jediné ke koupání.
3. den: Odjezd do NP Nechisar s hojným počtem ptactva a horkými prameny. Po cestě do
parku se dostaneme přes jezero Chamo, kde
budeme proplouvat mezi krokodýly a hrochy,
vydáme se na pěší safari za zebrami do jednoho z nejkrásnějších parků v Etiopii. K domorodému kmeni Dorze nás vlákají tancující
chlapci během cesty.
4. den: Odjezd do Jinky. Po cestě navštívíme
obyvatele Konsa – atraktivní lidé na úžasně
fotogenickém místě. Oběd ve Weyto, poznáme
kmen Tsemai a Benna.
5. den: Odjezd ca 150 km do NP Mago a údolí Omo, kde navštívíme šokující kmen Mursi –
destičky ve rtech a uších, bohatě zdobená těla
a též pouze pomalovaná mužská těla. Návštěva kmene Ari, možnost návštěvy místní školy
a seznámení s dychtivostí dětí po vzdělání.
6. den: Odjezd do Turmi přes Dimeku. Poznáme krásnu místních žen Hamer, které mají
upravené vlasy máslem, okrem a vodou, podíváme se do příbytků na způsob zdejšího žití.
7. den: Navštívíme kmen Nyangatom a
poznáme zcela jinak a bohatě zdobené ženy
barevnými náhrdelníky. Ve vesnici Korcho se
seznámíme se zajímavě dekorovaným kmenem Karo, který žije na krásném vyhlídkovém
místě nad řekou Omo. Na místním trhu v Dimece potkáme kmen Hamer a Bennu. Odpoledne si užijeme tance přátelského kmene
Hamer nazývané „Evangadi“. Možnost ochutnání místní speciality připravené domorodým
kmenem.
8. den: Odjezd ca 150 km do Omorate, kde

se kánoí vydlabanou z kmene stromu podíváme k roztancovanému kmeni Dassanech. Poznáme život kolem řeky, praní prádla a osobní
hygienu. Dle podnebních podmínek možnost
návštěvy slaného jezera Turkana ležícího na
hranicích Etiopie a Keni. Ukázka ceremoniálu
„skákání přes býka“.
9. den: Odjezd do Konsa. Po cestě navštívíme kmen Erbore a vystoupáme do vesnice
Konso, která fascinuje úžasnou přírodní scenérií známou také jako „New York“.
10. den: Odjezd do Yabelly. Po cestě se zastavíme u kmene Borena a poznáme jejich
životní styl a tradice, budeme obdivovat sílu
a rychlost mužů u „zpívající studny“ El Sod,
nahlédneme do kráteru s jezerem Chew Bet.
11. den: Odjezd do Awassy. Po cestě uvidíme kávové plantáže v Agere Mariam, projižďka lodí po jezeře mezi hrochy, sledováni
okolním ptactvem, se západem slunce návrat
po jezeře.
12. den: Odjezd do národního parku Goba
a Bale. Po cestě navštívíme kmen Oromo, v
Bale mezi obrovskými obrostlými stromy pokrytými magickými pavučinami procházka za
místními zvířaty - horskou nyalou a dalšími.
13. den: Vyjedeme ke strmým srázům lávových hor a plošině Saneti Plateau s rašeliništi, nádhernými výhledy do krajiny a na zvířata
(červená liška, antilopa, opice, ptáci).
14. den: Odjezd do Debre Zeit. Po příjezdu
možnost relaxace u bazénu, sauny, horká přírodní voda přímo z podzemí.
15. den: Cesta do NP Awash – kolébku civilizace, paviáni, antilopy, gazely, přímorožci
a mnoho dalších, nádherné vodopády přímo u
ubytování.
16. den: Návrat do Addis Abeby, rozlučkový
večer v tradiční etiopské restauraci s etiopskou
hudbou, „ramenovým tancem“.
17. den: Návrat do ČR.

Cena nezahrnuje

Cena zahrnuje

• alkoholické nápoje
• spropitné
• pojištění – rádi zajistíme, str. 24

Kód

Termín

Cena (Kč)

01-04-01

4.11. - 20.11.

83.900,-

+420 493 814 247
+420 602 962 931

Etiopie, Afrika

17 DNÍ

•
•
•
•
•
•
•
•
•

ETIOPIE

Národní park Nechisar

„New York“ u vesnice Konso

Národní park Awash

mezinárodní letenky
letištní a bezpečnostní taxy
dvoulůžkové pokoje v hotelu nebo lodžii
plná strava a nealko nápoje
místní privátní transfery
taxy a poplatky
vstupné a povolení
český průvodce a místní průvodce
vstupní vízum do Etiopie 20 USD

Ukázka ubytování v lodžii

www.czech-paradise.cz
info@czech-paradise.cz
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Etiopie, Afrika

Historická cesta po Etiopii - Tigrian

Axum
Gondar

14 DNÍ
Adigrat
Lalibela

Bahir Dar
Kombolcha

•

Výlety lodí po jezeře Tana s
pozorováním hrochů a krokodýlů

•

Světová památka UNESCA Gondar

•

Monolitické kostely vysekané ve
skále v Lalibele

•

2000 let saré obelisky v Axumu

Addis Abeba

ETIOPIE

Pojeďte s námi do Habeše, dnešní Etiopie. Navštívíme převážně historickou část země.
Jeskyni Teklehaimanot s posvátnou vodou, zavzpomínáme na královnu ze Sáby, navštívíme
do skal vytesané kostely Teka Tesfai, Lalibelu – osmý div světa, zastavíme se také u největšího a zároveň nejvýše položeného jezera Tana, které je jedním z pramenů Modrého Nilu.
1. den: Odlet z ČR
2. den: Přejezd do Bahir Daru. Cestou návštěva klášterního komplexu Debre Libanos
s údajnými fragmenty kříže Ježíše Krista, a
přilehlé jeskyně Teklehaimanot s posvátnou
vodou.

Ruiny paláce královny ze Sáby v Axumu

3. den: Výlet lodí po jezeře Tana a návštěva
úžasných středověkých klášterů rozesetých po
ostrovech a poloostrovech jezera Tana, největší vodní plochy v Etiopii. Pozorování hrochů.
Návrat na oběd do Bahir Daru. Odpoledne
přesun k vodopádům na Modrém Nilu.
4. den: Přejezd do Gondaru, jednoho z divů
světa a památky UNESCO, města proslulého
impozantním hradem Fasiledes ze 16. století,
lázně Fasiledes s možností koupání, světoznámými freskami vyzdobeným kostelem Debre
Berhan Selassie a palácem Ras Mikael Sehul.
5. den: Přejezd do Axumu údolím řeky Tekeze. Panoramatické scenérie.

Hora Amba s klášterem Debre Damo

6. den: Axum. Prohlídka města - slavné
2000 let staré obelisky, kámen Ezana s nápisy psané ve třech jazycích, katakomby, ruiny
paláců a skalních rytin, hrobka královny ze
Sáby a krále Kaleba, královský palác a kostel
Sv. Marie Sionské, který údajně obsahuje
Archu Úmluvy.

7. den: Přejezd do města Adigrat. Cestou
návštěva nejstaršího stojícího kláštera v zemi
Debre Damo, který je posazený na strmém
vrcholu hory Amba a je přístupný pouze mužům, šplháním po laně. V klášteře se nachází
sbírka iluminovaných rukopisů a velké množství obrazů.
8. den: Návštěva skalních vytesaných kostelů Teka Tesfai, zahrnující jeden z nejpůsobivějších kostelů Adi Kasjo Medhane Alem a
kostela Abreha Atsebeha s množstvím zdobených kleneb a kolonád.
9. den: Přejezd do Lalibely.
10. den: Lalibela - město nazývané „osmý
div světa”. Prohlídka města - 13 monolitních
skalních chrámů z 12. století, kostely Sv. Marie, Sv. Michala a skupina jihovýchodních kostelů, včetně nejznámějšího, kostela Sv. Jiří.
11. den: Výlet do kostela z 11. stol. Yimrehane Kiristos, postaveného v jeskyni ze dřeva a žuly a paláce krále Yimrehane Kiristos.
12. den: Přesun do města Kombolcha.
13. den: Odjezd do Addis Abeby, prohlídka
města nebo nakupování. Večer slavnostní večeře s tradiční kořeněnou etiopskou kuchyní a
s tanečním představením různých kmenů Etiopie.
14. den: Odlet do ČR

Kód

Termín

Cena (Kč)

01-05-01

16.9. - 29.9.

58.300,-

Palác Fasiledes Gondar

Cena zahrnuje
• mezinárodní letenky
• letištní a bezpečnostní taxy
• dvoulůžkové pokoje v hotelu s vlastním
soc. zařízením nebo v lodžii
• plná strava
• místní privátní transfery
• taxy a poplatky
• vstupné a povolení
• český průvodce a místní průvodce

Cena nezahrnuje

Hroši v jezeře Tana
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•
•
•
•

vstupní vízum do Etiopie 20 USD
nápoje
spropitné
pojištění – rádi zajistíme, str. 24

+420 493 814 247
+420 602 962 931

30 DNÍ

1. den: Odlet z ČR. 2. den: Přejezd do Bahir
Daru. Cestou návštěva klášterního komplexu
Debre Libanos s údajnými fragmenty kříže Ježíše Krista, a přilehlé jeskyně Teklehaimanot s
posvátnou vodou. 3. den: Výlet lodí po jezeře
Tana, středověké kláštery rozeseté po ostrovech jezera Tana, největší vodní plochy v Etiopii. Pozorování hrochů. Odpoledne přesun k
vodopádům na Modrém Nilu. 4. den: Přejezd
do Gondaru, jednoho z divů světa a památky UNESCO, města proslulého impozantním
hradem Fasiledes, lázně Fasiledes s možností
koupání, světoznámými freskami vyzdobeným
kostelem Debre Berhan Selassie a palácem
Ras Mikael Sehul. 5. den: Výlet do Debarku
- NP Simien s nejvyšším vrcholem Etiopie
Ras Dashenem (4620m). Pozorování stád kozorožců, vlčků etiopských a paviánů. 6. den:
Přejezd do Axumu údolím řeky Tekeze. Panoramatické scenérie. 7. den: Prohlídka města
Axum - 2000 let staré obelisky, kámen Ezana
s nápisy psané ve třech jazycích, katakomby,
ruiny paláců a skalních rytin, hrobka královny ze Sáby a krále Kaleba, královský palác a
kostel Sv. Marie Sionské, který údajně obsahuje Archu Úmluvy. 8. den: Přejezd do Mekele.
Cestou návštěva nejstaršího stojícího kláštera
v zemi Debre Damo, který je posazený na
strmém vrcholu hory Amba a je přístupný pouze mužům, šplháním po laně. 9. den: Mekele
– Wukro: Pokračování v cestě. Návštěva kostelů Teka Tesfai a Abreha Atsebeha ručně
vydlabaných v pískovcových skalách v údolí Tigrai. 10. den: Přejezd do Lalibely. 11. den:
Lalibela, zvaná „osmý div světa”. Prohlídka
13 kostelů, budov a tunelů z 12. století vytesaných přímo do skály z jednoho kusu kamene, kostely Sv. Jiřího, Medhane Alem, Meskel,
Golgotha. 12. den: Výlet do paláce a kostela
Yimrehane Kiristos, postaveného v jeskyni.

Cena zahrnuje
• mezinárodní letenky
• letištní a bezpečnostní taxy
• dvoulůžkové pokoje v hotelu s vlastním
soc. zařízením nebo v lodžii
• plná strava
• místní privátní transfery
• ochutnávku kávy
• taxy a poplatky
• vstupné a povolení
• český průvodce a místní průvodce

Cena nezahrnuje
•
•
•
•

vstupní vízum do Etiopie 20 USD
nápoje, spropitné
některé vstupy
pojištění – rádi zajistíme, str. 24

+420 493 814 247
+420 602 962 931

Axum
NP Simien

•

Kompletní okruh Etiopií

•
•

Nejhezčí parky - Awash, Bale, Mago,
Abijjata Shalla, Simien, Saneti
Bahir Dar
Monolitické kostely v Lalibele

•

Historická města, hrady a kostely

•

Domorodé kmeny, jejich zvyky
a tradice

13. den: Přejezd do města Kombolcha.
14. den: NP Awash – považován za kolébku
civilizace. Pozorování přímorožců, gazel, hrochů, krokodýlů a více než 350 druhů ptáků.
Návštěva vulkánu Fantale se zbytky lávy,
nebo horkých pramenů Filwoha,, strže a vodopádu Awash.. Nocleh v lodžii u vodopádu.
15. den: Přejezd do hotelu v Sodere, nacházejícího se v horách s léčivými horkými prameny. Relax u bazénu, sauna. 16. den: Přejezd
do NP Bale procházka a pozorování divokých
zvířat (gazely, rys, Dik-Dik) v pohádkové přírodě. 17. den: Výlet na náhorní plošinu Saneti. Procházka a pozorování vzácných červených lišek. 18. den: Přejezd do Awassa, výlet
lodí a pozorování vodních ptáků a hrochů. 19.
den: Přejezd pohádkovou krajinou do Yabelo, území kmene Borana. Po cestě návštěva kávové plantáže v Agere Mariam. 20.
den: Výlet ke „Zpívající studni“ a jezeru v
kráteru Chew bet a návštěva kmene Borena.
21. den: Přejezd do Konso. Návštěva kmene
Konso ve vesnici Gesergios, známé jako „New
York”, díky okolním skalním útvarům připomínající panorama známého města. Nocleh v
lodžii. 22. den: Přejezd do Turmi. Po cestě
návštěva kmene Erbore, v Turmi návštěva
kmene Hamer, prohlídka jejich obydlí, životního stylu a ukázka úpravy účesů. Nocleh v
lodžii. 23. den: Výlet k jezeru Turkana. Pozorování vodních ptáků. Cestou návštěva kmene
Dassanech. Návrat do Turmi na ubytování.
24. den: Výlet do vesnice Kortcho a setkání s
kmenem Karo, známého svými pomalovanými těly a oslavami. Dále návštěva kmene Nyangatom. Návrat do Turmi na ubytování. 25.
den: Přesun do města Jinka, cestou návštěva
místního trhu v městečku Dimeka a kmene
Benna. 26. den: Výlet do NP Mago, návštěva kmene Mursi známého též jako „Nara Surma”, jednoho z nejoriginálnějších etiopských
kmenů, známých pro své pláty ve spodním
rtu. Návrat do Jinky, po cestě návštěva kmene
Ari. 27. den: Přejezd do Arba Minch, plavba
lodí po jezeře Chamo. Pozorování krokodýlů,
hrochů a vodních ptáků. 28. den: Přejezd k
jezeru Langano. Cestou návštěva kmene
Dorzo, proslulého atipickými příbytky ve tvaru
včelího úlu. 29. den: Přejezd do Addis Abeby. Cestou návštěva jezer Abijjata a Shalla
s bohatou populací plameňáků a kormoránů,
jezera Zeway s pelikány, volavkami, ledňáčky
či hrochy. Po příjezdu krátký odpočinek a slavnostní večeře s tradiční kořeněnou etiopskou
kuchyní a s tanečním představením různých
kmenů Etiopie. 30. den: Přelet do ČR.

Kód

Termín

Cena (Kč)

01-06-01

4.11. - 3.12.

88.700,-

Gondar

Addis Abeba

Mekele
Lalibela
Kombolcha
NP Awash

Robe
NP Abijjata Shalla
Awassa
NP Bale
Arba Minch
Jinka
NP Mago
Konso
Yabelo
Turmi

ETIOPIE

Etiopie, Afrika

Historický sever a domorodý jih Etiopie

Jezero Chew Bet

Liška v NP Saneti

„Zpívající studna“

Ubytování v lodžii

www.czech-paradise.cz
info@czech-paradise.cz
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Etiopie, Afrika

Kmeny jižní Etiopie a historický Harar
19 DNÍ

Addis Abeba
Debre Zeit

Turmi

Procházka v úžasném parku Seneti

•

Nejznámnější domorodé kmeny
Etiopie

•

Relax u horkých pramenů

•

NP Awash s vulkánem Fantale
a noclehem u vodopádu

Harar

NP Abijjata Shalla
Arba Minch
Jinka
NP Mago

•

Awassa

ETIOPIE

Konso
Yabelo

Národní park Bale

Pečení kozy u kmene Hamer

Jinka

Na této cestě za dobrodružstvím, poznáme život domorodých kmenů, budeme ubytováni
v hotelích či lodžiích s vlastním sociálním zařízením, projdeme se v národních parcích,
kde budeme pozorovat místní zvěř (nyalu, červenou lišku, zebry, přímorožce, různé vodní
ptactvo a další). Projedeme se v kánoi vydlabané z kmene stromu. Nebudou chybět krokodýli
a hroši. Navštívíme vesnice, místní farmáře a starobylé město Harar, které v křesťanské Etiopii
působí jak z jiného světa.

1. den: Odlet z ČR
2. den: Odjezd z Addis Abeby k jezeru
Langano. Cestou návštěva jezer Abijjata a
Shalla s bohatou populací plameňáků a kormoránů, jezera Zeway s pelikány, volavkami,
ledňáčky či čápi a hrochy, na jezeře je pět sopečných ostrovů a na jednom z nich klášter.
Nocleh v hotelu.
3. den: Přejezd do Abra Minch, po cestě návštěva kmene Dorze, kteří si staví domy ve
tvaru úlu. V Abra Minch projížďka po jezeře
Chamo s největšími krokodýly a hrochy. Nocleh v hotelu.
4. den: Přejezd do Jinka, po cestě návštěva kmene Konso s kamennou hradbou kolem
vesnice a zdobenými generačními kůly. Po
obědě návštěva obydlí kmene Tsemai, s poznáním jejich kultury a životního stylu. Nocleh
v hotelu.
5. den: Výlet do NP Mago a návštěva kmene Mursi, který nosí ozdobné talířky ve rtech,
mají pomalovaná těla bílým vápnem, návrat
zpět do Jinky a návštěva kmene Ari. Nocleh
v hotelu.
6. den: Přejezd do Turmi, kde navštívíme
místní trh. Po cestě návštěva kmene Benna a
Hamer prohlídka jejich obydlí, životního stylu
a ukázka úpravy jejich účesů. Nocleh v lodžii.
7. den: Výlet do vesnice Kortcho ke kmeni Karo známého svými pomalovanými těly,
maskami a oslavami. Dále návštěva kmene
Nyangatom. Návrat do Turmi na ubytování.
8. den: Výlet do Omorate ke kmeni Dassanech, přes řeku Omo budeme přejíždět v kanoích vydlabaných z kmene stromu. Dále k
jezeru Turkana (na hranicích s Keňou) s bohatou populací vodních ptáků, zpátky do Turmi
a nocleh v lodžiích.
9. den: Výlet do Konsa a návštěva kmene
Konso ve vesnici Gesergios, známé jako „New
York”, díky okolním skalním útvarům připomínající panorama známého města. Na cestě

zpět návštěva kmene Erbore. Nocleh v lodžii.
10. den: Přejezd pohádkovou krajinou do Yabelo, území kmene Borana. Výlet ke „Zpívající studni“ a jezeru v kráteru Chew bet.
Návrat na hotel.
11. den: Po snídani odjez do Awassa, po cestě návštěva kávové plantáže Agere Marian.
V Awasse výlet lodí a pozorování vodních ptáků a hrochů. Nocleh v hotelu.
12. den: Přejezd do Robe. Po cestě návštěva
kmene Oromo. V NP Bale procházka a pozorování divokých zvířat (gazela, rys, Dik-Dik) v
pohádkové přírodě. Nocleh v hotelu.
13. den: Výlet na náhorní plošinu Seneti.
Procházka a pozorování vzácných červených
lišek. Návrat a nocleh v hotelu ve městě Goba.
14. den: Přejezd do hotelu v Sodere, nacházejícího se v horách s léčivými horkými prameny. Relax u bazénu, sauna. Nocleh v hotelu.
15. den: Přejezd do Hararu, po cestě návštěva místních vesnic a farmářů. Příjezd k večeru,
prohlídka hradeb a tradičního domu Adere,
pozorování muže Hayana, jak krmí ústy hyeny. Nocleh v hotelu.
16. den: Prohlídka města Harar, návštěva
NP Awash, který je považován za kolébku
civilizace. Pozorování přímorožců, gazel, hrochů, krokodýlů a více než 350 druhů ptáků.
Návštěva vulkánu Fantale se zbytky lávy,
nebo horkých pramenů Filwoha, strže a vodopádu Awash. Nocleh v lodžii u vodopádu.
17. den: Po snídani odjezd do Debre Zeit
na ubytování v resortu Kuriftu. Volný čas na
plavání v bazénu, masáže, saunu, výlety lodí
apod.
18. den: Odjezd do Addis Abeby, prohlídka
města, nakupování. Večer slavnostní večeře s
tradiční kořeněnou etiopskou kuchyní a s tanečním představením různých kmenů Etiopie.
19. den: Odlet do ČR

Cena zahrnuje

Cena nezahrnuje

• mezinárodní letenky
• letištní a bezpečnostní taxy
• dvoulůžkové pokoje v hotelu s vlastním
soc. zařízením nebo lodžii
• plná strava
• místní privátní transfery
• taxy a poplatky
• český průvodce a místní průvodce

•
•
•
•

vstupní vízum do Etiopie 20 USD
nápoje, spropitné
vstupné a povolení
pojištění – rádi zajistíme, str. 24

Kód

Termín

Cena (Kč)

01-07-01

21.11. - 9.12.

57.990,-

Lidé kmene Dassanech
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20 DNÍ
•

Jezero Wenchi v kráteru sopky

•

Návštěva domorodých kmenů jižní
Etiopie

•

Národní park Omo s největší
populací zvířat v Etiopii

•

Kávové plantáže Agere Marian

•

Ubytování u domorodých
kmenů v kempech

Addis Abeba
Jimma

Během této cesty poznáme pravý život domorodých kmenů díky vybaveným kempům poblíž. Jednu noc nás bude uspávat příjemné hřmění padající vody vodopádu Ajura. Navštívíme NP Omo
jezero Wenchi v kráteru sopky s horkými prameny, vodopády, překrásnými údolími. Ochutnáme
místní specialitu „Injeru“. Jaký je to pocit proplouvat mezi nejobávanějšími hrochy a obrovskými
Turmi
krokodýly?
1. den: Odlet z ČR.
2. den: Odjezd z Addis Abeby do Jimmy,
po cestě návštěva jezera Wenchi v kráteru
sopky s horkými prameny, vodopády, překrásnými údolími a klášterem na ostrově. Nocleh
v hotelu.
3. den: Přejezd do Bebeka. Nocleh v kempu.
4. den: Přejezd do Kibish. Nocleh v kempu.
5. den: Návštěva kmene Surma, který se
vyznačuje nošením ozdobných plátů ve rtech,
či pomalovanými těly bílím vápnem. Při troše
štěstí můžeme vidět i souboj s klacky „Donga”.
Nocleh v kempu.
6. den: Návštěva NP Omo s největší populací
zvířat v Etiopii, můžeme vidět buvoly, antilopy,
lvy, leopardy nebo žirafy. Nocleh v kempu.
7. den: Po překročení řeky Omo v malých
loďkách navštívíme jeden z „nejobávanějších“
kmenů etiopie – Mursi. Mají podobné zvyky
jako kmen Surma. Nocleh v kempu Nyangatom.
8. den: Návštěva kmene Nyangatom, kteří si
„zkrášlují“ tělo jizvami. Kemp v Omorate Dassanech.
9. den: Přejezd zpět do NP Omo. Nocleh v
kempu.
10. den: Přejezd do Bebeka. Nocleh v kempu.
11. den: Přejezd do Welayta Sodo. Nocleh v
kempu u vodopádu Ajura.
12. den: Přejezd do Abra Minch, po cestě
návštěva kmene Dorze, kteří si staví domy ve
tvaru úlu. V Abra Minch projížďka po jezeře
Chamo mezi největšími krokodýly a hrochy.
Nocleh v hotelu.
13. den: Přejezd do Turmi, po cestě návštěva

Cena zahrnuje
•
•
•
•
•
•
•
•

mezinárodní letenky
letištní a bezpečnostní taxy
dvoulůžkové pokoje v hotelu nebo kemp
plná strava
místní privátní transfery
taxy a poplatky
vstupné a povolení
český průvodce a místní průvodce

Kód

Termín

Cena (Kč)

01-08-01

10.10. - 29.10.

61.800,-

vesnice Konso s kamennou hradbou a zdobenými generačními kůly a kmene Erbore. Nocleh v Turmi v lodžii.
14. den: Výlet do vesnice Kortcho a setkání s
kmenem Karo, známého svými pomalovanými těly, maskami a oslavami. Návrat do Turmi
na ubytování.
15. den: Přejezd do Konso. Po cestě návštěva kmene Erbore. Návštěva kmene Konso ve
vesnici Gesergios, známé jako „New York”,
díky okolním skalním útvarům připomínající
panorama známého města. Nocleh v lodžii.
16. den: Přejezd pohádkovou krajinou do Yabelo, území kmene Borana. Po ubytování na
hotelu výlet ke „Zpívající studni“ a jezeru v
kráteru Chew bet. Návrat na hotel.
17. den: Po snídani odjez do Awassa, po cestě návštěva kávové plantáže Agere Marian. V
Awasse výlet lodí a pozorování vodních ptáků
a hrochů. Nocleh v hotelu.
18. den: Odjezd do rezervace Sankale, který
je domovem Swaynes Hartebeest, ohroženého
druhu antilop, dále přejezd k jezeru Langano
a nocleh v hotelu.
19. den: Přejezd do Addis Abeby, cestou
návštěva jezer Abijjata a Shalla s bohatou
populací plameňáků a kormoránů, jezera Zeway s pelikány, volavkami, ledňáčky či čápy
a hrochy, pěti sopečnými ostrovy a klášterem
na jenom z nich. Po příjezdu krátký odpočinek a slavnostní večeře s tradiční kořeněnou
etiopskou kuchyní a s tanečním představením
různých kmenů Etiopie.
20. den: Odlet do ČR.

NP Abijjata Shalla
Awassa
ETIOPIE
Arba Minch
Konso
Yabelo

Etiopie, Afrika

Kmeny jižní Etiopie a parky údolí Omo

Awassa

Tradiční etiopské jídlo Injera

Cena nezahrnuje
•
•
•
•

vstupní vízum do Etiopie 20 USD
nápoje
spropitné
pojištění – rádi zajistíme, str. 24

Ženy kmene Dassanech

Jezero Chamo

+420 493 814 247
+420 602 962 931

www.czech-paradise.cz
info@czech-paradise.cz
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Indie, Asie

Zázračná Ayurveda a exotická Kerala
12 DNÍ
INDIE

Kochi

Munnar

Madurai

•

Plavba luxusním houseboatem po
vodách Keraly

•

Pozorování stád slonů v NP Periyar

•

Čajové plantáže v Munnaru

•

Kovlam - centrum Ayurvedické
medicíny, možnost podstoupení
léčebného programu

Periyar

Trivandrum
Kovalam

Rybářké sítě v Kochi

Kerala „země kokosů“, je jednou z nejoblíbenější turistických atrakcí v regionu Indie nejen díky
rozmanité fauně a ﬂoře, ale také díky krásným plážím a stále příjemnému počasí. Navštívíme
nejhezčí historické památky regionu, pokocháme se krásou přírodních parků a rezervací plných
divoké zvěře a na závěr budeme relaxovat na plážích v centru Ayurvedické medicíny. To vše v
příjemném ubytování, pohodlí a nezapomenutelnou atmosférou Indie.
1. den: Odlet z ČR.

vínem. Jídlo i nocleh na lodi.

2. den: Kochi: Přílet na mezinárodní letiště v
Kochi a ubytování na hotelu.

8. den: Z houseboatu do Kovlamu: Ráno odjezd do Kovlamu – centra Ayurvedické medicíny. Volný den na prohlídku překrásných
pláží zdobené mnoha krásnými areály jsou určeny pro ty, kteří hledají radost a mír, jenž jsou
předmětem Ayurvedické léčby.

3. den: Kochi: Prohlídka „města lagun“ - Kochi, návštěva synagogy, Jew Town (židovské
město z dob krále Šalomouna), palác Mattancherry (Dutch palace) a trh s kořením, čínské rybářské sítě visící okolo pevnosti Kochi,
kostel svatého Francise – nejstarší evropský
kostel v Indii, večer ukázka klasických Keralských tanců Kathakali.
4. den: Ráno odjez do Munnaru, malého horského městečka v Kerale. Ubytování. Výlet k
jedněm z nejvýše položených čajových plantáží a k nekrásnějšímu pohoří, jezerům a vodopádům národního parku Eravikulam.

Houseboat v Kerale

5. den: Ráno odjezd do Madurai, podle legendy sídlo samotného boha Šivy. Návštěva
chrámu Meenakshi Amman se 14 věžemi a
výškou přes 50m v centru města tvarem připomínající rozkvetlý lotosový květ.
6. den: Periyar: Jedna z nejhezčích přírodních rezervací v Indii. Po příjezdu ubytování v
hotelu, oběd a vyjížďka lodí po jezeru Periyar na pozorování stád slonů, vzácných ptáků
a jiné divoké zvěře v okolí jezera. Návrat do
hotelu.

9. – 10. den: Pobyt v Kovlamu: Koupání
v moři, volný nebo fakultativně léčebný program.
11. den: Odjezd na letiště Trivandrum.
12. den: Návrat do ČR.

Cena zahrnuje
•
•
•
•
•
•
•
•

mezinárodní letenky
letištní a bezp. taxy
dvoulůžkové pokoje - hotely 3* se snídaní
houseboat
plná strava na houseboatu
místní privátní transfery
lodní výlet na jezeře Periyar
český průvodce a místní průvodce

7. den: Periyar: Celodenní vyjížďka luxusním
houseboatem po magických vodních koridorech lagun a jezer. Pozorování zvěře, rýžových
polí, přístavišť loděk a obchůdků s palmovým
Národní park Periyar

Cena nezahrnuje
•
•
•
•
•

vstupní vízum do Indie
vstupy do památek
Ayurvedickou medicínu
stravování mimo uvedené
pojištění – rádi zajistíme, str. 24.

Kód

Termín

Cena (Kč)

02-01-01
02-01-02

20.10. - 31.10.
49.980,19.3. - 30.3. 2012 49.980,-

Pláže v Kovlamu
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Chrám Meenakshi - Madurai
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+420 493 814 247
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Indie, Asie

Zlatý Indický trojúhelník s Váránasí a Nepálem

15 / 20 DNÍ
•

•

Historické skvostky Indie - Tádž
Mahal, Váránasí, Hawa Mahal,
Durbar
Fakulatativní let motorovým
rogalem nad Himalájí

•

Jízda rikšou a na hřbetu slona

•

Pobyt na exotických
plážích Goa

Zlatý trojúhelník zahrnuje nejkrásnější památky Indie ve městech Dillí-Džajpur-Ágra. Navíc je
tento program obohacen o návštěvu Váránasí a pohoří Nepálu. Cestu začneme v hlavním městě
Indie, Dillí. Pokračovat budeme úžasnou zemí pevností a paláců Džajpurem a unikátním Váránasí,
který po staletí přitahuje lidi z celého světa. Navštívíme jeden z nejkrásnějších divů světa, Tádž
Mahal. Jako přídavek je v cestě zahrnut výlet na hřbetu slona na kopec s pevností v Džajpuru a
projížďky rikšou.
1. den: Odlet z ČR. 2. den: Dillí: Prohlídka
hlavního města Indie, kombinující tradici s
moderní kulturou. Návštěva známé Indické brány, budovy parlamentu a prezidentské pevnosti, Červené pevnosti – opevněný komplex paláců a zahrad, Qutub Minar
– první, nejstarší a nejvyšší kamenná budova
vystavěná v Islámské Indii, nejvyšší mešita
v Indii Jama Masjit s nádvořím pro 25 tis.
lidí, katakomb vládce Humayuna. 3. den:
Přejezd do Mandawy a prohlídka bývalé obchodní základny pro karavany putující z Číny a
středního východu. Dominantou města je robustní pevnost Mandawa v současnosti přestavěná na hotel a překrásně malované domy
(havelis). 4. den: Ráno přejezd a ubytování v
Džajpuru. Volno na nákupy a večer prohlídka
chrámu Brila ze třpytivě bílého mramoru. 5.
den: Džajpur: Na hřbetech slonů vyjedeme
k Rádžastánské Jantarové pevnosti (Amber
Fort), romantického paláce ze 16.stol. Odpoledne prohlídka města včetně městského
paláce, úžasné růžové pětipodlažní budovy Hawa Mahal („Palác větrů“) a největší a nejzachovalejší astronomické observatoře Jantar
Mantar. Vyzkoušíme si neuvěřitelnou jízdu
rikšou a nakoupíme si v nejstarším bazaru v
Chandni Chowk. 6. den: Přejezd do Ágry,
po cestě návštěva „města duchů“ Fatehpur
Sikrí se zachovalým pětipodlažním palácem
Panch Mahal s velkou mešitou Jama Masjid,
viktoriánskou branou Buland Darwaza a
hrobku Šeika Salima Čištiho. Příjezd do Ágry
a ubytování. 7. den: Přejezd do Váránasí a
návštěva jednoho ze sedmi divů světa – Tádž
Mahalu – památku manželské lásky z bílého mramoru vykládanou drahokamy, pevnost
Ágra, která je obehnána masivní červenou
zdí, návštěva hrobky Itmad-ud-Daulah, také
známou pod jménem Malý Tádž Mahal. Noční přejezd lůžkovým vlakem do Váránasí. 8.
den: Váránasí: Brzy ráno příjezd a prohlídka
Nepálského Chrámu lásky, kremační gháty u

Cena zahrnuje
•
•
•
•
•
•
•
•
•

mezinárodní letenky
letištní a bezpečnostní taxy
dvoulůžkové pokoje - hotely 3* se snídaní
1x noční lůžkový vlak
místní privátní transfery
projížďka na slonech v Džajpuru
plavba po Ganze
český průvodce a místní průvodce
u prodlouženého pobytu vnitrostátní přelet

+420 493 814 247
+420 602 962 931

řeky Gangy. Po snídani prohlídka Hinduistické
university Banaras, chrámy Bharat Mata,
Durga a Šivův chrám. Večer rituál Aarti,
hinduistický rituál zapalování svíček, které se
posílají po řece Ganze, jako poctu bohům. 9.
den: Váránasí: Brzy ráno krátká plavba po
řece Ganze a pozorování východu slunce. Odpoledne prohlídka města a parku Sarnath,
kde Budha poprvé kázal Dharmu. 10. den:
Odpoledne odlet do Káthmándú a následně
přejezd do Nagarkot, oblíbeného a klidného
letoviska s panorama Himalájí a výhledem na
Mount Everest. Ubytování a volno. 11. den:
Nagarkot: Dopoledne pobyt v této malebné
vesničca ve výšce 2175 m.n.m. poskytující
úžasný výhled na okolní hory osmitisícovek a
dech-beroucí východy slunce. Odpoledne přejezd do Káthmándú. 12. den: Káthmándú:
Prohlídku Káthmándú začneme na náměstí
Durbar (UNESCO), hlavním kulturním centrem města obklopeného několika chrámy,
královský palác Hanuman Dhoka a na kopci
nad údolím Káthmándú náboženský komplex
z 5. století Swyambhunath (UNESCO) známý také jako „Opičí chrám“, kvůli posvátným
opicím, které tam žijí. Pro zájemce možnost
vyhlídkového letu motorovým rogalem s výhledem na pohoří everest. 13. den: Káthmándú: Po snídani výlet do Pashupatinath
(UNESCO) jednoho z největších Hinduistických
chrámu na světě. Návštěva města Patan –
města festivalů a řemesel s královskými lázněmi Tushahity. Návrat do Káthmándú. 14.
den: Káthmándú: Odlet do Dillí.
15. den: Návrat do ČR.
*Prodloužení pobytu na pobřeží Goa:
14. - 19. den: Pobyt na Goa. (4 noci)
20. den: Návrat do ČR.

NE

Dillí
Mandawa

Ágra

PÁL

Káthmándú

Džajpur
Váránasí

INDIE

Goa

Váránasí

Palác maharádžy Mandawy

Káthmándú

Cena nezahrnuje
•
•
•
•
•

vstupní vízum do Indie a Nepálu
vstupy do památek ca 60 USD
stravování mimo uvedené
vyhlídkový let
pojištění – rádi zajistíme, str. 24.

Kód

Termín

Cena (Kč)

02-02-01
02-02-02*
02-02-03
02-02-04*

13.11. - 27.11.
13.11. - 2.12.
6.4. - 20.4. 2012
6.4. - 25.4. 2012

57.890,69.950,57.890,72.800,-

www.czech-paradise.cz
info@czech-paradise.cz

Džajpur - Hawa Mahal

CK CZECH PARADISE

15

Indie, Asie

Památky Radžastánu a safari v Ranthambhore
15 / 19 DNÍ
Dillí
NEP
Mandawa
ÁL
Bikaner
Džajpur Ágra
Jodhpur

Ranthambhore
Bundi
Udajpur

INDIE

Goa

Shekhawati Haveli

Národní park Ranthambhore

Hotel Palác Bikaner

•

Nejhezčí Rádžastánské památky

•

Pozorování tygrů v národním parku
Ranthambhore

•

Projížďka na slonech, rikšou a lodí
po jezeře Pichola

Radžastán je největší stát v Indii, je to země paláců a království, pouště i pralesů, země bohaté
historie i nespoutané přírody. Na této výpravě poznáme nejhezčí a nejzajímavější stavby Indie
jako je světoznámý Tádž Mahal, projedeme se na slonu do Jantarové pevnosti v Džajpuru neboli
„růžovém městu“. V Udajpuru, malebném městě na jihozápadě Rádžastánu, též přezdívané „jezerní město“ budeme obdivovat krásy jezerních paláců přímo z loďky. V národním parku Ranthambhore můžeme spatřit tygra či medvěda.
1. den: Odlet z ČR. 2. den: Dillí: Prohlídka
hlavního města Indie. Návštěva známé Indické brány, budovy parlamentu a prezidentské pevnosti, Červené pevnosti – opevněný komplex paláců a zahrad, Qutub Minar
– první, nejstarší a nejvyšší kamenná budova
vystavěná v Islámské Indii, nejvyšší mešitu v
Indii Jama Masjit s nádvořím pro 25 tis. lidí,
katakomb vládce Humayuna. 3. den: Po
snídani odjez do Mandawy, bývalé obchodní
základny pro karavany putující z Číny a středního východu. Dominantou města je robustní
pevnost Mandawa v současnosti přestavěná
na hotel a překrásně malované domy (havelis).
4. den: Přejezd do Bikaner: Město vyhlášené
pro své místní sladkosti a největší farmu velbloudů v Asii, kterou také navštívíme. Prohlídka pevnosti Junagarh nezvykle postavené na
pouštní pláni. Večer pozorování západu slunce
nad pouští. 5. den: Ráno přejezd do Jodhpuru a ubytování v hotelu. Odpoledne prohlídka
města, trhy Sadar, mauzoleum z leštěného
mramoru Jaswant Thada, úchvatná pevnost
s masivními zdmi Mehrangarh, museum v
jedné z největších soukromých rezidencí na
světě - paláce Umaid Bhawa s 347 pokoji,
oﬁciální rezidence mahárádži Jodhpuru. 6.
den: Po cestě do Udajpuru zastávka v komplexu Ranakpur - největší a nejbohatěji zdobené skupině džainistických chrámů v Indii.
Po příjezdu do Udajpuru ubytování na hotelu.
7. den: Udajpur: Prohlídka dvou pravděpodobně nejkrásnějších míst v Udajpuru - mramorového paláce Jag Niwas (Jezerní palác)
a Jag Mandir, které vypadají jako by se vynořovali přímo z modrých vod jezera Pichola.
Návštěva městského paláce s galerií krystalů,
museem, halou Durbar a chrámem Jagdish.
Zahrady Saheli Ki Bari, museum Lok Kala
Mandal s kolekcí lidového umění. Večer projížďka na lodi po jezeře Pichola. 8. den: Ráno
přejezd do Bundi a ubytování na hotelu. Návštěva pevnosti Taragarh nad městem se třemi obrovskými vodními nádržemi vysekanými

Cena zahrnuje

Raniji Ki Baori - Bundi - Rádžastán
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•
•
•
•
•
•
•
•

mezinárodní letenky
letištní a bezpečnostní taxy
dvoulůžkové pokoje - hotely 3* se snídaní
plná strava v Ranthambhore
místní privátní transfery
projížďka na slonech v Džajpuru
český průvodce a místní průvodce
u prodlouženého pobytu vnitrostátní přelet

www.czech-paradise.cz
info@czech-paradise.cz

ve skále které nikdy nevyschnou, vícepatrové
studny Raniji Ki Baori a paláce Rajmahal ve
stejnojmenném městě.
9. den: Přejezd do Ranthambhore a ubytování na hotelu, výlet v Jeepech na safari do
jednoho z největších NP v Indii - Ranthambhore. Pozorování tygrů, leopardů, hyen, medvědů, jelenů, antilop, divokých psů a vzácných
druhů ptáků. 10. den: Ranthambhore: Dopoledne a odpoledne safari v parku.
11. den: Přejezd do Džajpuru a ubytování
na hotelu. Volno na nákupy a večer prohlídka
chrámu Brila ze třpytivě bílého mramoru. 12.
den: Džajpur: Na hřbetech slonů vyjedeme
k Rádžastánské Jantarové pevnosti (Amber Fort). Odpoledne prohlídka města včetně
městského paláce, úžasné růžové pětipodlažní budovy - Hawa Mahal („Palác větrů“) a
největší a nejzachovalejší astronomické observatoře Jantar Mantar. Vyzkoušíme si neuvěřitelnou jízdu rikšou a nakoupíme si v nejstarším bazaru v Chandni Chowk. 13. den:
Přejezd do Ágry, po cestě návštěva „města
duchů“ Fatehpur Sikrí se zachovalým pětipodlažním palácem Panch Mahal s velkou
mešitou Jama Masjid, viktoriánskou branou
Buland Darwaza a hrobkou Šeika Salima Čištiho. Příjezd do Ágry a prohlídka nejdůležitější
Indické pevnosti Ágra, která je obehnána
masivní červenou zdí. 14. den: Ágra: Ráno
návštěva jednoho ze sedmi divů světa – Tádž
Mahalu – památku velké lásky z bílého mramoru vykládaná drahokamy. Odjez do Dillí na
letiště.
15. den: Návrat do ČR.
*Prodloužení pobytu na pobřeží Goa:
14. - 18. den: Pobyt na Goa. (4 noci)
19. den: Návrat do ČR.

Cena nezahrnuje
•
•
•
•

vstupní vízum do Indie
vstupy do památek
stravování mimo uvedené
pojištění – rádi zajistíme, str. 24.

Kód

Termín

Cena (Kč)

02-03-01
02-03-02*
02-03-03
02-03-04*

1.4. - 15.4.
1.4. - 19.4.
17.11. - 1.12.
17.11. - 5.12.

49.950,62.800,51.900,68.500,-

+420 493 814 247
+420 602 962 931

19 DNÍ
•

Luxusní ubytování ve 4 nebo
5 hvězdičkových hotelích

•

Nejhezčí památky Indie

•

Nejkrásnější příroda Nepálu

•

Nejdelší pláže Goa

NE

Dillí
Jodhpur

Ágra
Džajpur

PÁL

Káthmándú

Udajpur

Doporučujeme
Nejlepší skvosty historické Indie s relaxačním pobytem na závěr v exotické Goi. Program zahrnuje nejznámější památky jako Tádž Mahal, Červenou pevnost, pevnost v Ágře s extra zážitky
při jízdě na slonovi nebo rikšou. Prohlédneme si také nezkrotný Nepál a vrcholky osmitisícovek a
domů se vrátíme s bronzovým opálením ze zlatavých pláží Goa.

1. den: Odlet z ČR. 2. den: Dillí: Dopoledne volno, odpoledne odlet do Káthmándú a
následně přejezd do Nagarkot, oblíbeného a
klidného letoviska s výhledem na Mount Everest. Ubytování a volno. 3. den: Nagarkot
se nachází ve výšce 2175m a poskytuje panoramatický výhled na Himaláje a úchvatný východ slunce nad zasněženými vrcholky
hor. Dopoledne volno, odpoledne přejezd zpět
do Káthmándú a nocleh. 4. den: Prohlídku
Káthmándú začneme na náměstí Durbar
(UNESCO), hlavním kulturním centrem města
obklopeného několika chrámy, královský palác Hanuman Dhoka a na kopci nad údolím
Káthmándú náboženský komplex z 5. století
Swyambhunath (UNESCO) známý také jako
„Opičí chrám“, kvůli posvátným opicím které
tam žijí. Pro zájemce možnost vyhlídkového
letu motorovým rogalem s výhledem na pohoří Everest. 5. den: Káthmándú: Po snídani
výlet do Pashupatinath (UNESCO) jednoho
z největších Hinduistických chrámu na světě. Návštěva města Patan – města festivalů
a řemesel s královskými lázněmi Tushahity.
Návrat do Káthmándú. 6. den: Káthmándú: Po snídani přelet do Dillí, ubytování a
prohlídka hlavního města Indie, kombinující
tradice s moderní kulturou. Návštěva známé
Indické brány, budovy parlamentu a prezidentské pevnosti, Červené pevnosti – opevněný komplex paláců a zahrad, Qutub Minar
– první, nejstarší a nejvyšší kamenná budova
vystavěná v Islámské Indii. Nejvyšší mešita v
Indii Jama Masjit s nádvořím pro 25 tis. lidí,
katakomb vládce Humayuna. 7. den: Dillí:
Ráno přejezd do Ágry, ubytování. Odpoledne prohlídka města, návštěva pevnosti Ágra,
která je obehnána masivní červenou zdí, návštěva hrobky Itmad-ud-Daulah, také známou pod jménem Malý Tádž Mahal. 8. den:
Ágra: Ráno návštěva jednoho ze sedmi divů
světa – Tádž Mahalu – památky manželské
lásky z bílého mramoru vykládané drahoka-

Cena zahrnuje
•
•
•
•
•
•
•
•

mezinárodní letenky
letištní a bezpečnostní taxy
vnitrostátní lety
dvoulůžkové pokoje - hotely 4* nebo 5* se
snídaní
místní privátní transfery
projížďka na slonech a rikšou v Džajpuru
plavba lodí po jezeře Pichola
český průvodce a místní průvodce

+420 493 814 247
+420 602 962 931

my. Odjezd do Džajpuru a po cestě návštěva
„města duchů“ Fatehpur Sikrí se zachovalým
pětipodlažním palácem Panch Mahal s velkou
mešitou Jama Masjid, viktoriánskou branou
Buland Darwaza a hrobkou Šeika Salima Čištiho, večer v Džajpuru prohlídka chrámu Brila
ze třpytivě bílého mramoru. 9. den: Džajpur:
Na hřbetech slonů vyjedeme k Rádžastánské
Jantarové pevnosti (Amber Fort), romantického paláce ze 16. stol. Odpoledne prohlídka
města včetně městského paláce, úžasné růžové pětipodlažní budovy - Hawa Mahal („Palác
větrů“) a největší a nejzachovalejší astronomické observatoře Jantar Mantar. Vyzkoušíme si neuvěřitelnou jízdu rikšou a nakoupíme
si v nejstarším bazaru v Chandni Chowk.
10. den: Ráno přejezd do Jodhpuru a ubytování v hotelu. Odpoledne prohlídka města,
trhy Sadar, mauzoleum z leštěného mramoru Jaswant Thada, úchvatná pevnost s masivními zdmi Mehrangarh, museum v jedné
z největších soukromých rezidencí na světě
- palác Umaid Bhawa s 347 pokoji, oﬁciální
rezidence mahárádži Jodhpuru. 11. den: Po
cestě do Udajpuru zastávka v komplexu Ranakpur - největší a nejbohatěji zdobené skupině džainistických chrámů v Indii. 12. den:
Udajpur: Prohlídka dvou pravděpodobně nejkrásnějších míst v Udajpuru - mramorové paláce Jag Niwas (Jezerní palác) a Jag Mandir,
které vypadají jako by se vynořovali přímo z
modrých vod jezera Pichola. Dále návštěva
městského paláce s galerií krystalů, museem,
halou Durbar a chrámem Jagdish. Zahrady
Saheli Ki Bari, museum Lok Kala Mandal s
kolekcí lidového umění. Večer projížďka na lodi
po jezeře Pichola. 13. den: Přelet na Gou,
ubytování na hotelu. 14. - 17. den: Pobyt na
Goa. 18. den: Odpoledne odlet do Dillí. 19.
den: Návrat do ČR.

INDIE

Indie, Asie

Indie, Nepál a pláže Goa - luxusně

Goa

Anapurna - Himaláje

Ubytování na Goa

Palác Umaid Bhawan - Jodhpur

Cena nezahrnuje
•
•
•
•
•

vstupní vízum do Indie a Nepálu
vstupy do památek
stravování mimo uvedené
vyhlídkový let
pojištění – rádi zajistíme, str. 24.

Kód

Hotel/Termín

Cena (Kč)

02-04-01
02-04-02
02-04-03

4* 2.9. - 20.9.
68.300,4* 5.1. - 23.1. 2012 74.800,5* 2.9. - 20.9.
74.700,-

www.czech-paradise.cz
info@czech-paradise.cz
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Peru, Jižní Amerika

Peru - Tajemství Inků
13 / 23 / 28 DNÍ

PERU

Lima
Paracas
Ica
Nazca

•

Ostrovy Ballestas - „Malé Galapágy“

•

Jízda v písečných buginách a
sandboarding v Hucachina

•

Vyhlídkový let nad Nazcou

•

Ztracené město Inků Machu Picchu

•

Zájezd je možné kombinovat s
Ekvádorem a Galapágy

Doporučujeme

Machu Picchu
Cusco
Colca
Puno
Arequipa

Krásná země, která nám i po návratu domů zůstane v našich srdcích. Navštívíme ostrovy Ballestas nazývané také jako malé Galapágy. Z paluby letadla nad Nazcou se budeme divit nad
obrovskými obrazci a jejich vznikem. Nevynecháme fotogenické údolí a zároveň nejhlubší kaňon
světa Colcu. Jak vysoko budou létat kondoři? Vřele nás uvítají místní obyvatelé na plovoucích
ostrovech na jezeře Titicaca. Divoká a bouřlivá řeka Urubamba nás dovede až na jedno z nejmystičtějších míst, na bývalé incké město Machu Picchu.
1. den: Odlet z ČR.
2. den: Přílet do Limy (154 m.n.m.), bývalého hlavního města koloniální Ameriky. Transfer
na hotel. Seznámení s městem, večer možnost
návštěvy parku s barevnými vodními fontánami.
3. den: – Z Limy po paciﬁckém pobřeží přesun
do Paracasu a výlet lodí na ostrovy Ballestas
nazývané také jako malé Galapágy a pozorování kormoránů, tučňáků, lachtanů. Přejezd
do Icy a zastávka v lihovaru na ochutnávku
místního nápoje Pisca. Sandboarding a jízda v
písečných buginách u oázy Huacachina.
4. den: Vyhlídkový let nad Nazcou a pozorování tajemných obrazců a geometrických
linií, viditelných pouze ze vzduchu. Pohřebiště Chauchilla s mumiemi lidí, dětí i zvířat.
Dlouhý přesun do bělostné Arequipy a aklimatizace.
5. den: Arequipa (2325 m.n.m.), druhé největší město Peru, nejkrásnější náměstí v zemi.
Návštěva muzea s mumií indiánské princezny - Chuanity. Večer můžeme ochutnat místní
specialitu „CUY“ – pečené morče, v některé z
výborných restaurací v malebném centru.
6. – 7. den: Přesun do Cocla Valley – „nejhlubšího kaňonu světa“ (dvakrát hlubší než
Grand Canyon), prehistorické incké pěstitelství, po cestě dech beroucí výhledy do krajiny, možnost koupání v termálních pramenech,
ochutnaní místních specialit a poznaní folklórních tanců. Pozorování největších ptáků světa
kondorů v Cruz del Condor. Dlouhý přesun do
Puna.
8. den: Puno: Město u nejvýše položeného
jezera na světě Titicaca (3800 m.n.m.). Projížďka na rákosových člunech, návštěva místních kmenů Uros na plovoucích ostrovech.
Přesun do hlavního města incké říše Cusca
(3399 m.n.m.).
9.den: Cusco: Prohlídka katedrály, Chrámu

Kaňon Colca

Pečené morče - Cuy

Oáza Huacachina

slunce, inckých ruin, obřadního a rituálního
centra, mohutné pevnosti Sacsayhuamán.
Možnost ochutnání typického pokrmu „Cuy“ a
koky, která pomáhá s problémy s nadmořskou
výškou.
10.den: Cestu do Ztraceného město Inců začneme v Pisacu u impozantních ruin, dále po
stopách Inků do Ollantaytamba. Doprovázeni bouřlivou řekou Urubambou přijedeme
vlakem do městečka Aguas Calientes - výchozího bodu na nejznámější památku Inků s
vlakovou stanicí jako ze starého západu.
11. den: Návštěva historického skvostu Machu Picchu (2400 m.n.m.), jedinečná harmonie lidské architektury a divoké přírody.
Chrámy, svatyně a kamenné stavby. Výstup
na impozantní sousední horu Huayna Picchu
s úžasným výhledem na celý komplex. Návrat
do Cusca, přesun na letiště, přelet do Limy.
12. - 13. den: Odlet z Limy a návrat do ČR.
*Možnost prodloužení zájezdu o Ekvádor
nebo Ekvádor a Galapágy - str. 19.

Cena zahrnuje
•
•
•
•
•
•
•

mezinárodní letenky
vnitrostátní lety
letištní a bezpečnostní taxy
letenky na let nad Nazcou
dvoulůžkové pokoje – hotely 3* se snídaní
místní privátní transfery
český průvodce a místní průvodce

Cena nezahrnuje
•
•
•
•
•
•
•

poplatek za let nad Nazcou
odletové taxy
poplatky za fotoaparát
vstupy
jízdu v buginách a sandboarding
strava mimo uvedené
pojištění – rádi zajistíme, str. 24.

Kód

Plovoucí ostrovy Uros

18
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www.czech-paradise.cz
info@czech-paradise.cz

Termín

03-01-01
11.3. - 23.3.
03-01-02
28.10. - 9.11.
*Ekvádor
03-02-01
11.3. - 2.4.
03-02-02
28.10. - 19.11
*Ekvádor + Galapágy
03-03-01
11.3. - 7.4.
03-03-02
28.10. - 24.11

Cena (Kč)
81.860,81.860,97.990,97.990,152.900,152.900,-

+420 493 814 247
+420 602 962 931

12 / 17 DNÍ
Otavalo

•

Parky a ekvádorská
džungle, lov piraní
anakondy a krokodýlů

•

Historická města
Ekvádoru

•

Poslední civilizaci nedotčený ráj na
zemi - Galapágy

Isla Baltra

GALAPÁGY

Lago Agrio

Quito

NP Cuyabeno

Riobamba

EKVÁDOR

Umíte postavit vajíčko na špičku? Na rovníku se nám to bez problémů podaří. Navštívíme zajímavé památky města Quita. Z kostela, jehož interiér je celý ze zlata se nám zastaví dech. Setkání se
šamanem. Zjistíme, jaké magie se ukrývají v amazonské džungli. Lov piraní a anakond. Výstup
k základnímu táboru nejvyšší hory světa, sopky Chimborazo. Nenecháme si ujít největší místní
atrakci Nariz del Diablo s jízdou vlakem po strmém úbočí hor.
19 ostrovů a 40 ostrůvků s bílo písečnými plážemi, a křišťálově čistou vodou, to jsou Galapágy.
Uvidíme ohromné opuncie, přátelská zvířata, která nepoznali strach a nepovažují člověka za
nepřítele. Neuvěřitelný, ale zatím skutečný svět krásné přírody, bohaté vodní zvířeny, která není
nikde jinde na světě.
1. den: Odlet z ČR 2. den: Quito: Prohlídka
nejzachovalejšího historického centra města
v Latinské Americe (dle UNESCO) – katedrála
Quito, náměstí Nezávislosti s Prezidentským
palácem, kostel San Francisco, kostel Společenství, kostel Tebernacle. Lanovkou na vyhlídku nad městem až do výšky 4100 m.n.m.
s výhledem na město a okolní činné sopky
Cotopaxi a Cayambe. Odpoledne návštěva
monumentu Mitad del Mundo (střed světa),
kde rovník protíná dálnici Pan American a vyhaslého kráteru Pululahua. Návrat do hotelu.
3. den: Výlet do města Otavalo s nejhezčími
ekvádorskými trhy na náměstí Ponchos, jezero San Pablo poblíž sopky Imbabura napájené
vodopádem Peguche, návštěva vesnice Cotacachi na úpatí stejnojmenné sopky, a projížďka po okouzlující laguně Cuicocha. Návrat do
Quita na hotel. 4. den: Přejezd do města Quisapincha s možností výhodného nákupu kožených výrobků či ochutnání místních tradičních
jídel. Příjezd do Riobamba a po obědě výstup
k prvnímu základnímu táboru sopky Chimborazo ve výšce 5000m.n.m., nejvyšší hory světa, při měření výšky od středu Země. Prohlídka
večerního města. 5. den: Nariz del Diablo
(Nos ďábla) – největší místní atrakce – jede se
vlakem prudkým stoupáním po strmém úbočí
hor. Prohlídka města Guano, návštěva muzea,
místní trhy. 6. den: Banos: Ráno lanovkou
přes řeku k bělostnému vodopádu Manto de
la Novia (Nevěstin závoj). Sjezd na kolech z
Banos do Puyo úbočím kaňonu řeky Pastaza,
návštěva vodopádu Pailón del Diablo (Ďáblův kotel) chrlící vodu rychlostí 70 km/h. Ná-

Cena nezahrnuje
•
•
•
•

odletové taxy
některé vstupy
vstup na Galapágy, ca 110 USD
pojištění – rádi zajistíme, str. 24.

Kód

Termín

Cena (Kč)

04-01-01
04-01-02
*Galapágy
04-02-01
04-02-02

22.3. - 2.4.
8.11. - 19.11.

67.500,67.500,-

22.3. - 7.4.
8.11. - 24.11

83.670,83.670,-

+420 493 814 247
+420 602 962 931

vrat do Quita. 7. den: Přelet z Quita do Lago
Agrio, NP Cuyabeno: Motorizovanou kánoí
po řece amazonského deštného pralesa do tábora, po cestě pozorování zvířat a vegetace.
Večer expedice do pralesa na pozorování dravců. Večeře a nocleh v lodžiích. 8. den: Přejezd
kánoí po řece k místní komunitě v Puerto Bolivar, ukázka jejich zvyků a tradic, příprava
Casabe – místního pokrmu s ochutnávkou, návštěva šamana a ukázka léčivých rituálů. Odpoledne pádlování v kánoích po jezeru a pozorování ptactva. Po večeři noční vyjížďka kánoí
na lov kajmanů. 9. den: Po snídani výprava
do džungle s poznávání pralesní fauny, léčivých rostlin a ekosystému. Po obědě lov piraň
a možnost koupání s růžovými říčními delfíny.
Večer pozorování západu slunce nad lagunou.
10. den: Brzy ráno výprava do džungle na pozorování ptáků, v době kdy jsou nejaktivnější.
Po snídani návrat kánoí zpět a přejezd autem
do Lago Agrio a odlet do Quita.
11. den: Odlet do ČR nebo přelet na Galapágy. 12. den: Návrat do ČR.
*Možnost prodloužení zájezdu o Galapágy
12. - 17. den: Galapágy
Bachas Beach - pláže s bílým pískem. Díky
jemnosti písku mají toto místo rádi želvy na
kladení vajec. Průzračná laguna s plameňáky.
South Plazas, Santa Fé - leguáni a výjimečné koupání s lachtany. Všudy přítomní lachtani a jasně zářící krabi. Española Island – na
tomto ostrově se budou pyšnit boobies a mnozí další, zaplaveme si i se žraloky. Floreana
Island – Koupání, šnorchlování a plavání se
želvami. Tučňáci a plameňáci. Santa Cruz –
největší město Galapág. Darwin Station –
výzkumná stanice s obřími želvami.

Šaman z Puerto Bolivar

Ekvádor, Jižní Amerika

Ekvádor a Galapágy

Mitad del Mundo

Národní park Cuyabeno

Cena zahrnuje
•
•
•
•
•
•
•
•

mezinárodní letenky
vnitrostátní lety
letištní a bezpečnostní taxy
dvoulůžkové pokoje – hotely 3* se snídaní
ubytování v lodžii a plná strava v džungli
místní privátní transfery
český průvodce a místní průvodce
dvoulůžkové kajuty s vlastím soc. zařízením
na lodi a plná strava - Galapágy

Galapágy

www.czech-paradise.cz
info@czech-paradise.cz
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Filipíny, Indonesie

Filipíny - Známé i neznámé
19 / 24 DNÍ
•

Osmý div světa - rýžové terasy,
Batad

•

Hory a sopky, jezera a vodopády

•

Čokoládové hory, nártoun - nejmenší
opička světa

•

Boracay, nejjemnější bílý písek

•

Jeskyně, ponorné řeky

•

Palawan (v rozšířené variantě)

Manila

Boracay
El Nido
Cebu City
Puerto Princesa
Dumaguete

Bohol
Siquijor

FILIPÍNY

Rýžové terasy v Batadu

Manila

El Nido - Palawan

2000 let staré rýžové terasy, vodopády, jeskyně s ponornými řekami, závěsné rakve v Údolí
ozvěn. Budeme šnorchlovat v azurovém moři souostroví Visayas, pozorovat delfíny a obdivovat
Čokoládové hory na Boholu s nejmenší opičkou na světě - Nártounem. „Ostrov ohně a kouzel“,
Siquijor, kam turisté prakticky nezavítají. Buďte jedni z mála, kdo zkusí Kantabonské jeskyně
a koupání v modré laguně pod místními vodopády. Vyhlášený ostrov Boracay s nejjemnějším
bílým pískem na světě. Ubytování přímo u pláže je samozřejmostí. Prodlužte si zájezd o Palawan,
tropický ráj Filipín připomínající Borneo.
1. den: Odlet v odpoledních hodinách z ČR. 2.
den: Přílet do Manily, hlavního města Filipín
v odpoledních hodinách, transfer na ubytování. 3. den: Prohlídka města (Intramuros - po
stopách José Rizala), Čínský hřbitov, západ
slunce nad Manila Bay. 4. den: Celodenní výlet na nejmenší činný vulkán na světě - Taal.
Lodí přes jezero, poté na koních nebo pěšky
na vrchol. 5. den: V ranních hodinách odjezd
do studentského města Baguio, prohlídka
města - prezidentské sídlo, ubytování. 6. den:
Cesta do horského střediska Sagada - vyhlídková trasa, Hanselmova silnice (Zig-zag road)
patří mezi nejhezčí vyhlídkové trasy na světě.
Ubytování, večerní výlet přes rýžové terasy k
vodopádu, možnost koupání. 7. den: Východ
slunce z vyhlídky na rýžové terasy, Údolí ozvěn, závěsné rakve. Sestup do Údolí
ozvěn, jeskyně s ponornou řekou. V odpoledních hodinách přejezd do Banaue. Ubytování.
8. den: Banaue, rýžové terasy - osmý div
světa. Celodenní pěší výlet napříč údolím, po
terasách až na vyhlídku. 9. den: Po snídani odjezd směr Batad - vesnice, zapsaná na
seznam UNESCO. Nenáročný trek do Batadu,
ubytování, výlet k vodopádu. 10. den: Cesta
zpět z Batadu do „civilizace“, tranzit do Manily,
ubytování. 11. den: Letecký přesun na ostrov
Negros do oblasti Visayas, Manila-Dumaguete. Ubytování, večerní procházka studentským
městem Dumaguete. 12. den: Ostrov Negros, život v oceánu. Pozorování delfínů (výlet lodí), šnorchlování, opalování, koupání. 13
den: Ranní trajekt na „ostrov ohně a kouzel“,
Siquijor. Pro odvážné návštěva „Cantabonských jeskyní“ s punkevní řekou. Pro všechny
výstup na nejvyšší vrchol s panoramatickým
výhledem, Camubagahy Falls - vodopády
s lagunou, Salagodong Beach. Ubytování

Cena zahrnuje
•
•
•
•
•
•

Vodopády - Siquijor
(foto: Drahomíra Kunešová)
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mezinárodní letenky
3x / 5x místní letecká přeprava
veškeré letištní a bezpečnostní taxy
5x klimatizované trajekty
program a vstupy dle itineráře
privátní transfery (minivan nebo minibus,
klimatizace)
• 13x / 18x nocleh se snídaní (hotel nebo
plážový resort na úrovni ***, sociální
zařízení na pokoji, klimatizace)
• 3x nocleh v chatě se snídaní (Banaue,
Batad)
• služby průvodce CK a místních průvodců

www.czech-paradise.cz
info@czech-paradise.cz

u pláže, koupání, šnorchlování. 14. den: Po
snídani trasfer do přístavu, trajekt Siqouijor-Tagbilaran (Bohol). Návštěva chovného
centra „Nártounů“, nejmenší opičky na světě.
Ubytování. 15. den: Ostrov Bohol, Čokoládové hory, vyhlídka, odpolední trajekt do Cebu
City, ubytování. Večerní prohlídka Cebu City.
16. den: Dopolední letecký přesun na Boracay, ostrov s nejjemnějším bílým pískem na
Filipínách. Trajekt a transfer do hotelu, ubytování. 17. den: Boracay - možnost koupání,
slunění, šnorchlování a potápění. Odpočinkový
den před odletem do ČR / na Palawan (dle varianty zájezdu). 18.den: Transfer hotel-letiště
(trajekt), ranní let do Manily. Odlet do Prahy v
odpoledních hodinách. 19. den: Návrat do ČR.
*Rozšířená varianta zájezdu (Palawan)
18. den: Transfer hotel-letiště (trajekt), ranní let do Manily. Odlet na tropický ostrov Palawan (Puerto Princesa) v odpoledních hodinách. 19. den: V ranních hodinách odjezd
do nedalekého národního parku, trek džunglí,
výlet lodí do podzemní jeskyně (několik kilometrů plavby!). Ubytování v plážovém resortu - Sabang. 20. den: Celodenní přejezd
úžasnou přírodní scenérií do El Nido na severu
ostrova. Ubytování. 21. den: El Nido a okolí.
Vyjížďka lodí, opuštěné pláže, laguny, úžasná scenérie souostroví Bacuit, šnorchlování,
koupání. 22 .den: Přesun El Nido - Puerto
Princesa. Po cestě zastávka v bývalé španělské pevnosti Tay Tay, zastávka na Honda Bay
- pitoreskní zátoka. Ubytování. 23. den: Odlet
z Filipín. Puerto Princesa - Manila - Praha. 24.
den: Návrat do ČR.

Kód

Termín

Cena (Kč)

05-01-01
*Palawan
05-01-02

1.11.-19.11.

67.900,-

1.11.-24.11.

83.600,-

Cena nezahrnuje
• poplatky za fotoaparát
• strava mimo uvedené
• pojištění – rádi zajistíme, str. 24.

+420 493 814 247
+420 602 962 931

Thajsko, Indonésie

Thajsko - Bangkok a Ko Kood
13 DNÍ
•

Prohlídka Bangkoku

•

Jízda luxusní lodí s večeří

•

Projížďka na řece v Bangkoku

•

Pobyt na panenském ostrově
Ko Kood

THAJSKO
Bangkok

Poznáme historii a památky „města andělů“ Bangkoku. Noční život jednoho ze světových středisek a blahodárné působení thajských masáží.
Nádherná příroda i hory na výlety, překrásné bílé pláže na lenošení, úžasně průzračná voda
a šnorchlování u korálových útesů to je pobyt na příjemném odlehlejším ostrově Ko Kood.

1. den: Odlet z Prahy
2. den: Bangkok, přivítaní na letišti českým
průvodcem, transfer do hotelu, ubytování.
Krátká informativní schůzka se vstupní informací o zemi. Odpočinek, individuální volno.
Doporučujeme tradiční thajskou masáž. Večer
odjezd z hotelu a uvítání na palubě luxusní
lodi Chao Phraya Princess. Projížďka nočním Bangkokem kolem památek Wat Arun,
Wat Pra Kaeo a mnoha dalších spojená s bohatou bufetovou večeří za doprovodu hudby.
Večerní návrat do hotelu.
3. den: Bangkok, prohlídka města. V Čínském městě ve skvostně rekonstruovaném
chrámu Wat Traimit uvidíme největšího zlatého Buddhu na světě (5,5 tuny). V chrámu
Wat Pho se budeme marně snažit vměstnat do našich fotoaparátů gigantického 46 m
dlouhého a 15 m vysokého ležícího Buddhu.
Projížďka po řece Chao Phraya a vodních
kanálech v čtvrti Thonburi, tradiční starobylý
způsob bydlení na vodě, chrám Wat Arun.
Bufetový oběd, pohádková krása a fantaskní zlatá výzdoba Královského paláce, chrám
smaragdového Buddhy (Wat Phra Kaeo), návštěva Mramorového chrámu (Wat Benchamabophit) a návštěva výstavní síně a obchodu největší thajské klenotnické společnosti.
4. den: Bangkok, Ko Kood: Transfer do přístavu Laem Sok v provincii Trat (350 km), kraj
plný ananasových, kaučukových a ovocných
plantáží. Rychlým člunem na ostrov Ko Kood
- 4. největší ostrov Thajska, s rozlohou 105
km2. Vodopády, pláže s krásnou čistou vodu,
nejoblíbenější jsou Taphao, Khlong Chao,
Khlong Hin nebo Phrao. Na ostrově nenajdeme luxusní hotelové komplexy, ale jen příjem-

Ko Kood

né jednoduché plážové resorty. Až donedávna
byl rájem nezávislých cestovatelů. Ideální pro
prozkoumávání nedotčené panenské přírody.
5. - 11. den: Ko Kood: Koupání, výlety. Doporučujeme zejména výlet rychlým člunem po
okolních ostrovech.
12. den: Ko Kood, Bangkok: Rychlým člunem z hotelu do přístavu Laem Sok, transfer
minibusem na letiště v Bangkoku (350 km). Po
cestě zastávka na ovocných trzích.
13. den: Návrat do ČR.

Bangkok

Program lze libovolně upravit, prodloužit nebo
zkrátit a zařadit do něho některý z výletů nebo
jej kombinovat s jiným programem.
Dále Vám doporučujeme (info v CK):
•

Bangkok, Angkor Wat, Ko Chang

•

Malý okruh centrálním Thajskem,
Ko Chang

•

Velký okruh centrálním Thajskem,
Ko Chang

•

Velký okruh Thajskem, Ko Chang

Wat Phra Kaeo - Bangkok

Cena nezahrnuje
• thajské vstupní vízum (dle aktuálních
podmínek): cca 700,- Kč (1 foto, pas platný
nejméně půl roku)
• výlety a individuální exkurze, které nejsou
uvedeny v programu
• strava mimo uvedené
• pojištění – rádi zajistíme, str. 24.

Ko Kood

Cena zahrnuje
•
•
•
•
•
•

mezinárodní letenky
letištní a bezpečnostní taxy
dvoulůžkové pokoje se snídaní
1x oběd, 1x večeře
veškeré transfery a vstupy dle programu
2 dny v Bangkoku český průvodce hovořící
thajsky

Kód

Termín

Cena (Kč)

06-01-01

1.11. - 13.11.

39.800,-

Ko Kood

+420 493 814 247
+420 602 962 931

www.czech-paradise.cz
info@czech-paradise.cz
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Thajsko, Indonesie

Thajsko - Bangkok a Phuket
THAJSKO
Bangkok

13 DNÍ
•

Prohlídka Bangkoku

•

Projížďka po vodních kanálech
Thonburi

•

Pobyt na největším ostrově
Phuket s mnoha atrakcemi

Navštívíme světové město Bangkok, poznáme historii, noční život, nevynecháme ani thajský
symbol zlatého Buddhu, který je vyroben z 5,5 t ryzího zlata. Široké písčité pláže, vodopády, projížďkou na slonech, hospůdky, mnoho barů, ale i sportovní vyžití najdeme na největším ostrově
Thajska na Phuketu, na který vede slavný most milenců.

Phuket

Phuket

Wat Traimit - Bangkok

Trhy v Bangkoku

1. den: Odlet z Prahy
2. den: Přílet do Bangkoku, přivítaní na letišti českým průvodcem, transfer do hotelu, ubytování. Krátká informativní schůzka se vstupní
informací o zemi. Odpočinek, individuální volno. Doporučujeme tradiční thajskou masáž.
Večer s projížďkou na luxusní lodi Chao
Phraya Princess - noční Bangkok, památky
jako Wat Arun, Wat Pra Kaeo a mnoho dalších,
bufetová večeře za doprovodu hudby. Večerní
návrat do hotelu.
3. den: Bangkok, celodenní prohlídka města
privátní prohlídka města.V Čínském městě ve
skvostně rekonstruovaném chrámu Wat Traimit uvidíme největšího zlatého Buddhu na
světě (5,5 tuny). V chrámu Wat Pho se budeme marně snažit vměstnat do našich fotoaparátů gigantického 46 m dlouhého a 15 m vysokého ležícího Buddhu. Projížďka po řece Chao
Phraya a vodních kanálech v čtvrti Thonburi, tradiční starobylý způsob bydlení na vodě,
chrám Wat Arun. Bufetový oběd, pohádková
krása a fantaskní zlatá výzdoba Královského
paláce, chrám smaragdového Buddhy (Wat
Phra Kaeo), návštěva Mramorového chrámu
(Wat Benchamabophit) a návštěva výstavní
síně a obchodu největší thajské klenotnické
společnosti.
4. den: Snídaně, transfer na letiště v Bangkoku a odlet na Phuket. Phuket je největší thajský ostrov (550 km2) a zároveň jediný ostrov,
který je také provincií (nejbohatší v zemi). S
pevninou je spojen slavným mostem milenců
jménem „Saphán Sarasim“. Býval regionální
centrálou s bohatou a barvitou historií. Je jednou z nejnavštěvovanějších rekreačních oblastí v jihovýchodní Asii. Dokonalá infrastruktura
a nepřeberné množství atrakcí uspokojí i nejnáročnější klientelu.

Cena nezahrnuje
• thajské vstupní vízum (dle aktuálních
podmínek): cca 700,- Kč (1 foto, pas platný
nejméně půl roku)
• výlety a individuální exkurze, které nejsou
uvedeny v programu
• strava mimo uvedené
• pojištění – rádi zajistíme, str. 24.

5. - 11. den: Phuket: Snídaně. Odpočinek u
moře, fakultativní výlety.
Doporučujeme zejména výlet na některý z
okolních ostrovů. Mezi nezapomenutelné patří
výlet na ostrovy Phi Phi, k ostrovu Jamese
Bonda proslavenému natáčením ﬁlmu Muž se
zlatou zbraní nebo výlet na mořských kajacích
do vnitra ostrovů v národním parku Ao Phang
Nga. Mezi nejnavštěvovanější atrakce na samotném ostrově pak patří treky se slony, vodopády, podmořské akvárium, ZOO, museum
mušlí, Alangkarn show nebo rozlehlý chrám
Wat Chalong. Tolik atrakcí jako je zde, najdete jen málokde. Ostrov je také vynikající
příležitostí k nakupování a pokud nebudete
příliš unaveni, můžete se vypravit na průzkum
nočního života na Patong.
12. – 13. den: Phuket, Bangkok: Snídaně,
transfer na letiště, návrat do ČR.
Program lze libovolně upravit, prodloužit nebo
zkrátit a zařadit do něho některý z výletů nebo
jej kombinovat s jiným programem.
Dále Vám doporučujeme (info v CK):
•

Bangkok, Phuket - to nejlepší

•

Bangkok, Angkor Wat, Phuket

•

Malý okruh centrálním Thajskem, Phuket

•

Velký okruh centrálním Thajskem,
Phuket

•

Velký okruh Thajskem, Phuket

•

Velký okruh jižním Thajskem, Hua Hin,
Phuket

Cena zahrnuje
•
•
•
•
•
•

mezinárodní letenky
letištní a bezpečnostní taxy
dvoulůžkové pokoje se snídaní
1x oběd, 1x večeře
veškeré transfery a vstupy dle programu
2 dny v Bangkoku český průvodce hovořící
thajsky

Kód

Termín

Cena (Kč)

06-02-01

13.11. - 25.11.

49.700,-

Phi Phi
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Drážďany

1 DEN

NĚMECKO

•

Odjezd z Jičína, nástupy možné
i v jiných městech po cestě

•

Vánoční atmosféra Vídně
a Drážďan

•

Prohlídka města

•

Návštěva Vánočích trhů

•

Ochutnávka místních specialit

Příjemná vánoční atmosféra v hlavním a také
největším městě Rakouska ve Vídni. Historické centrum Vídně bylo v roce 2001 zapsáno
na Seznam světového dědictví UNESCO. Vídeň
okouzluje svými památkami, malebnými uličkami a v předvánoční čas neodolatelnou vůní
punče a všude přítomnými hřejivými barvami
pouličního osvětlení.

Drážďany jsou stále více vyhledávány k návštěvám v adventním čase. Město láká příjemnou atmosférou, památkami a nákupy na
oblíbených trzích. Neodmyslitelně k tomuto
zájezdu patří i ochutnávka místních dobrot.

Program:
V ranních hodinách odjezd z Jičína do Vídně.

Program:
V ranních hodinách odjezd z Jičína do Drážďan,
navštívíme nejznámější barokní Zwinger s
cennými uměleckými sbírkami, uvidíme Sempherovu operu nebo skvostný kostel Frauenkirche, který se vypíná k nebi jako dominanta
drážďanského panoramatu.

Navštívíme oblíbenou rezidenci Marie Terezie zámek Schönbrunn, známý jako rakouské Versailles, na nádvoří adventními trhy.
Přejezd do centra Vídně, seznámení s městem, prohlídka historického středu, katedrály
Stephansdom, náměstí Marie Terezie, císařského paláce Hofburg, spojeného s krásnou
císařovnou Sissi. Nelze vynechat známou radnici, před kterou voní vánoční cukroví a lákají
pochoutky vánočních trhů. Jistě si nenecháme
ujít originální, rakouský, čokoládový dort „Sacher“.
Návrat v pozdních hodinách.

Praha

ČESKO

RAKOUSKO
Vídeň

Vánoční Vídeň

Rakousko, Německo

Adventní Vídeň a Drážďany

Podíváme se na nejstarší drážďanský trh Strizelmarkt, který se koná každý rok na náměstí
Altmarkt v centru města. Na trhu nás bude čekat přes 250 stánků a každoročně ho navštíví
přes 2 miliony lidí. Různí tradiční řemeslníci
vánočních ozdob, keramiky, textilních výrobků, perníčky a voňavé vánoční cukroví dodají
předvánočními času tu pravou pohodu.
Ochutnáme horký „svařák“ a zkusíme jednu z
místních specialit - ﬁgurky kominíků vyrobené
ze sušených švestek.

Kód

Termín

Cena (Kč)

07-01-01
07-01-02
07-01-03

3.12.
10.12.
17.12.

599,599,599,-

Trhy v Drážďanech

Návrat v pozdních hodinách.

Kód

Termín

Cena (Kč)

07-02-01
07-02-02

2.12.
16.12.

459,459,-

Cena zahrnuje
• doprava autobusem
• služby českého průvodce

Cena zahrnuje

Trhy v Drážďanech

• doprava autobusem
• služby českého průvodce

Cena nezahrnuje
• případné vstupy
• cestovní připojištění (lze uzavřít v CK)

Cena nezahrnuje
• případné vstupy
• cestovní připojištění (lze uzavřít v CK)

Vídeňská radnice

+420 493 814 247
+420 602 962 931

www.czech-paradise.cz
info@czech-paradise.cz
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CK Czech Paradise Vám zajistí pojištění na cesty od Union pojišťovny
Riziko

Rozsah

pojištění léčebných výloh

Limit pojistného plnění

a) ošetření, hospitalizace, převoz do vlasti
b) převoz tělesných pozůstatků
c) nákup nebo oprava dioptrických nebo protetických pomůcek
d) ošetření jednoho zubu
celkem za všechny zuby
24-hodin denně dostupný servis při pojistné události
v zahraničí

asistenční služba
pojištění zavazadel

poškození, zničení, odcizení, ztráta pojištěných věcí

opožděné dodání zavazadel leteckou společností

nákup náhradních oděvů a toaletních potřeb

ztráta dokladů

náklady na obstarání náhradních dokladů

pojištění odpovědnosti za škodu

a) škody na zdraví
b) škody na majetku
c) náklady na advokáta
d) náklady kauce
celkem za c) a d)
trvalé následky úrazu
smrt v důsledku úrazu

úrazové pojištění

100.000 EUR
7.000 EUR
100 EUR
100 EUR
max. 300 EUR
bez limitu
18.000 Kč, max. 9.000 Kč / 1 věc
spoluúčast 500 Kč
min. 24 hod max. 48 hod – 100 EUR
déle než 48 hod – 300 EUR
350 EUR
100.000 EUR
35.000 EUR
2.000 EUR
3.000 EUR
max. 5.000 EUR
180.000 Kč
pojistná částka 90.000 Kč

pojištění storna zájezdu

- nemoc, úraz, živelná událost, trestný čin
- úmrtí pojišteného, úmrtí blízké osoby

80% stornopoplatku,
100% stornopoplatku,
typ A25 - max. 25.000 Kč / 1 osoba
celkem max. 75.000 Kč
typ A75 – max. 75.000 Kč / osoba
celkem max. 225.000 Kč

pojištění nevydařené dovolené

hospitalizace po dobu delší než 3 dny v době trvání zájezdu

pojištění zvýšených nákladů na zpětnou přepravu

cestovní náklady na dopravu do vlasti

pojištění doprovodu

cest. náklady osoby doprovázející dítě do 15 let

pojištění předčasného návratu a nečerpaných
služeb

cestovní náklady a nečerpané služby při předčasném návratu
ze zájezdu

pojištění nákladů na cestu blízké osoby
pojištěného

náklady na cestu (do a ze zahraničí)
náklady na ubytování(max. 10 nocí)

500 EUR
350 EUR
max. 35 EUR/1 noc

pojištění nákladů v případě nemoci dítěte

náklady na cestu blízké osoby do zahraničí
náklady na cestu ze zahraničí (2 osoby)
náklady na ubytování blízké osoby (max. 10 nocí)

pojištění cestovních nákladů v případě
nepojízdného vozidla

cestovní náklady, resp. ubytování v místě opravy

250 EUR
500 EUR
350 EUR
max. 35 EUR/1 noc
250 EUR/osoba

pojištění zpoždění hromadného dopravního
prostředku

odškodné za zpoždění hromadného dopravního prostředku
při cestě do zahraničí

80 Kč/hodina,
max. 800 Kč/osoba

pojištění opožděného nástupu na zájezd

odškodné za nečerpané služby

400 Kč/ den hospitalizace pojištěnému
240 Kč/ den spolu přihlášené osobě
8.000 Kč/osoba
celkem max. 32.000 Kč
24.000 Kč
8.000 Kč/osoba,
celkem max. 32.000 Kč
16.000 Kč/osoba,
celkem max. 64.000 Kč

2.400 Kč/osoba
celkem max. 8.000 Kč

Komplexní pojištění (viz. tabulka) se stornem A 25
týden: 240,- Kč

Těšíte se na dovolenou?

Nejste jediní

Cestovní pojištění od těch, co mu rozumějí
Už 19 lej je Union poisťovňa, a.s. lídrem na slovenském trhu cestovního
pojištění. Cestujte i vy s příjemným pocitem, že vám vaši dovolenou
nemůže nic pokazit. Při objednání zájezdu v CK dostanete od Union
pojišťovny výhodný balík pojištění (pojištění storna zájezdu,
pojištění léčebných výloh v zahraničí, pojištění zavazadel,
pojištění návratu a nečerpaných služeb, pojištění nevydařené
dovolené...), navíc nonstop telefonickou asistenční službu
EuroCross Assistance na čísle +420 2 96 33 96 44
a další zajímavé výhody.

Pojistěte svůj úsměv :-)

•
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CK CZECH PARADISE

Výhody
•

Levné cestovní pojištení, vysoké krytí

•

CK Czech Paradise zařídí veškeré papírování
rychle za Vás

•

CK Czech Paradise pomůže s řešením pojistné
události

Člen skupiny Eureko

www.czech-paradise.cz
info@czech-paradise.cz

+420 493 814 247
+420 602 962 931

Všeobecné smluvní podmínky CK Czech Paradise (dále VSP)
1. Úvodní ustanovení
Všeobecné smluvní podmínky jsou platné pro
všechny služby cestovního ruchu provozované
cestovní kanceláří Renata Svobodová CK Czech
Paradise (díle jen CK), se sídlem Brodek 30, 507
23 Libáň, IČO: 69150273, DIČ:7855093169 a
jsou nedílnou součástí cestovní smlouvy nebo
jiné smlouvy uzavřené mezi zákazníkem a cestovní kanceláří Renata Svobodová.
2. Předmět smluvního vztahu
Předmětem cestovní smlouvy (CS) je zájezd
nebo jednotlivé služby a jejich rozsah je vždy
dán cestovní smlouvou nebo objednávkou. Vztahy mezi CK a zákazníkem se řídí uzavřenou CS a
zák. č. 159/1999 Sb.
3. Vznik smluvního vztahu
Smluvní vztah vzniká uzavřením písemné smlouvy přímo v CK osobně nebo prostřednictvím obchodního zástupce.
3.1. CS nabývá účinnosti podpisem smlouvy a
uhrazením zálohy a následně podpisem CK, která tímto zařadí klienty do zájezdu.
3.2. CS může být podepsána zákonným zástupcem, který svým podpisem stvrzuje, že má od
zastupovaných osob pověření za ně CS podepsat
a poskytnout osobní údaje těchto osob ke zpracování CK.
3.3. Podpisem CS nebo předáním objednávky
zákazník stvrzuje, že souhlasí se smluvními podmínkami a je s nimi seznámen.
3.4. Právo zákazníka na účasti na zájezdu vzniká
po uhrazení celé částky dle CS nebo objednávky. Uhrazením se rozumí platba v hotovosti nebo
připsáním částky na účet.
4. Práva zákazníka
4.1. Zákazník má právo na poskytnutí služeb
dle CS pouze v případě úhrady celé částky. V
případě nečerpání služeb bez zavinění CK nemá
zákazník právo na jejich náhradu.
4.2. Odstoupit od CS dle VSP.
4.3. Reklamovat služby dle těchto VSP.
4.4. Získat informace týkající se změn nebo rozhodných skutečností pokud jsou CK známy.
5. Povinnosti zákazníka
5.1. Cestovat s platným cestovním dokladem,
případně očkovacím průkazem pokud je vyžadován.
5.2. Poskytnout CK součinnost, která je nutná
pro bezproblémové vycestování (správná jména, osobní údaje, čísla pasů, víza, fotograﬁe).
Pokud zákazník CK nedodá potřebné podklady
nebo je dodá chybné, CK nenese zodpovědnost
za případné komplikace před cestou nebo během
cesty. CK v těchto případech nevrátí již uhrazené
částky. Pokud dojde v průběhu cesty k problémům z důvodu zákazníkem chybně uvedených
údajů, CK pomůže s vyřešením situace na náklady zákazníka.
5.3. Uhradit škody vzniklé svým počínáním na
základě nedodržení podmínek.
5.4. Uhradit celou cenu zájezdu.
5.5. Dodržovat normy a zákony v jednotlivých
zemí a počínat si tak, aby svým chováním nezpůsobil škodu, zdravotní újmu nebo jinou ﬁnanční újmu CK nebo ostatních osob.
5.6. Řídit se pokyn průvodce zájezdu.
5.7. Seznámit své účastníky s VSP.
6. Práva a povinnosti CK
6.1. CK má právo zrušit zájezd pokud není
schopna před zahájením zájezdu dostát podmínkám nebo pokud musí zájezd zrušit z důvodu

+420 493 814 247
+420 602 962 931

nenaplnění. CK v takovýchto případech nabídne
zákazníkovi jiný zájezd a již uhrazenou částku
přede na úhradu nově vybraného zájezdu. Pokud
CK nenabídne odpovídající zájezd, vrací celou
částku zákazníkovi. Pokud je cena nového zájezdu vyšší, zákazník rozdíl doplatí. Pokud je cena
nižší, CK vzniklý rozdíl zákazníkovi vrátí.
6.2. CK má právo na zrušení nebo změnu služeb.
6.3. CK má právo zrušit zájezd z důvodu neodvratitelných událostí, které nemohla zabránit,
ani při vynaložení veškerého úsilí. V tomto případě se CK může zprostit odpovědnosti za škodu
i povinnosti uhradit pokutu.
6.4. CK je povinna mít uzavřenou pojistnou
smlouvu pro případ úpadku dle zákona 159/1999
Sb.
7. Ceny
7.1. Obsah služeb, které jsou nebo nejsou v
ceně zájezdu jsou uvedeny vždy u každého zájezdu.
7.2. CK může zvýšit cenu zájezdu, pokud dojde
ke zvýšení cen pohonných hmot, kurzu koruny
nebo jiných plateb, které způsobí zvýšení ceny.
CK bude o této změně zákazníky informovat.
Zvýšení bude provedeno odpovídající částkou v
hodnotě navýšení cen oproti kalkulaci.
7.3. Zákazník souhlasí se změnou z výše uvedených důvodů a zavazuje se rozdíl uhradit.
Zvýšení ceny z těchto důvodů není důvodem k
odstoupení od CS.
8. Další ujednání
8.1. U leteckých zájezdů je první a poslední den
určen k přepravě, pokud není uvedeno jinak. CK
nemůže ovlivnit případné změny času odletů.
Součástí letů jsou i mezipřistání.
8.2. Strava je vždy uvedena u každého zájezdu.
Dle země, obsahu programu jsou některé zájezdy pouze se snídaní, některé mají částečnou
stravu a některé mají planou stravu.
8.3. Dopravu na zájezdech CK zajišťuje vždy privátní pouze pro skupinu. Pokud by bylo nutné
dopravu změnit, bude o tom CK včas zákazníky
informovat.
8.4. Ubytování na zájezdech je v hotelích lepší
kvality, dle možností jednotlivých zemí. Pokud
v dané lokalitě zcela chybí hotelové ubytování,
je ubytování řešeno náhradní variantou, která
je předem zákazníkům známa. V programech je
také ubytování v 5* hotelích. U hotelového ubytování nebo ubytování v lodžiích se vždy jedná o
dvoulůžkové pokoje s vlastním sociálním zařízením, pokud si zákazník nepřeje počet jiný.
9. Odstoupení
od
smlouvy
a
storno
podmínky
9.1. CK může od smlouvy odstoupit před čerpáním služeb z důvodu porušení povinností zákazníkem nebo zrušením zájezdu dle bodu 6. a bude
o této skutečnosti informovat zákazníka písemně
na adresu, kterou uvedl ve smlouvě.
9.2. Zákazník má právo odstoupit od smlouvy
bez udání důvodu nebo pokud nedojde k uzavření nové smlouvy dle bodu 6.
9.3. Pokud není důvodem odstoupení zákazníka
od smlouvy nebo objednávky porušení povinností ze strany CK nebo pokud odstoupí-li CK od
smlouvy z důvodu porušení podmínek, je zákazník povinen zaplatit CK odstupné ve výši.
Více než 61 dní skutečně vzniklé náklady, nejméně však 1000,- Kč.
60 – 45 dní skutečně vzniklé náklady, nejméně
však 10%
44 – 31 dní skutečně vzniklé náklady, nejméně

www.czech-paradise.cz
info@czech-paradise.cz

však 30 %
30 – 21 dní skutečně vzniklé náklady, nejméně
však 50 %
20 – 15 dní skutečně vzniklé náklady, nejméně
však 70 %
14 – 7 dní skutečně vzniklé náklady, nejméně
však 90 %
6 a méně dní 100 %
Skutečně vzniklými náklady může být zakoupená letenka, zálohy na ubytování a služby.
10. Reklamace
10.1. Nesplní-li CK své povinnosti vyplývající ze
smlouvy, musí zákazník uplatnit své právo bez
zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 měsíců od skončení zájezdu jinak právo zaniká. Na
přijetí reklamace vydá CK zákazníkovu písemné
potvrzení. Na vyřízení reklamace má CK zákonnou lhůtu do 30 dnů pokud se se zákazníkem
nedohodne jinak.
10.2. CK nenese odpovědnost za služby, které
si zákazník sjedná mimo smlouvu, v dané zemi
nebo jinými subjekty.
10.3. Za předmět reklamace u CK se nepovažují
škody a majetkové újmy, které jsou předmětem
pojistného krytí pojišťovny na základě pojistné
smlouvy o cestovním pojištění, ani škody, které
jsou z rozsahu krytí výslovně vyňaty.
10.4. Zákazník je povinen poskytnout součinnost k řešení reklamace.
10.5. CK se může odpovědnosti za škodu zprostit, prokáže-li, že tuto škodu nezavinila, ale škoda byla způsobena zákazníkem, třetí osobou
nebo neodvratitelnou událostí, které nemohlo
být zabráněno ani při vynaložení veškerého úsilí.
10.6. Za reklamaci se nepovažují odlišnosti v
mentalitě, náboženství, kulturních a hygienických zvyklostí v dané zemi oproti evropským
standardům.
11. Pojištění
11.1. Součástí zájezdů CK není cestovní pojištění.
11.2. Zákazník má možnost uzavřít komplexní
cestovní pojištěni prostřednictvím CK Czech Paradise.
11.3. CK je pojištěna proti úpadku dle zákona
č.159/1999 Sb.
12. Závěrečná ustanovení
12.1. V případě nutnosti může CK aktualizovat
tyto všeobecné podmínky zveřejněním na svých
webových stránkách s platností pro nově uzavřené CS po datu zveřejnění.
12.2. Platnost podmínek se vztahuje na služby
pořádané cestovní kanceláří Renata Svobodová
Czech Paradise, není-li písemnou formou sjednán rozsah jiný.
12.3. Případná neplatnost jednotlivých bodu neovlivňuje platnost VSP a CS.
12.4. Zákazník souhlasí se zpracování svých
osobních údajů a ostatních osob uvedených ve
smlouvě v souladu se zákonem č. 101/200 Sb.
Tento souhlas uděluje až do písemného odvolání.
12.5. Smluvní strany prohlašují, že tyto podmínky před podpisem pročetly a s obsahem souhlasí. Na základě svobodné vůle a bez zjevného
nátlaku potvrzují souhlas s podmínkami svým
podpisem.
Změna programu vyhrazena.
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Zábavné a poznávací plavby
Děti do 12 let ZDARMA
Do 18 let pouze za 2999,- Kč
Svozy do přístavu z:
Pardubice, Vysoké Mýto, Olomouc, Vyškov, Brno, Mikulov
Další možnosti dopravy do přístavu busem nebo letecky:
Info v CK Czech Paradise
Nabídky na našich webových stránkách:
www.czech-paradise.cz

“Vidět
a být
viděn”

www.gvw.cz

Grafické zpracování tohoto katalogu: www.gvw.cz - Grafika Video Webdesign

Co připravujeme na příští rok?
Borneo
Uganda
Kenya
Kostarika
Vietnam
Kambodža

CESTOVNÍ KANCELÁŘ

CK Czech Paradise

od roku

2003

Valdštejnovo náměstí 94 (u brány)
506 01 Jičín
www.czech-paradise.cz | info@czech-paradise.cz
+420 493 814 247 | +420 602 962 931

