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Unikátní knihy edice livingstone
Jsou zajímavé i rekordně úspěšné.

TAMTAMY ČASU 
Dárkové balení obsahuje:
• vonné tyčinky
• kalendář z bambusu, kokosu, banánovníku, rýže, sága...
Největší cestovatelská legenda JIŘÍ HANZELKA – MIROSLAV 
ZIKMUND se prolíná s nejplodnějším spisovatelem MILOSLAVEM 
STINGLEM. Setkávájí se poprvé v historii! 
Výpravy do tajemných míst realizuje RUDA ŠVAŘÍČEK.

PAST NA ROVNÍKU
Dárkové balení obsahuje:
• kalendář ASIE H+Z, 24 zajímavých fotografií
• nástěnná mapa světa s cestami H+Z
• šperk JIN JANG z Asie
Poslední rukopis slavné dvojice HANZELKA – ZIKMUND 
doplňuje kompletace cesty kolem světa. Navíc zajímavosti H–Z, 
rozhovor M. Zikmunda i dedikace Václava Havla.

ŠANGRI-LA, HLEDÁNÍ ZTRACENÉHO RÁJE
Expedice Everest a země pod Himálajem.
Bonusem je profil výstav Šangri-la od premiéry s Jeho Svatostí 
dalajlamou.  Víte co je Šangri-la? Naleznete štěstí? Kniha napoví...

TŘETÍ EVEREST – POZNÁNÍ BOLÍ...
Dárkové balení obsahuje:
• DVD s filmem „Okno do nebe“
• mapu National Geographic Everest
• lampion
• modlitební praporce
• kámen s mantrou
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Centrála brno
LIVINGSTONE s.r.o.
Marešova 14, 602 00 Brno
+420 542 214 645
+420 603 877 182
info@livingstone.cz

PONDĚLÍ – PÁTEK 9:00–17:00
WWW.LIVINGSTONE.CZ

pobočka praha
Pražský LIVINGSTONE je v objektu
Student Agency s.r.o./Orbix s.r.o.
Karlovo náměstí 10
110 00 Praha-Staré město
+420 221 592 127, pouze středa 10:30–17:30

slovensko
Kontaktujte naši centrálu v Brně. Slovenští klienti 
s  námi jezdí stále víc, vzájemná obliba narůstá.
Administrativa je snadná, komunikace jednoduchá.
Nechejte se i vy příjemně překvapit, vyzkoušejte  nás!
Hranice není bariéra. Spokojenost sahá daleko...

David Livingstone byl jedním z největších cestovatelů a objevitelů. Měl sílu a štěstí, 
že dokázal být v neporušených oblastech jako první. 
Jeho doba je sice dávno pryč, ale i dnes je možné nacházet zajímavá místa prosycená 
exotikou. Hory, sopky, vodopády, jezera, moře, chrámy, odlišné kultury, zvyky a tradice.

Postavili jsme pro vás zajímavé výstavy

www.magickyhimalaj.cz

Výstava zážitků

3. místo kategorie 
Nejzajímavější katalog v roce 2018.

CK LIVINGSTONE 
je členem Asociace českých 
cestovních kanceláří a agentur.

STAŇTE SE MALÝMI LIVINGSTONY DNEŠNÍCH DNŮ!

AMERIKA

AFRIKA

ASIE

POLAR

AUSTRÁLIE
A OCEÁNIE

59 ZÁJEZDŮ

106 ZÁJEZDŮ

172 ZÁJEZDŮ

10 ZÁJEZDŮ

32 ZÁJEZDŮ

V ceně našich zájezdů je už kvalitní 
cestovní pojištění od ERV Evropské 
pojišťovny. Spolehlivost oceníte…

Proč s CK LIVINGSTONE?
•  Vysoká hodnocení spokojených zákazníků.
•  My akce nepřeprodáváme, ale realizujeme.
•  Dobrý pocit z vydařené akce je priorita.
•  Na vaše požadavky reagujeme obratem.
• Programy neustále vylepšujeme.
• Podáme pomocnou ruku v nouzi.
•  Jistota dominuje v kanceláři i na cestách.
• I jednotlivci jsou vítáni! V partě je pak síla. 
• Malá skupinka přináší větší poznání.
• Akce KOMFORTNĚJI ocení požitkáři života.
• Budete se také chtít vracet!

S NÁMI NA VŠECHNY KONTINENTY!
NEJBOHATŠÍ NABÍDKA POZNÁVACÍCH ZÁJEZDŮ A EXPEDIC
AFRIKA: Pořádáme zde nejvíce akcí. Nejlepší safari si vychutnáte ve Východní Africe. 
Oblíbená je trasa z Viktoriiných vodopádů do Kapského města. Etiopie ukrývá parádní 
etnika.
ASIE: Nejpestřejší akce. Zažijte pohádku Thajska, Indonésie i Srí Lanky! Laos, 
Kambodža, Vietnam i Barma drží magii Indočíny. Nepál, Bhútán, Tibet a Indie nadělí 
něco navíc.
AMERIKA: Přidáváme programy a termíny! Navštivte džungli Bolívie a Peru, karneval 
Ria, Machu Picchu, unikátní Galapágy, mayské památky Mexika a Guatemaly 
i medvědy Aljašky.
AUSTRÁLIE A OCEÁNIE: Poznejte nejhezčí parky! „Frčí“ i Nový Zéland. Přírodu Pána 
prstenů umocní kultura Maorů. Specialitka je Nová Guinea. Svět, o kterém jste si 
mysleli, že už neexistuje.
ANTARKTIDA: Jsme výhodnější! Srovnejte ceny s konkurencí! My polár opravdu realizujeme!

26 let 
na trhu

www.tajemnaindonesie.cz

Unikátní výstava



SPOKOJENOST. VAŠE I NAŠE…
Už přes čtvrt století putujeme spolu planetou na úspěšných výpravách. Exotické akce pojí 
zajímavé zážitky a silné emoce. Vaše dojemná věta: „Nejhezčí chvíle života!“ zní stále 
častěji. Pozitivní vibrace umí nejen hory…
Vyzrávající CK přináší dobré změny. Stěhujeme se do lepšího! (Neuměl jsem si po 
20 letech působení na historicky daném místě s legendární pub Livingstone představit 
změnu. Šla překvapivě lehce!) Nový prostor je ve všem lepší! Dává nové impulsy.  
Užijte návštěvu našeho exotického prostředí. Máme větší zázemí.
S odborníky na oblasti a zkušenými osobnostmi ladíme nové cestovatelské lahůdky.  
Slavný horolezec Peter Habeler dal jako první s Reinholdem Messnerem Everest bez kyslíku. 
S námi dá Bhútán na podzim 2020. Přihlaste se včas! Počet účastníků je omezený… 
Trefujeme zvláštní rituály po celém světě. Točili jsme pro Českou televizi woodoo, 
nyní filmujeme nový projekt ŠAMANISMUS. Přeroste v zajímavou knihu s režisérem 
Vili Poltikovičem…? Uvítáme další tipy na šamany, léčitele, slavnosti, náboženské 
slavnosti, rituály… Poznáváme netradiční barevné svátky a festivaly.  
Oceníme také vaše návrhy! 
Putujeme na všechny kontinenty! Jako špička oboru se dělíme o zážitky. V naší CK potkáte 
zajímavé osobnosti s přesahem, schopný tým rozšiřuje lokality. Zdobí nás největší záběr 
aktivit. Organizujeme festivaly a besedy, pořádáme úspěšné výstavy, stavíme kreativní 
expozice. Pracujeme s nadšením i profesionálně. Základ tvoří dobří průvodci.  
Umí i zásadní chvíle, kde oceníte pomocnou ruku nejvíce. Množina nových přátel (klientů) 
stále roste. Nemáme však ambice enormních nárůstů CK, vyhovuje současná pohoda… 
Vážíme si příjemného současna. Spokojenost a harmonie dominují.
Vracíte se z výprav spokojeni, dobrý pocit se umocňuje…

Pojeďte příště také! S námi…
NORMAL IS BORING!

361°
LIVINGSTONE vás vozí do celého světa, od Severního pólu po jižní ledovce, na všechny 
kontinenty, rovnoběžky a poledníky.
Pronikáme do nitra Guinee, k záhadám Afriky, tajům Ameriky, hor Himálaje, mystice Asie, 
k jeskyním malbám Austrálie i do panenské Antarktidy. Zažíváme extrémy tropů i poláru, 
v hlubinách i na ledovcích. Je na vás, jakou porci poznání unesete. Bonusem je přátelství. 
Podaná ruka v nouzi… Výrazy „zákazník, klient a zájezd“ končí za zdí kanceláře.  
V exotice jsme parta se společným zájmem o maximální poznání.  
Chceme vždy něco extra. Nacházíme třeba malý, ale klíčový kousek navíc. 361 stupeň! 

Ing. Rudolf Švaříček

BAREVNĚJŠÍ CESTOVÁNÍ SE ZÁŽITKY
Už 26 let společně cestujeme na všechny kontinenty. Preferujeme aktivní poznávání 
s unikátními zážitky. Nadělujeme pohodu malých skupin. Cesty přináší bohaté zážitky 
a nadšení, příjemné emoce, novou energii a nové přátele. 
Bohatou nabídku cest opět rozšiřujeme.
Kvalitní cestovní pojištění ERV Evropské pojišťovny, a. s. máte již v ceně zájezdu. 
Nadstandardní servis ERV je výjimečný. Ctíme komplexní spolehlivost. Rádi bychom 
poděkovali nejen všem klientům, kteří se nově rozhodli při výběru dovolené oslovit naši 
cestovní kancelář, ale hlavně těm, kteří nám zachovávají přízeň. I v letošním roce se 
budeme snažit plnit vaše cestovatelské sny! 
Neváhejte se na nás obrátit i s nadstandardním požadavkem. Jsme tu pro vás!

Ing. Jitka Popelková

Cestování seznamuje, obohacuje a posouvá…
Všichni táhnou za jeden provaz. I rybáři v Togo.

Působivé woodoo v Beninu.

Mešita hliněného města Djenné v Mali.

Podané ruce v nouzi? I v Africe…



OD JAPONSKA PO HAVAJ
Poslední rok má opět říz. JAPONSKO je vydařený skok za buddhismus do šinto, tao, konfu… 
Těší přístavní Jokohama, horké písky Ibusuki, Icukušima s plovoucí branou, první hlavní město 
Nara s jeleny a chrámem Tódaidži, největší dřevěnou stavbou světa. Hrady zaskočí pompézností, 
Osaka obávanou fugou. Historické Kjóto a wagyu z Kobe nelze nemilovat! Nadchnou odvázané 
kluby, alterna a show Tokia. Robotí restaurace a kočičky tvoří bizár! Japonolog Martin Vačkář 
prováděl Václava Havla, teď zasvětí v  debatách intelektuálů u  saké i  nás. Bonus dodá zimní 
Fudži. Místní Radek půjčí mačky, v přelidněné zemi užívám ledy posvátné hory nádherně sám. 
Vrcholové štěstí zde má jiný rozměr. 
V Západní Africe točíme vúdú pro Českou televizi, vede BENIN plný magie. Krev zalévá svatyně, 
rituály mystiky odnášejí… smršť vjemů hlava nebere. Ženy padají do mdlob, chlapi do transu! 
Sekunduje TOGO králů a chýšek trpaslíků. GHANA vydá hrady otroků, lávky v korunách stromů 
i obří rybí trhy. BURKINA FASO rozbalí mistrovství hip hopu. Natáčení ČT se překlopí do nového 
projektu ŠAMANISMU. Vyústí v knihu s režisérem Vildou Poltikovičem? Lezecký ráj skalních věží 
BURKINA FASO tančí Silvestrem čertů. Troufáme si na MALI. Hliněné Djenné konzervy středově-
ku s nejkrásnější mešitou plní sen. 
Hedvábná stezka chce samostatný prostor - viz vedle.
Kontrastem pohostinnosti Střední Asie je Amerika. ALJAŠKA vládne syrovou přírodou s parádní-
mi treky a ledovci. Už Chilkoot trail s 56 km v odlišných vegetačních pásmech prověří! Lachtani 
mávají ze zátoky vstupního pralesa, hory medvědů ústí do skal Zlaté horečky. Chilkoot pass 
vrací do KANADY tyrkysových jezer. Mega borůvky jsou všude, medvědi se hemží jako minule na 
Kamčatce. Mořské kajaky zajíždí do divokých zátok, kde nás příliv posouvá s myriádami ryb dál. 
Řeka se červená lososy, grilujeme všechny variace. Životní nerybář vytahuje z moře kardinální 
halibuty, i Japonci si půjčují mé ryby k focení. Další absurdita Ameriky! Trek Kesugi v Denali je 
nej! Výšlapy umocní kánoe Yukonu i rafty. 
Akční je i  HAVAJ! Kaňony, hory, zpěvy, lodě, vrtulníky, šnorchly, potápění… OAHU prostře surfo-
vé Honolulu a japonský Pearl Harbor. Nedávno jsme sledovali následky v Hirošimě a Nagasaki… 
KAUA’I nadělí Napali Jurského parku i mořský trek Kalalau. Kaňon Waimea otevře náruč duze, cent-
rum hippies Hanalei válí koncerty. HAWAI přidá Mauna Kea s akcí domorodců i Mauna Loa nad mra-
ky. MAUI hladí nejvyšším vulkánem světa Haleakala. Šílené letadélko evokuje lety Guineje, přežije 
i pilot! Štěstěna laská, jen v nočním potápění uplavaly manty. Možnost 5 % přišla právě tuto noc, 
dive master nadělí příští ponor zdarma. Máte šanci na noční manty, jen trochu z ruky! 
Božské San Francisco nadchne beatniky, šokují homeless. Road trip Západu USA stihne nejlep-
ší vinice Kalifornie Sonoma i božské Yosemity. Stanujeme pod stěnou El Capitan, Adam Ondra 
je borec! Nadchne nejvyšší hora Whitney s Alabama Hills. Westernové Lone Pine s šerifem točí 
filmové trháky, Tarantino tu umotal Django. Death Valey je mrtvé, Grand Canyon velký, noční 
život chrlí bizarní Las Vegas, kde hrají Def Leppard. Líbí se NP Antelope, Arches, Monument…
Vlak barových černoušků nese z Denveru do Lincolnu k „naší Hance“, kde se stanu školákem. 
Washington vrcholí skvostným velvyslancem Hynkem Kmoníčkem. Na ambasádě opět vyváří 
delikatesy. 
Česko vítá burčákem a cyklováním do Vídně. Finalizujeme tento katalog. 
Příště čeká INDIE, Daramsala s dalájlamou je vždy výzva! TIBET pozornost zaslouží! 
Poté šamanská Afrika, NAMIBIE - ANGOLA. Následně vánoční KONGO, RWANDA, UGANDA 
a TANZÁNIE hor s Radkem Jarošem… 
Další akce už můžeme užívat společně!

vrchol Fudži

Brány tori 

Ghana

Kjótó

Aljaška - ledovec Exit 

Mount Whitney

Horseshoe Bend



HEDVÁBNÁ STEZKA
Velké téma vzrušuje dlouhodobě, v posledních letech pohlcuje opět intenzivně. První expe-
dici HS užívám hned po Sametu 89 na 6 měsíců. Nejdelší expedice Marco Polo trvá dokonce 
rok a půl! Umožní vnímat v souvislostech, dostat se zemi pod kůži, více rozumět domácím, 
sdílet s nimi nejen smích... Kdo však má dnes tolik času?
Loni jsme putovali KYRGYZSTÁN – TADŽIKISTÁN – AFGHÁNISTÁN – UJGURSKO – ČÍNA – TIBET
Letos nese HS z Pekingu do Iránu na 2 etapy. 
První krájí kilometry zvláštního obra ČÍNY až do Karakoram přes buddhistické komplexy. Xi An skrý-
vá pyramidu největšího tajemství. Květinové hory Huashan zpestří hřebenovka místních Dolomit. 
Poprvé se zamiluji v poušti, Badai Jaran je snová. Šlapeme mezi dunami, testujeme velbloudy i oni 
nás… zázraky předvádí v písečném moři džípy. Vychytáváme skvosty severní trasy až do Kašgaru 
s největší tržnicí světa, kola užijeme pod sedmitisícovkami k hranici s pákistánskými dobrotami. 
UJGURSKO tlumí svět barevného náboženství, muslimové nesmí do mešit, ruší jim i čajovny. Kuqa 
skrývá buddhismus, cyklo mezi svatyněmi má policejní doprovod, co si nás předává…
Druhá etapa vede od čínské hranice po Kurdistán. 
PÁKISTÁN láme rekordy pohostinnosti, všude nás zbožňují. A my je! Hlavní město Mugalů La-
hore voní rajskými zahradami Šáh Džahána, roztančená hranice INDIE eskaluje vášně, žhavý jih 
pálí od starobylé Harapy. Středověký Multan tryská sufi, rituály na hřbitově i svatostánky emocí. 
Modř Uch Sharif nese sílu pouště s tanečníky i na střeše busu. Kreace dervišů! Hltáme největší 
pevnost Darawa s natáčením TV i palác Sedik s tunelem netopýrů. Největší šiřitel buddhismu 
Guru Rinpoče se narodil pikantně zde u řeky Swat. Jediný alkohol cesty suchými státy dá hor-
ský Čitral Kalašů. Pokud lze drsný nápoj nazvat vínem! Ženy chodí nazdobené jako princezny. 
Zažijeme i věhlasné polo na koních. Plníme si Hindúkúš, šplháme k BC nejvyšší hory Tirič Mír. 
S kolem lze v Karakoram až na hranici Číny. Sjezd z nejvyšší hranice světa Kunjerab pass ve 
sněžení bolí… Základní tábor Nanga Parbat je bonbónek s pohádkou Fairy Meadow. Pešawar 
s úchvatným starým městem byl centrem Gandara, co první ztvárnila Buddhu. Hnízdo hříchu 
Dara pojí zbraně a drogy. Jsou všude, rychle dál! 
AFGHÁNISTÁN nezklame! Do země čaje, chlebových placek a pušek vjedeme přes obávaný Ky-
ber pass, zdárně dáme Kábul, i  když to tam právě dnes bouchlo ve velkém! Dobří známí se 
rozrůstají, péče o nás dojímá. Mazare Sharif rozbalí nejposvátnější místa Modré mešity klíčové 
pro šíity. Ochránce Farid vládne znalostmi i humorem. Herat je nejsilnější místo celé Silk road, 
mrazivý rituál u černé kostky "Kaba" přiblíží Mekku. Dopravu zrušili, nic nefunguje, ale na hra-
nici se šťastně dostaneme. 
IRÁN se přetahuje o primát hospitality. Mašad ohromí největším náboženským komplexem Imá-
ma Rézy. A zase do hor! Tochal rozvine panoráma čtyř tisícovky, spacáky pod hvězdami okoření 
jahodový dort na vrcholu. Super výhledy přidá Demavand sirných kouzel v 5 671 m. Královský 
Kazvin otevře největší karavanseraj Blízkého východu. Zkoumáme hrady Assasínů, vede orlí hníz-
do Alamut. Úžasné oktagonální 50 m vysoké mauzoleum v Soltanyie postavili Mongolové pro 
následníka Čingischána. Po buddhismu a křesťanství přijal šía, nakonec přešel na sunna. Zde 
vzniklo „překábátění“…? Hlavní město Kurdské provincie Sanandaj má smělé muže v  legrač-
ních kalhotách tradice sena. Hory Palengan roztančí i chromé! Behistan ohromí reliéfy Dariuse, 
200 m dlouhý výjev skály je unikát. Hamedan poučí hrobkou perského filosofa a lékaře Avicena. 
Stále se učíme! 
Letošní „Hedvábka“ hladí a inspiruje…

Uch sharif

Herat

Mazare Sharif

Demavand

Badai Jaran

Bangling Si

Tirič Mír



MISS CESTOVATELKA
1 000 Kč sleva na zájezd LIVINGSTONE

INGRID RAKúSOVÁ
Putuje s námi stále více „klientů“ ze Slovenska. „Duše 
Východu“ jsou čistější, férovější… žijí tam snad „po-
slední kovbojové“ s citlivější duší. Slováky máme rádi, 
Slověny milujeme! „Nezkaženost“ východu stvrzuje ta, 
co se k vítězství prosmála. Pohoda a věčný smích je 
dar přírody. V zemi chladné mentality je žhavá sranda 
cenná. Všude pomáhá, o každého se stará. 
Svět miluje smích… Užijte si ho také!

SYMPAŤÁK roku
2 000 Kč sleva na zájezd LIVINGSTONE

VÍT ZÁWORKA
Inteligentní, schopný i vtipný, stále v klidu a pohodě. 
Profesně modeluje design, tvoříme modely i na treku 
mezi obřími dunami. Příjemně malá skupinka má velké 
výhody! Vyplave průzračněji, co je v kom skryto. Jezdí-
me na kole od metropolí po velehory. Bezedná studna 
historek tahá neuvěřitelné příběhy. Chlap s duší kluka 
je skvělý. Musíte ho zažít! Přeji jej za společníka i vám…  

SKUPINA LIVINGSTONE
3 000 Kč konzumace NA SPOLEČNÉ PARTY

JAPONSKO
Na cestě není mnohdy zásadní kam, ale s kým. Dobrá 
parta únavu nevnímá. Atypická akce vystačí v našlapa-
ném programu se železnicí. Zemi vycházejícího slunce hl-
táme od horských vrcholů po mořské legrácky. Zvládáme 
bez auta jen vlaky a chůzí, měrky hlásí 300 nachozených 
km. Nezdálo se to! Stále se nese záplava informací znalé 
Kate. S Japonologem Martinem filozofujme od bohatých 
snídaní po noční bazény onsen…

ZAJÍMAVÉ OSOBNOSTI
Cestování přináší výjimečná setkání se zajímavými osobnostmi. Nejsilnější okamžiky prožívám na audiencích 
JEHO SVATOSTI DALAJLÁMY. Zásadní je prolínání s dalajlámou a VÁCLAVEM HAVLEM. RICHARD GERE nás 
bere do svého letadélka, ve kterém letíme s rodinou dalajlamy… Silně ovlivňují i další poznání: ERICH VON DÄNIKEN, 
KURT DIEMBERGER, PETER HABELER, REINHOLD MESSNER, JIŘÍ HANZELKA, MIROSLAV ZIKMUND…
Společné cesty podnikáme s kreativními režiséry, filmaři. I vy máte možnost potkat se s inspirativními osob-
nostmi. Byli to JAKUB VÁGNER, JAN HOMOLA ze skupiny WOHNOUT… hodně s  námi jezdí JIRKA KOLBABA. 
S ním zažijete další výpravu v roce 2021.

Pro blízké budoucno nabízíme akce s hvězdnou trojkou.
PETER HABELER v  tandemu s  Reinholdem Messnerem dosáhli jako první na vrchol Everestu bez kyslíku. 
Dlouho se těšíme na společnou cestu. Čeká nás nejoblíbenější země – BHÚTÁN! Už v říjnu 2020.
RADEK JAROŠ absolvoval unikátně KORUNU HIMÁLAJE. Nyní zdárně ukrajuje z projektu KORUNA PLANETY – 
VÝSTUPY NA NEJVYŠŠÍ HORY KONTINENTŮ. Na poslední dvě máme stoupat společně. AFRIKA na Silvestra je 
vyprodána. Logisticky nejtěžší hora světa CARSTENSZ - INDONÉSIE je příští výzva, Nová 
Guinea má nejoblíbenější část planety. Můžete se přidat! Užili jsme si tam český a sloven-
ský prvovýstup s Peterem Hámorem, na legendární horu se vracím s dalšími „Everesťáky! 
Láďa Nosek, Vlado Zboja i Pavel Bém také stanuli na nejvyšší hoře světa…
MARTIN KOUKAL je mistr světa v běhu na lyžích. Vychutnali jsme si spolu parádní běžkování 
v Norsku, plánovali Špicberky, nyní užijeme ŠVÉDSKO na Velikonoce. Netřeba se obávat tempa. 
Martin je na akci pozorný a ochotný. Skvěle se stará o trasu i ostatní…
Kvasí další zajímavé výzvy:
PAVEL PAVEL – VELIKONOČNÍ OSTROV
ROMAN ŠMUCLER – JIŽNÍ KOREA –TAIWAN (SEVERNÍ KOREA)
JIRKA KOLBABA – SVĚT
HONZA HOMOLA - AFRIKA
JAN ŠIBÍK – KAMBODŽA, VIETNAM…?



POŘÁDÁME FESTIVALY A BESEDY 
STAVÍME ÚSPĚŠNÉ VÝSTAVY
VÝSTAVA ŠANGRI-LA
Na premiéře Bratislavy 2009 vytvořila slovenský rekord, navštívilo ji 77 000 lidí!  
Úspěchy pokračují v českých metropolích.

Výstava MAGICKÝ HIMÁLAJ
Rozsáhlou expozici již shlédlo na 300 000 spokojených návštěvníků.  
Máte tip zajímavého místa…?

NAŠE SPOLUPRÁCE SE ZOO
ZOO PRAHA  Velkorysý pavilon INDONÉSKÁ DŽUNGLE je 

chlouba Troje. ÚDOLÍ SLONŮ rozvíjí náš etno 
příběh...

ZOO BRNO  NOVÁ GUINEA je nově obohacena. AFRICKÁ 
VESNICE přitahuje velkou pozornost. Expozi-
ce HIMÁLAJ rodí velkorysý projekt DOLPO.

ZOO ZLÍN  HIMÁLAJ a BUDDHISMUS v expozici červené 
pandy.

ZOO OSTRAVA  „Náš“ pavilon PAPUA vyhrál cenu BÍLÝ SLON 
za nejlepší expozici!

ZOO OLOMOUC  Expozice v hojně navštěvovaném vestibulu.
ZOO PLZEŇ  HANZELKA – ZIKMUND – PAST NA ROVNÍKU 

– Pocta plzeňskému rodákovi M. Zikmundovi. 
HIMÁLAJ se líhne...

TAJEMNÁ INDONÉSIE – NOVÁ GUINEA.
Naše nejúspěšnější výstava má již 700 000 nadšených návštěvníků. Další rekord! Příště u vás…?

FESTIVAL KOLEM SVĚTA
BRNO 7.– 8. března 2020 kino SCALA.  
PRAHA PVA Expo v Letňanech 14.–15.3. 2020 
Clarion Congress Hotel Prague 21.–22.11. 2020. PLZEŇ 1.–2.2. 2020.

LIVINGSTONE NA COLOURS OF OSTRAVA
Skvělé ohlasy sklízí na největším českém festivalu i scéna Livingstone. 
Naše „stage“ je natřískaná fandy, kumuluje besedy zajímavých osobností. 

VÝSTAVA H+Z: TATRA KOPŘIVNICE



Ochutnejte ugandskou kávu!                             
Kupte si čerstvě praženou kávu a další dobroty z Ugandy 
a podpořte Bwindi Orphans. 
Objednávejte na e-shopu: 
www.bwindicoffee.cz 
nebo na telefonu 602 595 073
Více o Bwindi Orphans naleznete na www.bwo.cz

Ochutnejte ugandskou kávu!                             
Kupte si čerstvě praženou kávu a další dobroty z Ugandy 

www.bwo.cz

CESTOVATELSKÁ 
PROMÍTÁNÍ

23.ročník festivalu se stěhuje do nové modernější 
prostory v pavilonu P. Budeme dostupnější z i veletrhu 
GO… Jsme přímo u vstupu!

JIŘÍ HANZELKA A MIROSLAV ZIKMUND 
jsou naši nejslavnější cestovatelé. Před jejich výkony 
smekáme. Cestovatelská legenda si hold zaslouží. 
Letošní hlavní téma festivalu věnujeme jim.

MIROSLAV ZIKMUND  
14. ÚNORA 2019 OSLAVIL 100 LET!

K tématu HZ vystoupí i MILOSLAV STINGL  
a další zajímavé osobnosti.  
Účast na GO KAMERA už přislíbili: 
režisér VÁCLAV MARHOUL, herci MARTIN HOFFMAN 
a JITKA ČVANČAROVÁ, horolezci RADEK JAROŠ, 
DINA ŠTĚRBOVÁ, KLÁRA KOLOUCHOVÁ, 
lékař TOMÁŠ ŠEBEK, lyžař MARTIN KOUKAL…

HLAVNÍ HVĚZDOU FESTIVALU 
JE RAKOUSKÝ HOROLEZEC  
PETER HABELER
Tandem R.MESSNER – P.HABELER jako první  
vystoupil na Everest bez umělého kyslíku.

NEJVĚTŠÍ FESTIVAL V ČESKU NABÍZÍ:
PROJEKCE A BESEDY 
SOUTĚŽ FILMŮ, KNIH A FOTOGRAFIÍ.

Vyhrajte atraktivní ceny za 20 000 Kč.  
Posílejte své snímky, filmy či knihy do 13. 1. 2020.

www.gokamera.cz
pořádá

PRAHA: CESTOVATELSKÉ STŘEDY V NÁRODNÍM MUZEU leden–duben, středy v 19:00

BRNO: DIVADLO HUSA NA PROVÁZKU únor–březen, čtvrtky v 19:00

VYŠKOV ZOO: únor–březen, čtvrtky v 17:00

OSTRAVA: FESTIVAL COLOURS – DOV VÍTKOVICEPOŘÁDÁ CK LIVINGSTONE www.livingstone.cz

23. ROČNÍK

BVV B RNO / PAVI LON P



CESTOVATELSKÉ STŘEDY
V NÁRODNÍM MUZEU

Nová budova Národního muzea, Praha www.cestovatelskestredy.cz

leden–duben
2019

STŘEDY 19.00NÁRODNÍ MUZEUM a CK LIVINGSTONE pořádají 
promítání s besedami v atraktivním prostředí 
bývalého Federálního shromáždění Moderuje cestovatel Ruda Švaříček

PRO JUBILEJNÍ 10. ROČNÍK ZVEME SILNÁ JMÉNA: ERIC VALI – MILAN LASICA – PETR JANDA – PETR ČTVRTNÍČEK
MAGDA VAŠÁRYOVÁ – CYRIL HOSCHL – KAREL GOTT – JAROMÍR JÁGR – PAVEL NEDVĚD – IVÁN KRÁL – JIŘÍ BARTOŠKA
RADEK JAROŠ – JARDA DUŠEK – MARKÉTA IRGLOVÁ – DAVID KOLLER – TOMÁŠ KLUS – SIMONA BABČÁKOVÁ – KAREL HVÍŽĎALA... 
ZAŽIJTE  OPĚT  VÝJIMEČNÉ  VEČERY! Degustace osobností, které již v pořadu vystoupili... 

DÁRKOVÝ POUKAZ
OBJEDNÁVEJTE V CK LIVINGSTONE

VÝSTAVIŠTĚ BVV V BRNĚ /  
WWW.GOKAMERA.CZ

 

Ochutnejte ugandskou kávu!                             
Kupte si čerstvě praženou kávu a další dobroty z Ugandy 
a podpořte Bwindi Orphans. 

Objednávejte na e-shopu: 
www.bwindicoffee.cz 
nebo na telefonu 602 595 073

Více o Bwindi Orphans naleznete na www.bwo.cz

Skvělé večery minulého roč-
níku opět povýšily úroveň ob-
líbeného pořadu. Užívali jsme 
silné chvíle v sále i následné 
velké večírky malých sestav. 
Dan Bárta výtečně reaguje 
na repliky Radka Jaroše. Nej-
lepší tandem tvoří Eva Holu-
bová s Davidem Vávrou. Po-
dobně souzní Václav Cílek 
s dvorním fotografem V. Havla 
Tomki Němcem. Francouzský 

šarm a elegance Chantal Poulain skvěle kontrastuje slovenskému horolezci Petru Hámorovi z drsných 
velehor. Herečka Jana Paulů srší energií, pozitivní přístup přenáší na ostatní v sále. Filosofi cký kalibr 
přináší dvojice politolog Václav Bělohradský a neuropatolog František Koukolík. Stejně intenzivně to 
rozjedou poté i na Žižkově u piva. Lékař Tomáš Šebek ovládne srdce všech žen, které tvoří drtivou vět-
šinu v sále. Matěj Rupert roztančí i publikum, šokuje gumovým tělem a imitací. Kněz Láďa Heryan válí 
na kytaru s hudebníkem Jiřím Stivínem, který hraje snad na všechno. Preludují od Pink Floyd po Leno-
na. Mirek Donutil je stálice inteligentního humoru, rozesmál by i popravčí četu. Miss Iva Kubelková 
hladí „nejhezčím hrudním košem roku“ i skvělým přehledem a exotickým malováním. Na jevišti vy-
střihne parádní prostocviky jógy. Hadí tělo hltají nejen přední řady… Fotit přiučí Jirka Kolbaba a Tom 
Třeštík, taje natáčení ukáže režisér Sís. Jak vylepšit dům radí architekt Vávra i designer Aleš Najbrt.
Přijďte se také poučit… A pobavit!

Právě hrají Wish you were here Ty také...

Gumová Iva Dan

Pozvání už přijal ze zahraničí slavný „záhadolog“ Erich von Däniken, legendární (a poslední žijící) autor prvovýstupů 
na osmitisícovky Kurt Diemberger i horolezec Peter Habeler, který první zdolal s R. Messnerem Everest bez kyslíku.
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Ochutnejte ugandskou kávu!                             
Kupte si čerstvě praženou kávu a další dobroty z Ugandy 
a podpořte Bwindi Orphans. 
Objednávejte na e-shopu: 
www.bwindicoffee.cz 
nebo na telefonu 602 595 073
Více o Bwindi Orphans naleznete na www.bwo.cz

Jubilejní 10. sezóna graduje oblíbený pořad. Silné chvíle ze sálu se přenáší dál. Messner pouště, rakouský dobrodruh Bruno Baumann 
s námi poznává Hradčany, vilu Tugendhat, užíváme běžky v Jizerkách i sjezdovky a skialpy v Alpách. Radek Jaroš je osvědčená 
stálice! Jaromíru Bosákovi závidím všechna fotbalová MS, má úžasný přehled. Fotografové Jan Šibík i Jirka Kolbaba přiučí focení nejen 
drahým foťákem, ale i mobilem. Kovy šokuje mediálním ohlasem. Sehraný tandem tvoří Mirek Bobek a diplomat Míla Stašek. Hoschlovi 
a Pjer la Šéz vytváří dokonce silnou trojici. Skvěle rezonuje architekt Adam Gebrian a Bohumil Vurm. Herečka Ha Thanth posouvá 
pozitivní energii na ostatní. Halina Pawlovská umí inteligentní humor, rozesměje i pacienta. Michal Pavlíček v největším záběru rotuje 
hudebními světy. Jan Čenský spolehlivě ovládne srdce žen v sále. Do Simony Babčákové jsme se zamilovali asi všichni… Wohnout Honza 
Homola válí na kytaru i pozvánku do společné Afriky. Přidáte se? Pilot Robert Santuš s námi odletí na každé místo planety. Slovenský 
čtvrtek je bonus. Skvostná Magda Vašáryová ukáže, proč ji miloval celý národ u Postřižin. Vyzrála v osobnost s obrovským přehledem. 
Slovenský Eben Martin Nikodým dokáže oblibu přenášet… Kulatá desítka se povedla. Bude nová sezóna 2020 ještě silnější…?
Přijďte se také pobavit! A poučit.

PRO 11. ROČNÍK UŽ POTVRDILI:
architekt JOSEF PLESKOT, hudebníci MICHAL PROKOP, VLADIMÍR MIŠÍK a LACO DÉCZI, herci MILAN KŇAŽKO 
a ESTER KOČIČKOVÁ, spisovatelky BÁRA NESVADBOVÁ a KATKA TUČKOVÁ, filosofové JACQUES RUPNIK, KAROL SIDON 
a JIŘÍ PŘIBÁŇ, snowboardistka EVA SAMKOVÁ, judista LUKÁŠ KRPÁLEK...  
Užijeme opět DEJVICKÉ DIVADLO s MARTINEM MYŠIČKOU.

www.cestovatelskestredy.cz
Magda Vašáryová rozzářila sál i sebe…

Sochař J. Róna v ateliéru 
na Olšanském hřbitově Bruno Baumann na Hradčanech

K. Holas a hudba ČECHOMOR Bylinkář L. Kříž střihl karate vícemistra světa Tandem léčitelů s bonusy. P. Rejha míchá koktejly Kuby. L. Kříž s medailemi.

J. David a K. Hvížďala s globem, symbolem pořadu

Kaskadérka Hanka Dvorská

ZAŽIJTE OPĚT VÝJIMEČNÉ VEČERY!

Exotické tance Indonésie. 
Večery obohacujeme i jinak! 



Vydejte se s námi poznat nejzajímavější  místa Afriky!
Kniha prozradí kam, cesty zajistí LIVINGSTONE.   

 
Bonusem je foto přehled unikátních etnik, nejlepších lokalit i přehled bohaté �ory a fauny. 

První průvodce východní Afrikou i Etiopií umožní i vaši první cestu na jih…
 

Knihu pořídíte v CK LIVINGSTONE se slevou!

VÝCHODNÍ AFRIKA
PRŮVODCE NA SAFARI 

KEŇA - TANZANIE - UGANDA -  ETIOPIE

vydává výjimečnou knihu

S
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A F R I K A

TANZANIE    KEŇA    UGANDA    ETIOPIE

Petr Hejtmánek – Roman Filipský
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TANZANIE    KEŇA    UGANDA    ETIOPIE

VYDEJTE SE S NÁMI 
POZNAT NEJZAJÍMAVĚJŠÍ 
MÍSTA AFRIKY! 

KNIHA PROZRADÍ 
KAM, CESTY ZAJISTÍ 
CK LIVINGSTONE.

zájezd na přání: staňte se spolutvůrcem své cesty

nic není nemožné!

safari a treky do afriky na přání
• FOTOSAFARI V AFRICKÉ DIVOČINĚ

• NEJKRÁSNĚJŠÍ NÁRODNÍ PARKY AFRIKY

• GORILY V UGANDĚ

• VÝSTUP NA KILIMANDŽÁRO

 Rádi vám připravíme cestu na míru. 
Termín i velikost skupiny jsou volitelné. 

Svěřte nám svůj sen,  
my vám ho splníme.

Pište nám na info@livingstone.cz

nebo zavolejte na tel.: 542 214 645



věnujte svým blízkým dárek! Nejen k vánocům…

SLEVY CK LIVINGSTONE
Výše slev se počítá z katalogové ceny zájezdu uvedené v tomto katalogu  
nebo na   www.livingstone.cz. 
Sleva se nepočítá z cen doplňkových služeb (např. připojištění, příplatek za jednolůžkový pokoj, 
fakultativní aktivity, speciální permity, apod.).

SLEVY PRO VĚRNÉ ZÁKAZNÍKY 
• 1% z katalogové ceny zájezdu všem, kteří jedou s CK LIVINGSTONE podruhé nebo potřetí.
• 2% z katalogové ceny zájezdu všem, kteří jedou s CK LIVINGSTONE počtvrté až pošesté.
• 3% z katalogové ceny zájezdu všem, kteří jedou s CK LIVINGSTONE posedmé až podesáté.
•  9% z katalogové ceny zájezdu všem, kteří jedou s CK LIVINGSTONE pojedenácté a vícekrát. 

(9% slevu již nelze kombinovat s žádnou další běžnou ani speciální slevou.)

SLEVA ZA VČASNÉ PŘIHLÁŠENÍ
• 2% z katalogové ceny zájezdu (přihlášení, úhrada zálohy) do 4 měsíců před odletem.
• 3% z katalogové ceny zájezdu (přihlášení, úhrada zálohy) do 5 měsíců před odletem.
• 4% z katalogové ceny zájezdu (přihlášení, úhrada zálohy) do 6 měsíců před odletem.

UŠETŘETE SVÉ FINANCE!
Pro kvalitní organizaci poznávacích zájezdů je důležité včasné zajištění všech služeb včetně 
rezervace letenek. Z tohoto důvodu nevyhlašujeme obvykle slevy typu „last minute“. Nejvyšší 
slevy u CK LIVINGSTONE můžete získat naopak, pokud se přihlásíte co nejdříve!

SKUPINOVÁ SLEVA
Sleva pro skupinu nejméně 4 zákazníků, kteří se hlásí na stejný zájezd. 
Výše slevy závisí na velikosti skupiny. Minimálně však 1 500 Kč/osoba. 
Tuto slevu je možné kombinovat buď se slevou pro věrné zákazníky, nebo se 
slevou za včasné přihlášení (bude přiznána vyšší z těchto dvou slev).

SLEVA PRO LÉKAŘE VÝPRAVY 2% Z CENY ZÁJEZDU
Podmínkou je plně vybavená lékárnička a ukončené zdravotnické vzdělání. 
Slevu pro lékaře výpravy lze přiznat vždy (na zájezdu může být tato sleva 
přiznána jen jednomu lékaři).

SLEVA ZA SPOJENÍ ZÁJEZDŮ 3 000 KČ
Tuto slevu lze uplatnit při spojení dvou či více zájezdů (jedná se o spojení 
zájezdů, které nejsou v rámci katalogu uvedeny pod samostatným číslem). 
Tuto slevu lze kombinovat se všemi běžnými slevami (pro věrné zákazníky, 
za včasné přihlášení, pro lékaře výpravy).

MIMOŘÁDNÁ SLEVA
Pokud je u některého zájezdu vypsána tato sleva, nelze ji již kombinovat 
s žádnou další běžnou slevou! 
U nekatalogových akcí je cena stanovena dohodou a nevztahují se na ni 
žádné uvedené slevy.

Veškeré informace o slevách naleznete na 
 www.livingstone.cz /prakticke-informace/slevy-livingstone

Požadované slevy poznamenejte v online objednávce.

DÁRKOVÝ POUKAZ
NA ZÁJEZD S CK LIVINGSTONE



PRAKTICKÉ INFORMACE
VELIKOST SKUPINY JE LIMITOVÁNA
Neděláme masové zájezdy, respektujeme vaše soukromí a omezený čas na poznávání. 
Pokud je některý z termínů naplněn, často vypisujeme termín nový. 
Sledujte www.livingstone.cz, kde uvádíme u každého zájezdu velikost skupiny a také 
informace o nových termínech a posledních volných místech!
Nenechte si ujít svoji vytouženou dovolenou!

SAMOSTATNĚ CESTUJÍCÍ
Cestujete  -li sami a máte zájem o doobsazení do dvoulůžkového pokoje, rádi vyjde-
me vstříc, bude -li to možné. Na našich webových stránkách u jednotlivých zájezdů 
naleznete pravidelně aktualizované informace o možnostech doobsazení.
Můžete vyhledávat zájezdy také podle možnosti doobsazení. Pokud doobsazení 
není s ohledem na skladbu přihlášených klientů na zájezdu možné, účtujeme přípla-
tek za jednolůžkový pokoj.

REZERVACE A PŘIHLÁŠENÍ
Místo na zájezdu si můžete rezervovat přímo na www.livingstone.cz u detailu každého 
zájezdu. S potvrzením rezervace od nás emailem (případně poštou) obdržíte infor-
mace k online přihlášení. Po jeho vyplnění vám zašleme formulář Smlouvy o zájezdu 
a Všeobecné podmínky pro zájezdy CK LIVINGSTONE (dále jen CK). Oba dokumenty 
naleznete ke stažení také na našich webových stránkách. Rezervace má omezenou 
platnost, obvykle 7 dnů, pokud se nedomluvíte jinak.

 www.livingstone.cz/zajezdy/jak-se-prihlasit-na-zajezd

ZÁLOHA A DOPLATEK
Smlouva o zájezdu je platná po uhrazení zálohy:

• 20 000 Kč / osoba u zájezdu s cenou do 40 000 Kč
• 30 000 Kč / osoba u zájezdu s cenou od 40 000 Kč do 60 000 Kč
• 40 000 Kč / osoba u zájezdu s cenou od 60 000 Kč do 110 000 Kč
• 50 000 Kč / osoba u zájezdu s cenou nad 110 000 Kč

Platbu je možné provést v hotovosti, poštovní poukázkou nebo bankovním převodem 
na náš účet číslo 176661005/0300 u ČSOB, pobočka Brno, Joštova 5. Konstantní 
symbol je 0308, variabilní symbol je vaše datum narození ve formátu ddmmrrrr. 
Specifický symbol je číslo zájezdu.
Úhradu zájezdu lze po domluvě provést i na náš účet v EUR.
Doplatek zájezdu je nutné uhradit nejpozději k datu uvedenému v podrobných poky-
nech k zájezdu v kalkulaci doplatku. Způsob úhrady je totožný jako u zálohy.

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ
Součástí ceny většiny zájezdů je kvalitní cestovní pojištění léčebných výloh sjednané 
u ERV Evropské pojišťovny, a. s. V případě zájmu je možné sjednat také připojištění. 
U akcí, jejichž součástí je vysokohorská turistika, je nezbytně nutné uzavřít připojiště-
ní pro tento druh aktivit. ERV Evropská pojišťovna, a. s. nabízí i alternativu připojištění 
u zájezdů, kde se pohybujete v nadmořské výšce nad 3 000 m, včetně vysokohorské 
turistiky. Vzhledem k cenám zájezdů doporučujeme uzavřít pojištění storna zájezdu. 
Bližší informace obdržíte v CK nebo naleznete na straně 16 v našem katalogu.

PODROBNÉ INFORMACE K ODLETU
Obvykle 7 týdnů před odletem od nás obdržíte „Podrobné pokyny k zájezdu“ včetně 
kalkulace doplatku, rozpisu leteckého spojení, srazu na letišti, vízové povinnosti. 
Součástí je i „Informační dopis k zájezdu“, ve kterém vám bude objasněna většina 
dotazů důležitých pro přípravu na cestu.

 https://www.livingstone.cz/prakticke-informace/caste-dotazy

ZDRAVÍ NA CESTÁCH
S cestami do exotických zemí často souvisí i zvláštní zdravotní opatření. Do někte-
rých zemí je vyžadováno povinné očkování, jiná se doporučují.
Přehled zdravotních doporučení jednotlivých destinací naleznete v  Informačním do-
pise k zájezdu. Užívání léků a očkování jakéhokoliv druhu je třeba konzultovat s od-
borným lékařem. Se žádostí o  odbornou konzultaci se obraťte na specializovaná 
očkovací centra či centra cestovní medicíny. Očkování doporučujeme naplánovat 
s dostatečným předstihem.

 www.livingstone.cz/prakticke-informace/zdravotni-doporuceni

MEZINÁRODNÍ LETENKY
Letenky zajišťujeme u  nadnárodních a  národních leteckých společností. Informace 
o konkrétním leteckém spojení se dozvíte nejpozději v „Podrobných pokynech k zájezdu“.
V závislosti na podmínkách letecké společnosti si může CK vyžádat doplatek za zá-
jezd i dříve, a sice k datu, které požaduje letecká společnost. Podmínky jednotlivých 
leteckých společností mohou ovlivnit i výši storno poplatků v případě zrušení zájezdu 
ze strany zákazníka. Pracovníci CK vás budou o této skutečnosti informovat.
Na vaše přání zajistíme letenku ve vyšších než ekonomických třídách, jiné místo 
odletu či konkrétní leteckou společnost dle vašich preferencí.

REZERVACE MÍST V LETADLE
Pro většinu našich zájezdů využíváme skupinové rezervace letenek, v takových přípa-
dech nelze zajistit konkrétní místa v letadle. Letecká společnost sama vyhrazuje sek-
tory v letadle, kam skupinu usadí. Pokud je to jen trochu možné, snažíme se zadávat 
leteckým společnostem klienty po dvojicích tak, jak jsou společně uvedeni na smlouvě.
V případě, že se jedná o rezervace individuální a umožňuje  -li to letecká společnost, 
můžeme vám poskytnout číslo elektronické letenky, abyste si mohli v rámci  on-line 
check -in (24h–48h před odletem) zajistit místa v letadle dle svých preferencí. 
 On  -line check-in může z bezpečnostních důvodů provést jen osoba, na kterou je le-
tenka vystavena. Předběžná rezervace sedadel je možná jen u některých leteckých 
společností a často bývá zpoplatněna. Podmínky rezervace se liší s každou leteckou 
společností. 
Více informací ke konkrétnímu letu vám rádi poskytneme.

CESTOVNÍ DOKLADY A VÍZA
Potřebné dokumenty k cestě (letenku, doklad o cestovním pojištění, příp. pas s vízy) 
obdržíte před odletem při srazu na letišti nebo po předchozí domluvě v naší kanceláři.
Zkontrolujte si svůj cestovní pas! Většina zemí vyžaduje platnost 6  měsíců po 
ukončení cesty a také dostatečný počet volných stránek na víza i vstupní razítka.
Pokud často cestujete, je možné si vyřídit druhý pas!
Vízové poplatky nejsou zahrnuty do ceny zájezdu. Zajištění vstupních víz je možné ob-
jednat v rámci Smlouvy o zájezdu. K vyřízení víz je potřeba včas dodat kromě platného 
cestovního pasu také všechny podklady a dokumenty požadované danou ambasádou.
Za vyřízení víza je účtován poplatek uvedený v části "Cena nezahrnuje".

 www.livingstone.cz/prakticke-informace/caste-dotazy

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ (GDPR)
LIVINGSTONE s.r.o. prohlašuje, že veškeré osobní údaje zákazníků jsou považovány 
za přísně důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu s platnými ustanoveními v oblasti 
ochrany osobních údajů.

 www.livingstone.cz/o-nas/zasady-ochrany-osobnich-udaju

POJIŠTĚNÍ PROTI ÚPADKU CK
Je nutnou samozřejmostí a je zahrnuto do ceny zájezdu. CK Livingstone je pojištěna 
v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č.  159/1999 Sb. proti úpadku u ERV 
Evropské pojišťovny,  a.  s. Doklad o  uzavření pojistky obdrží zákazník na vyžádání. 
K nahlédnutí je i na našich webových stránkách.

 www.livingstone.cz/o-nas/pojisteni-ck

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO ÚČAST NA ZAHRANIČNÍCH ZÁJEZDECH
Více informací naleznete ve Všeobecných podmínkách pro účast na zahraničních zá-
jezdech Livingstone, s. r. o., které jsou součástí Smlouvy o zájezdu a jejich úplné znění 
naleznete na www.livingstone.cz v sekci Praktické informace.
Katalog zájezdů je tvořen s ročním předstihem a vychází z aktuálních cen k 30. 09. 2019 
a ze známých skutečností.



NA WWW.LIVINGSTONE.CZ NALEZNETE

• Aktuální a kompletní nabídku zájezdů, včetně nekatalogových
• Nově vypsané termíny a mimořádné nabídky na poslední chvíli
• Charakteristiku zájezdů včetně náročnosti a míry komfortu
• Podrobné mapy tras zájezdů
• Možnosti doobsazení a praktický filtr výběru zájezdů
• Medailonky průvodců a na jakých zájezdech se s nimi setkáte
• Bohaté fotogalerie
• Praktické informace o zemích, vízových povinnostech a zdraví
• Cestovatelské články
• Informace o výstavách, festivalech a promítáních
• Knihy a DVD z edice Livingstone
• Novinky k zájezdům i kulturním akcím

SETKEJTE SE S NÁMI NA VELETRZÍCH

Pravidelně se účastníme veletrhů cestovního ruchu.

• GO a Regiontour v Brně 16.–19.1. 2020
• Holiday World v Praze–Holešovicích 13.–16.2. 2020
• ITF Slovakiatour v Bratislavě na výstavišti Incheba 23.–26.1. 2020

webové stránky livingstone.cz| hlavní zdroj informací k zájezdům

FACEBOOK

Staňte se našimi fanoušky na Facebooku. Naleznete zde upozorně-
ní na zajímavé akce a promítání. Můžete jej využít ke sdílení vašich 
fotografií a videí z cest.

 www.facebook.com/livingstoneck

REZERVUJTE ON-LINE

Rezervace on-line je jednoduchá a pohodlná. Naše webové stránky jsou 
optimalizovány i pro váš tablet nebo mobil. Po online rezervaci se vám 
ozve přímo garant zájezdu a domluví s vámi všechny podrobnosti.

 www.livingstone.cz/zajezdy/rezervace
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NEWSLETTER
Chcete vědět o mimořádných nabídkách a aktuálních tipech? 
Zaregistrujte se na našich stránkách k odběru emailového zpravodaje.

INSPIRUJTE SE NA CESTY.  
PŘIJĎTE NA CESTOVATELSKÉ FESTIVALY,  
PROMÍTÁNÍ A VÝSTAVY.

 www.magickyhimalaj.cz
 www.tajemnaindonesie.cz
 www.cestovatelskestredy.cz
 www.gokamera.cz
 www.kolemsveta.cz



Realizační KOLEKTIV a Průvodci CK Livingstone
Základem našeho úspěchu je individuální přístup ke každému z vás a spolehlivost „kancelářského zázemí“. Máme dobrý pocit ze společné práce a souznění sehraného „realizační-
ho kolektivu“. Těší vaše reakce, kdy přicházíte od větších konkurenčních CK. Odrazeni nefunkčním neosobním kolosem přebíráte naši jistotu. Ta začíná u kvalitní sestavy kanceláře. 
Příjemné osobnosti si najdou vždy čas, neznají výraz „to nejde“. Nejsme přerostlí administrativou a unifikací - na rozdíl od některých jiných. 
BAVÍ NÁS TO! Přejeme vám prožívat něco podobného…

PRŮVODCI CK LIVINGSTONE
Naše CK není „one man show“. Kancelář je dnes mimořádně silná, průvodci tvoří schopný tým. Oni jsou „hvězdy“, na kterých stojí úspěch akcí a zájezdů. S „ošlehanými znalci“ vyrážíte na 
odlišně barevné kontinenty. Jezdí s vámi opravdoví profesionálové, specialisté pro danou oblast. Za příjemně dlouhá léta se u nás vyprofilovala parta našlapaných „bytostí“. Se všemi rád 
pojedu i na „velkou akci“ a budu se na ni moc těšit. Závidím, že jste s nimi na cestách častěji než já, více si jich užijete. Jsem na „vytříbenou“ sestavu pyšný. Každý z průvodců je zajímavá 
a výjimečná osobnost. Všech si vážím, jsou špičkou oboru i „správná krevní skupina“. Rodinné stříbro je nejcennější. Stojím za nimi. Právě oni vám připravují nevšední zážitky.
Ruda Švaříček

Vizionář s širokým záběrem aktivit, hlava 
i duše festivalu GO KAMERA. Publikuje 
úspěšné knihy, pořádá výstavy s rekordní 
návštěvností, moderuje. Extrémní dobro-
druh a šarmantní společník je i obratný 
diplomat.

Ing. Rudolf Švaříček
Kraluje ekonomice, číslům i zájezdům. Je 
garancí serióznosti, jistoty a fair play. Stará 
se svědomitě o to, aby cestovka fungovala 
spolehlivě i dlouhodobě.

Ing. Jitka Popelková

Procestoval svět, několik let žil ve Velké 
Británii. Vrátil se zužitkovat své bohaté 
zkušenosti naštěstí právě k nám. Bez 
cestování si nedokáže život představit. 
Komunikovat s ním budete hlavně ohledně 
zájezdů do Asie a Afriky.

Lukáš Bártek 
Procestoval celou Jižní Ameriku od severu 
na jih, jihovýchodní Asii, Indonésii i kousek 
Himálaje. Pomůže vám se správným výbě-
rem cesty do Jižní Ameriky, Asie i Austrálie. 
Stará se i o vaše klidné odlety a přílety.

lukáš hermann

Záběr od Austrálie po Argentinu. Zamilovala 
se do jihoamerického kontinentu, i na safari 
či horách v Africe je jako doma. Obdivuhodné 
znalosti má o kulturách Tibetu, Nepálu a In-
die. Hovoří anglicky, španělsky, portugalsky 
i srbsky. Dokáže si poradit v každé situaci!

Martina Veselá

Vedoucí naší pražské pobočky. Díky bo-
hatým znalostem jazyků a zkušenostem 
z mnoha cest se aktivně zapojila do orga-
nizování a průvodcování zájezdů a expedic 
do Asie, Afriky i Ameriky. Má toho za sebou 
tolik, jako málokterá cestovatelka.

Ing. Ludmila Puldová 

Velký pohodář, milovník cestování. Posled-
ních 15 let se opakovaně vrací do Jihový-
chodní Asie, kde si plnými doušky vychutnává 
doslova vše, co tamější oblast nabízí. Asie je 
mu blízká především díky pohodové atmosfé-
ře, přátelským obyvatelům, skvělé kuchyni.

Pavol Okenka 

Vystudovala arabštinu, už během studia 
trávila více času v "terénu" než ve školní 
lavici. Procestovala téměř dvacítku mus-
limských zemí, což jí dalo skvělý rozhled 
a vhled do kultury a životů lidí, kteří tam 
žijí. Dnes se ve světě islámu cítí jako doma.

Mgr. Lenka hrabalová

Učarovaly jí outdoorové sporty. Dlouhá léta se 
starala o vlastní sportovní kemp ve Slovinsku. 
Věnuje se canyoningu, běhá po horách, lyžuje. 
Všestranná sportovkyně vás porazí nejen v te-
nise. Na základě svých dlouholetých zkušeností 
dokáže poradit s cestami do všech koutů světa.

Mgr. Zuzana Pochylá 

Neuvěřitelně společenská partnerka do 
každé situace miluje hory a vše s nimi spoje-
né. Lyže, skály i kolo zvládá stejně jako ori-
entační běh a kolečkové brusle. Setkáte se 
s ní hlavně v Asii, zejména v horách Nepálu 
a Indie, vždy s nakažlivým úsměvem na tváři.

Mgr. Kobzová Dominika 

Komplexně vybavená ženská s tváří za-
toulané školačky. Majitelka situačního 
i  organizačního citu propadla vášnivě kouz-
lu cestování. Skvělé výkony podává nejen 
v kanceláři a na zájezdech, ale i na kole 
a lyžích, v horách i za barem.

MgA. Darja Šmídová 

Od dětství se věnovala studiu jazyků. Kouz-
lu cestování propadla již před mnoha lety 
a stále ji to baví. Roli průvodce úspěšně 
kombinuje s prací v kanceláři. Postará se 
o vaše pohodlí během zájedů na své nej-
oblíbenější kontinenty Asii a Afriku.

Irena Janoušková

Gábina kraluje účetnictví a ekonomice. Shro-
mažďuje výsledky společných aktivit, kontro-
luje a ovládá finanční toky. Společně s Lenkou 
tvoří účetní DUO. Ohlídají vaše finance. Ocení 
včasné platby bez výzev. Jejich pečlivost a spo-
lehlivost je obdivuhodná.

Gábina Juráčková a Lenka doleželová 

Dlouhá léta žil a studoval v Americe a Oce-
ánii. Intelektuál zavalený tituly univerzit si 
zamiloval hlavně Afriku. Rád poznává nové 
oblasti, ale vnitřně cítí, že jeho srdeční zá-
ležitostí je právě východní Afrika a zejména 
Etiopie, které chce cíleně nejvíce pomáhat.

Roman Filipský, M.F.A

Osud ji zavál na jižní cíp Afriky, kde trvale 
žije. Dlouhá léta průvodcuje po JAR, Zimba-
bwe, Botswaně a Namibii. Je rozená optimi-
stka a skvělá organizátorka. Z jejích úst usly-
šíte stovky informací a historek o místních 
reáliích a lidech. A hlavně věčný smích!

Mgr. Jana Wilson 

Všemi oblíbená, bez problémů zvládá 
jakýkoliv úkol. Slovíčko „nejde“ nezná. 
Stará se o celkový provoz kanceláře. Vždy 
rozesmátou pohodářku nerozhodí žádná 
nečekaná situace. Lásce k cestování učí 
i nejmladší generaci.

Mgr. Eva Vozková 

Cestování a poznávání dálek je její život. 
Pozitivní přístup i výbornou komunikaci oce-
níte při řešení otázek týkajících se vyřizování 
víz, pojištění a organizaci vybraných zájezdů 
do Afriky a Ameriky. Její veselý tón v hlase 
vás vždy ubezpečí, že voláte správně.

eva kyjovská

Nejmladší z kolektivu CK Livingstone 
boduje! Sportovně založená pohodářka 
s vtipem a dobrou náladou a všudypřítom-
nou pohodou dostane i vás. Miluje výzvy, 
nezalekne se žádného úkolu. Je autorkou 
příspěvků na Facebooku a webu.

ing. Martina roubíčková

Specialista na Afriku. Již v roce 1995, kdy 
byl v Africe poprvé, černému kontinentu 
zcela propadl. Na zájezdech vám předává 
své bohaté zkušenosti z divočiny, života 
zvířat a domorodců. Miluje safari a pomůže 
vám i s fotografováním.

Ing. Petr Hejtmánek 

Hanka Dušáková
Japonština ji uchvátila již na střední škole. 
Stala se profesionální tlumočnicí a opako-
vaně se do Japonska vrací. Španělsky se 
začala učit kvůli rodině kostarických přátel. 
Nejčastěji se s Hankou setkáte na zájez-
dech do Japonska, Kostariky a Panamy.



Také se na Vás těší
Milan Štěpánek , Vít Sojka , Petr Šuba, Vladimír Trailin, Milan Regec, Marcel Žitník, Marek Wachtl, Martin Slíva, Martin Falc, Daniel Delorme, Adam Bechný, Michal Pokorný, 

Ian Rodriguez Diaz, Lukáš Dočkal, Nelson Garzon, Kateřina Zeira, Růženka Duchková, Pavel Valach, David Šanc, Tereza Unzeitigová, Lukáš Klimánek, Kateřina Krejčová, 
Jirka Mlčkovský a další.

Teplé křeslo ve finanční kanceláři vyměnila 
za půlroční pobyt s neziskovkou na misi 
v Jižním Súdánu. Dobrovolnice srdcem 
i duší. Učarovala ji Afrika, Asie a Oceánie. 
Její věčně dobrá nálada dostane i vás.

Zuzana Bendová

Studovala Mezinárodní vztahy. Teorii 
z alma mater ověřuje v reálném světě na 
cestách. Zajímá se o historii, náboženství 
a ekologické otázky. Učarovala jí JV Asie, 
opakovaně se tam vrací. Je vyhlášenou 
gurmánkou.

Ing. Lucie Šebánková 

Skvěle jazykově vybavená - angličtina, 
španělština, francouzština. V zahraničí 
intenzivně prožila řadu let. Nezdolným 
šarmem a energií kouzlí hlavně v Latinské 
Americe a Asii. Setkat se s ní můžete i na 
Reunionu a Mauritiu.

Mgr. Hana Duboisová

Vystudovala odbornou francouzštinu a už 
během studií získala spoustu zkušeností 
s životem v zahraničí. Setkat se s ní můžete 
v jihovýchodní Asii nebo na ostrovech Réu-
nion a Mauricius. Pozor – ať vás nenakazí 
optimismem, na který neexistuje očkování.

Mgr. jana kysilková

Touha po poznání jej naplňuje již od mládí. 
Vystudoval anglickou a ruskou filologii. Do 
své současné destinace Indonésie, kde 
také žije, se zamiloval až poté, co potkal 
svou budoucí manželku pocházející z ostro-
va Timor. Provede vás Indonésií.

Bc. Martin Faů 

Fotograf a publicista. Zaměřuje se na 
oblast Jihovýchodní Asie, zejména Nepál, 
Bhútán, Indii a Srí Lanku. Dokáže poutavě 
vyprávět o historii i současnosti. Spolu-
autor publikací Pod hradbou Himálaje 
a Příběh čaje.

Mgr. Michal Thoma 

Světu pomáhal prostřednictvím organi-
zace Člověk v tísni. Pracoval dlouhodobě 
v Afghanistánu a na Srí Lance. Slušně jej 
„otřískala“ Afrika. Na cestách ho můžete 
nejčastěji potkat na území jižní a východní 
části afrického kontinentu.

Pavel Veselý 

Absolventka religionistiky a etnologie. 
Učarovala jí barevná Indie, vybroušená 
znalost jazyka hindi zaskočila i kníraté 
vezíry a fešáky Síkhů, obdivovatele nachází 
i v Nepálu a Tibetu. Umnými prostocviky 
jógy se složí i do cestovní tašky.

Mgr. Kateřina Rojková 

Již od malička snila o tom, že jednou pro-
cestuje svět a že její život bude jako z filmu 
Indiana Jones. V Čechách vystudovala ces-
tovní ruch a po dokončení studia se vydala 
plnit si svůj sen. Procestovala křížem krá-
žem Ameriku Jižní i Severní a také část Asie.

karolína draxlerová

Věnuje se průvodcování již od roku 2001. 
Miluje Asii, která mu učarovala hned při 
jeho první cestě v roce 1997. Cesta vedla 
po zemi přes Írán a Pákistán do Indie 
a zpět přes Afghánistán. Jeho akce si vy-
chutnají i fotografové, kterým rád poradí.

Jan Košťál 

Věčná optimistka.Procestovala kus světa, 
nejvíce jí učaroval Blízký a Střední východ.
Podílela se na tvorbě amatérských doku-
mentárních filmů z této části světa. Pod 
jejím vedením budete na cestách v dob-
rých rukou. Její nadšení je nakažlivé!

Zuzana Harachová

Její cestovatelská vášeň se probudila na Srí 
Lance a dále rostla v Nepálu a Indii. Nepál-
ské kopce projezdila na kole a prochodila 
pěšky. Miluje přírodu a hory, cizí jazyky a lidi 
z celého světa. Největší radost má, když 
mezi nimi může stavět mosty.

Kamila hrubá, M.a.

Stál u zrodu česko-ekvádorské obchodní 
komory. Vynikající organizátor, příjemný 
společník a vypravěč. Velký nadšenec 
cestování a adrenalinových sportů, prožívá 
Mexiko, Kolumbii, Peru, Panamu. Potkáte 
se společně na Galapágách či v Ekvádoru.

Jan Bartoš 

Tělem i duší sportovkyně. Aktivně chodí 
po horách, lyžuje a jezdí na kole. Propadla 
kouzlu afrického kontinentu, kam se velmi 
ráda vrací. Miluje zvířata, místní lidi a jejich 
kulturu. Výborná organizátorka, která splní 
snad všechny vaše přání. 

Linda Rumlová 

Slovenská geografka a antropoložka dlou-
hodobě zakotvila v Cuzcu. V Peru nasbírala 
obrovskou spoustu zkušeností a znalostí 
o místních zvyklostech. Zkušeně vás pro-
vede i netradiční Jižní Amerikou. Zahltí vás 
informacemi všeho druhu.

Lubica Macedo 

Životní optimista, kterému se stalo cesto-
vání osudovým posláním. Majitel živočišně 
nezdolného svérázného humoru. Svět 
projezdil od Kanady přes Island až po Asii 
i Afriku. Do Afriky se nakonec nejvíce zami-
loval, cítí se tam jako doma.

Josef porubský

Cestováním a fotografováním doslova žije. 
I když navštívil řadu zemí v Jižní Americe 
a Asii, jeho srdeční záležitostí se stala Afrika. 
V posledních letech se věnuje popularizaci 
entomofágie, pořádá přednášky s degustací 
hmyzích specialit. Organizuje putovní výstavy.

David Švejnoha 

Rodilý Brňák, který před velkoměstským 
shonem utekl na venkov. V minulosti byl 
zaměstnancem Livingstonu a průvodce 
dělal profesně. Přes různé pozice se dostal 
k vedení časopisu Příroda. Práci průvodce 
si jednou či dvakrát ročně rád připomene.

Ing. Marek Telička 

Už jako dítě prožila dva roky v Alžírsku. Vystu-
dovaná pedagožka vyučovala francouzštinu 
a ruštinu, od roku 1992 působí jako fotograf-
ka. Průvodcovsky se věnuje hlavně africkým 
frankofonním oblastem. Zná velmi dobře 
Rusko, jezdí i Kamčatku, Írán či Gruzii.

PhDr. Dana Kyndrová 

Procestoval Blízký východ i severní Afriku, 
nejvíce ho však okouzlila Jihovýchodní 
Asie. Přednáší o arabské a indické kuchy-
ni, je hlavním propagátorem entomofágie.
Rád vás doprovodí na cestách do Asie 
a Severní Afriky.

Milan Václavík
Jazyky se staly společně s cestováním 
jejími největšími koníčky. Dnes se domluví 
devíti jazyky. Miluje adrenalin, hory a divo-
kou přírodu. Kromě Jižní Ameriky proces-
tovala Kanadu, Střední Ameriku,  ostrovy 
v Karibiku, Jihovýchodní Asii a Jižní Afriku.

Tereza Sikorová

Vystudovala japonštinu na Karlově uni-
verzitě a do země vycházejícího slunce se 
opakovaně vrací. Věnuje se psaní románů. 
Věčný úsměv vás odzbrojí. Opravdová speci-
alistka pro danou oblast je záruka přátelské 
atmosféry vaší cesty.

Kateřina Špirochová



Široká možnost připojištění LIVINGSTONE
LIVINGSTONE

EXTRA

Limity pojistného plnění (v Kč) Celý svět

Trvalé následky úrazu
Úmrtí následkem úrazu

300 000
200 000

300 000
200 000

Škoda na osobních věcech
Zpoždění zavazadel

80 000
10 000

1)

2)
80 000
10 000

1)

2)

Odpovědnost za škodu na zdraví
Odpovědnost za škodu na majetku
Právní zastoupení

6 000 000
4 000 000

200 000

6 000 000
4 000 000

200 000

Zmeškání odjezdu
Zpoždění odjezdu

5 000
5 000 3)

5 000
5 000 3)

Přerušení cesty 50 000 50 000

Nevyužitá dovolená 15 000 4) 15 000 4)

Provozování rizikových sportů
Škoda na sportovním vybavení

NE ANO
10 000 5)

Zájezdy CK LIVINGSTONE obsahují kvalitní základní pojištění
Spolehněte se na specialisty z ERV Evropské stejně jako Ruda Švaříček!

Zvýhodněná cena do 31 dní LIVINGSTONE
LIVINGSTONE

EXTRA

Osoba  990 Kč 1 990 Kč

Dítě do 12 let 495 Kč 995 Kč

Základní pojištění v ceně LIVINGSTONE
BASIC

Limity pojistného plnění (v Kč) Celý svět

Léčebné výlohy
Zubní ošetření 
Fyzioterapie

5 400 000
24 000

120 000

Aktivní asistence
Převoz, přeložení, repatriace
Převoz tělesných ostatků
Opatrovník

neomezeně
1 000 000
1 000 000

150 000

Tato inzerce má pouze informativní charakter.  
Přesné znění pojistných podmínek obdržíte při sjednání pojištění.

Varianta LIVINGSTONE EXTRA zahrnuje pojištění rizikových sportů 
včetně vysokohorské turistiky do 6 000 m.n.m.

Vysvětlivky:   1)   spoluúčast 500 Kč 
     2)   5 000 Kč za každých 12 hodin
       3)   1 000 Kč za každých 6 hodin
       4)   1 000 Kč za den
       5)   spoluúčast 1 000 Kč

Produkt LIVINGSTONE nebo LIVINGSTONE EXTRA můžete ještě rozšířit o zvýhod-
něné pojištění storna. Za 5 % z celkové ceny služeb (zájezdu, letenky, ubytování, 
pronajatého vozu apod.) získáte možnost zrušení cesty i z jiných, než zdravotních 
důvodů!
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Brazílie, Uruguay .................. 104–107, 112
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Kuba ................................... 122
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Vysvětlení symbolů
Pro usnadnění výběru správné akce z naší nabídky je každý zájezd označen několika 
ikonami, které slouží pro vaši lepší orientaci. Každý zájezd je doplněn schématickou 
mapkou zájezdu. Na  www.livingstone.cz naleznete detailnější popis trasy, náročnosti 
a míry komfortu.

 Typy zájezdů
Pohodové poznávání
Zájezd určený pro všechny, kteří chtějí poznávat. Časový harmonogram akce je sestaven v pozvolném 
tempu tak, abyste měli dostatek času jak na vstřebávání nových zážitků, tak na odpočinek na atraktiv-
ních místech, často je na konci zájezdu zařazen i krátký pobyt u moře.
Aktivní poznávání
Akce nemusí být vždy jen fyzicky náročná. Může však zahrnovat více delších přesunů či pěší turistiku, 
případně jsou klima a podmínky v destinaci extrémnější. Poznání je na prvním místě. Program někte-
rých z těchto zájezdů může obsahovat lehčí či náročnější treky.

Komfortní akce
Akce určená pro náročnější cestovatele, kteří pojí poznávání s komfortním stylem 
cestování. Prioritou je ubytování v kvalitních hotelech, často na velmi atraktivních 
místech. Cena zahrnuje obvyklle snídani, u vybraných akcí polopenzi či plnou pen-
zi. Doprava je vždy pronajatá, delší vzdálenosti absolvujeme letecky.

Zážitkové akce
Akce určená pro cestovatele, kteří preferují hlubší poznání navštívené země.  
Program je namíchán jako pestrý koktejl zázitků, který vnímáte všemi smysly.

 Náročnost cesty
Podrobná charakteristika zájezdu z hlediska fyzické náročnosti i specifikace přesunů.

 Míra komfortu
Upřesňující informace týkající se zejména typu ubytování a stravování.

 Velikost skupiny
Označuje minimální a maximální počet osob ve skupině.

Z Á Ž I T k o v ě



1.–2.den Letecky do KENI. Nairobi. Přejezd do ob-
lasti sopečného masivu národního parku Mt. Keňa 
(UNESCO).
3.–6.den Čtyřdenní výstup na nejkrásnější horu Afri-
ky – Mt. Keňa s plnou penzí a ubytováním v horských 
chatách. Vrchol Point Lenana (4 985 m). Na kopec 
jdeme za zvířaty a krásnou přírodou, ne za lezením. 
Vysokohorský trek v oblastech s překrásnými jezírky 
a divy botanické říše, senéciemi a lobéliemi. Odlišná 
výstupová a sestupová cesta. Kaňony, skalní útesy, 
jezera odlišných barev a  vodopády v  bujné džungli. 
Sloni a buvoli ve 3 000 m? Večerní návrat do Nairo-
bi. Pro zájemce oslava výstupu v restauraci Carnivo-
re, maso divočiny - krokodýli, pštrosi…

MOŽNOST ZKRÁCENÍ, BEZ VÝSTUPU NA MT. KEŇA. 
VIZ AKCE Č. 102, Č. 105 (letecky do Tanzanie)

7.den Podél Nairobského národního parku směrem 
na jih se rozprostírá nekonečná savana. S ubýváním 
„civilizace” narůstá počet červených postav Masajů. 
TANZANIE. Uvidíme v  dálce šestitisícové Kiliman-
džáro? Podél NP  Arusha se sopečným vrcholem 
Mt. Meru do „hlavního města safari” Arushi.

PĚTIDENNÍ SAFARI V NÁRODNÍCH PAR-
CÍCH S PLNOU PENZÍ
8.den Hadí farma Maserani - hadi, želvy, krokodýli, 
varani (cimrmanovské foto herpetologa v těle krajty je 
aktualizováno pozřeným rolníkem!). Velká příkopová 
propadlina. Působivý přírodní zlom NP  Lake Ma-
nyara, odlišná vegetační pásma. Sloni, hroši, žirafy, 
stromoví lvi…
9.den Karatu - poslední vesnice před „africkou divo-
činou“. Cesta přes chráněnou rezervaci Ngorongoro. 
Mohyla obětem divočiny. Památník M. Grzimka, za-
kladatele nejslavnější rezervace. Safari v NP Seren-
geti (UNESCO) - vrchol divoké přírody. Nedozírná stá-
da zeber, pakoňů, antilop (údajně 9 000 žiraf, 5 000 
slonů, 3 000 lvů). Naabi Hill - šance na gepardy. 
Nocleh v oblasti Seronera.
10.den Celý den plnohodnotně prožijeme v  NP  Se-
rengeti. Nedozírná stáda zeber, pakoňů, antilop. 
Mimořádné ranní safari. Uvidíme hrochy vracející se 
z  pastvy? Šance na krokodýly a  lví rodiny. Východ 
slunce, na jaký se nezapomíná. Podaří se nalézt lev-
harta? Nocleh v oblasti Seronera.
11.den Ranní safari v  NP  Serengeti. Přejezd do 
NP  Ngorongoro. Tradiční masajská boma. Poznání 
masajských obydlí. Před vchodem zapíchnutý oštěp 
oznamuje: „Nevstupuj! Milujeme se!“ Výjezd k okraji 
sopečného kráteru. Nocleh v kempu na hraně kaldery.
12.den Kráter Ngorongoro, zapsaný jako přírodní 
dědictví UNESCO. Výhled z  vrcholového hřebene na 
„Zahrady ráje“. Z  výšky 2 300 m sjedeme o  600 m 
níže na dno kaldery, kde uvidíme, jak asi vypadala 
Noemova archa plná zvířat. Dvacet kilometrů široký 
kráter Ngorongoro - největší koncentrace zvěře na 
světě. Uvidíme i nosorožce? Zpět do Arushi.

MOŽNOST UKONČENÍ viz AKCE Č. 104.

Tři země s ochutnávkami rozmanitých 
afrických kouzel. Navštívíme nejlepší národní 
parky a rezervace Afriky. Spatříme nejen 
místa, která patří mezi „povinnosti“ 
afrických safari. Džípy se vydáme do 
nejzajímavějších končin. Plná 
penze po dobu pětidenního 
safari v Tanzanii, bohatý program 
v Ugandě. Výstup na nejkrásnější 
horu Afriky s plnou penzí, odpočinek 
na ostrově Zanzibar. Věříme, že i vaše 
vzpomínky na Afriku budou stát za to! 
Možné jsou i kratší varianty akce.

KEŇA – TANZANIE – ZANZIBAR – UGANDA \ 101–105
To nejlepší z Afriky!

Cena zahrnuje: Mezinárodní letenka. Letištní taxy. Veškerá doprava 
- na safari v Tanzanii terénní džípy, pronajatá vozidla na Zanzibaru, 
v Ugandě, v Keni. Bus z Nairobi do Arushi. Přelety Arusha - Zanzibar, 
Zanzibar - Kampala. Lodní výlet na ostrov Changu. Návštěva masajské 
bomy. Exkurze za kořením. Ubytování se snídání 9x v hotýlcích, 3x v bun-
galovech na Zanzibaru, 2x na Murchison Falls v chatkách či postelemi 
vybavených místních stanech. Na treku na Mt. Keňu 3x v horských 
chatách, na safari 4x v místních stanech. Po dobu treku na Mt. Keňu 
a pětidenního safari v Tanzanii plná penze, servis kuchaře. Trekový 
permit na Mt. Keňu. Vstupy do národních parků. Návštěva nosorožčí 
farmy. Lodní výlet mezi hrochy po kanálu Kazinga a po Viktoriině Nilu. 
Permit na šimpanze. Český průvodce (během výstupu nad Mt. Keňa 
od 6 osob). Cestovní pojištění.

Cena nezahrnuje: Vstupní víza Keňa 50 USD (e-vízum před odletem, 
či po příletu), Tanzanie 50 USD na hranicích, nebo při příletu e-vízum, 
Uganda 50 USD po příletu. Stravování nad rámec programu. Vstupy do 
památek, muzeí, na hadí farmu cca 50 USD. Spropitné. Příplatek za 
jednolůžkový pokoj 6 600 Kč (24 dní) / 6 300 Kč (18 dní) / 3 900 Kč 
(18 dní) / 2 100 Kč (13 dní) / 3 900 Kč (12 dní). Povinné připojištění 
na vysokohorskou turistiku (u akcí 101,103,104).

Typ zájezdu
Aktivní poznávání

Velikost skupiny
8–16 osob

13 DN
Ů

24 DN
Ů

12 DN
Ů

18 DN
Ů

Murchison Falls
Fort Portal

Kampala

Mt. Keňa

Nairobi

Serengeti

ArushaNgorongoro

Manyara

NP Queen
Elisabeth

UGANDA KEŇA

TANZANIE ZANZIBAR

VIKTORIINO
JEZERO
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18 DN
Ů

KEŇA – TANZANIE – ZANZIBAR – UGANDA \ 101

Termín Cena Kód
01.02.– 24.02. 2020 24 dnů 117 900 Kč 101A20

27.06.– 20.07. 2020 24 dnů 119 900 Kč 101B20

19.09.– 12.10. 2020 24 dnů 117 900 Kč 101C20

30.01.– 22.02. 2021 24 dnů 117 900 Kč 101A21

KEŇA – TANZANIE – ZANZIBAR – UGANDA \ 102

Bez výstupu na mt. Keňu

1. Letecky do Arushi.
2.–19.den Program akce č. 101 (7.–24. den).

Termín Cena Kód
07.02.– 24.02. 2020 18 dnů 104 900 Kč 102A20

03.07.– 20.07. 2020 18 dnů 106 900 Kč 102B20

25.09.– 12.10. 2020 18 dnů 104 900 Kč 102C20

05.02.– 22.02. 2021 18 dnů 104 900 Kč 102A21

KEŇA – TANZANIE safari – zanzibar \ 103

s výstupem na Mt. Keňu

1.–17.den Program akce č. 101 (1.–17. den).
18.den Letecký návrat domů.

Termín Cena Kód
01.02.– 18.02. 2020 18 dnů 101 900 Kč 103A20

27.06.– 14.07. 2020 18 dnů 103 900 Kč 103B20

19.09.– 06.10. 2020 18 dnů 101 900 Kč 103C20

20.12.– 06.01. 2021 18 dnů 104 900 Kč 103D20

30.01.– 16.02. 2021 18 dnů 101 900 Kč 103A21

KEŇA – TANZANIE safari \ 104

s výstupem na Mt. Keňu

1.–12.den Program akce č. 101 (1.–12. den).
13.den Letecký návrat domů.

Termín Cena Kód
01.02.– 13.02. 2020 13 dnů 89 800 Kč 104A20

27.06.– 09.07. 2020 13 dnů 91 800 Kč 104B20

19.09.– 01.10. 2020 13 dnů 89 800 Kč 104C20

20.12.– 01.01. 2021 13 dnů 93 800 Kč 104D20

30.01.– 11.02. 2021 13 dnů 89 800 Kč 104A21

KEŇA – TANZANIE safari – ZANZIBAR \ 105

Bez výstupu na mt. Keňu

1.den Letecky do Arushi.
2.–11.den Program akce č. 101 (8.–17. den).
12.den Letecký návrat domů.

Termín Cena Kód
07.02.– 18.02. 2020 12 dnů 89 900 Kč 105A20

03.07.– 14.07. 2020 12 dnů 91 900 Kč 105B20

25.09.– 06.10. 2020 12 dnů 89 900 Kč 105C20

26.12.– 06.01.2021 12 dnů 94 900 Kč 105D20 

05.02.– 16.02. 2021 12 dnů 89 900 Kč 105A21

13.–14.den Letecky na ZANZIBAR - příjemný pobyt 
na atraktivním ostrově. Kombinace koupání, potá-
pění a  historických pamětihodností. Neopakovatel-
ná atmosféra křivolakých uliček. Kamenné město 
(UNESCO). Rušná městská tržnice. Dům a  kostel 
Dr.  Livingstona. Lodní výlet na ostrov Changu. Ro-
mantická pláž „sněhobílého“ písku mizející v  moři. 
Obrovské sloní želvy. Prales Jozani - tři odlišná vege-
tační pásma. Visuté lávky v porostu mangrove. Červe-
nobílé endemické guerézy. Cesta na sever - kontrast 
tropické zeleně k vyprahlé buši. Spice tour - exkurze 
za odlišnými druhy koření.
15.–16.den Vesnice Nungwi na severu ostrova je 
opravdu nejhezčím místem s  bělostnými plážemi 
a  smaragdovým mořem. Bohaté možnosti aktivit. 
Potápění a šnorchlování na nejlepších lokalitách. Pro 
zájemce výlet na ostrov Mnemba či plavba za zápa-
dem slunce na tradiční dřevěné plachetnici dhow.
17.den Poslední koupání. Letecky do hlavního měs-
ta UGANDY Kampaly přes Nairobi, případně letecký 
návrat domů.

MOŽNOST ZKRÁCENÍ AKCE viz Č. 103, Č. 105.

POKRAČOVÁNÍ DO UGANDY
18.den Odjezd z hlavního města UGANDY, Kampaly. 
Cestou návštěva farmy Nakasongola - Ziwa Rhino 
Sanctuary, kde nás čeká pěší safari s  nosorožci. 
Přes městečko Masindi do Rabongo Forest. Největší 
národní park Ugandy Murchison Falls s  množstvím 
zvěře. Zastávka na hraně vodopádů na Nilu.
19.den Exotické safari mezi Lake Albert, Victoria 
a Albert Nil. Plavba lodí po Viktoriině Nilu mezi hro-
chy, krokodýly a  slony pod ohromující skalní průrvu 
Murchison Falls je unikátní podívanou. Hřmící diva-
dlo obrovské síly. Pro zájemce možnost pěšího výstu-
pu na horní hranu vodopádů.
20.den Celodenní přejezd z Murchison Falls. Čajové 
plantáže před horským letoviskem Fort Portal.
21.den Banánovými plantážemi v  podhůří „Měsíč-
ních hor“ Ruwenzori - poodhalí mystické horstvo bílé 
vrcholky? Cestou do NP Queen Elizabeth překročíme 
rovník. Krajina sopečných jezírek kráterů, poloostrov 
Mweya. Edwardovo jezero, Georgeovo jezero a  je-
jich spojnice Kazinga jsou místa s neuvěřitelnou kon-
centrací hrochů. Vyjížďka lodí mezi zvířaty je vrcholem 
safari. Desítky hrochů, krokodýli, sloni, pelikáni, kla-
divouši, orli a další druhy ptactva.
22.den Ranní safari s šancí na stáda slonů, vodušky, 
buvoly, hyeny, prasata bradavičnatá, endemická an-
tilopa kob. Kyambura Gorge - hluboký kaňon s řekou 
a bujnou vegetací. Trek džunglí s bohatým výskytem 
primátů, šance na pozorování šimpanzů.
23.den Přejezd do Kampaly přes město Masaka. 
Cestou zastávka na rovníku a  u  Viktoriina jezera 
- největší vodní plochy Afriky. Večerní odlet domů 
z Entebbe.
24.den Letecký návrat do vlasti.

19



Typ zájezdu
Aktivní poznávání

Velikost skupiny
8–12 osob

Výstup na sopku Mt. Meru a nejvyšší horu 
Afriky Kilimandžáro. Během výstupů máme 
k dispozici místní nosiče i kuchaře, je zajištěna 
plná penze. Díky dlouholetým zkušenostem 
s organizováním vysokohorských treků 
na africkém kontinentu máme vysokou 
úspěšnost dosažení vrcholu. Safari 
v horském NP Arusha a národních 
parcích Ngorongoro a Manyara 
s plnou penzí. Pro zájemce možnost 
individuálního prodloužení na exotický 
ostrov Zanzibar.

1.–2.den Letecky do TANZANIE, Arushi. Výhled na 
sopečný masiv Mt. Meru.

VÝSTUP NA MT. MERU
3.den Výjezd džípem v  NP  Arusha až na Momella 
Gate. Průjezd tunelem v  gigantickém kmeni míst-
ního fíkovníku. Výstup na Mirakamba Hut 2 514 m 
(4–5 h, 1 000 m převýšení).
4.den Výstup na Saddle Hut (3 h, 1 050 m převýše-
ní). Navíc Rhino Point i  Little Meru 3 820 m. Jedi-
nečný výhled na „Kili“ při západu slunce.
5.den Výstup na vrchol Meru 4 566 m (4–5 h, 1 000 m 
převýšení). Druhá nejvyšší hora Tanzanie. Kónický vul-
kanický kužel. Úchvatná skaliska i  vrcholový hřeben. 
Nezapomenutelný pohled na nejvyšší horu Afriky Kili-
mandžáro. Sestup na Mirakamba Hut. Nocleh v lodži.

TŘÍDENNÍ SAFARI V NÁRODNÍCH PARCÍCH 
S PLNOU PENZÍ
6.den Safari v  NP  Arusha příjemně překvapí i  vás. 
Jezero Momella s bohatou faunou. Kráter Ngurdoto. 
Kosmopolitní Arusha.
7.den Velká příkopová propadlina – působivý pří-
rodní zlom. Karatu – poslední vesnice před „africkou 
divočinou“. Cesta do NP Ngorongoro, pod patroná-
tem UNESCO. Mohyla obětem divočiny. Památník 
M. Grzimka, zakladatele nejslavnější rezervace. Od-
polední safari v kráteru. Z výšky přes 2 300 m sjede-
me o 600 m níže na dno kaldery. Obdoba Noemovy 
archy plné zvířat. Místo s  největší koncentrací zvěře 
na světě. Šance na nosorožce! Nocleh v  kempu na 
hraně kaldery.
8.den Přejezd do NP Lake Manyara s odlišnými vege-
tačními pásmy. Šance na stromové lvy. Zajímavá fló-
ra – deštníkové akácie, pryšce, lontarové i královské 
palmy. „Salámovník“ je skutečností. Mto-Wa-Mbu. 
Tržnice s  tradičními výrobky. Exotické ovoce včetně 
červených banánů. Návrat do Arushi.

VÝSTUP NA KILIMANDŽÁRO
Nejscéničtější kombinace cest. Výstupová trasa 
Machame, sestupová Mweka. Akci rozložíme do 
šesti dní správné aklimatizace. Nespěcháme, den-
ní vzdálenosti jsou rozumné. Během výstupu máme 
k dispozici horského vůdce, místní nosiče i kuchaře.

9.den Národní park Mt. Kilimanjaro (UNESCO). 
Tropickým deštným pralesem k  Machame Hut 
(2 980 m, 10 km, 5–7 h, 1 200 m převýšení).
10.den Výstup na Shira Hut (3 840 m, 6 km, 5–7 h, 
840 m převýšení). Cesta mezi skalními útesy. Z místa 
Picnic Rock výhledy na náhorní plato Shira a sopeč-
ný kráter. Královny vegetace – mohutné senécie i do 
výše trčící lobélie.
11.den Výstup na Barranco Hut (3 950 m, 10 km, 
5–7 h, 110 m převýšení). Oranžové skalní útesy Lawa 
Tower. Western Breech – hlavní skalní masiv „Kili“.
12.den Výstup na Barafu Hut (4 550 m, 8 km, 
8–9 h, 600 m převýšení). Nejhezčí výhledy nad stě-
nou Barranco Wall. Sopečný kužel  Kibo po levici. 
Vřesoviště a  „měsíční krajina“. Cíl v  nejkrásnějším 
místě Kili. Nad námi ledovce Kibo, napravo sopečný 
kráter s ostrými skalisky Mawenzi.
13.den Výstup na Uhuru Peak – nejvyšší vrchol Afri-
ky (5 896 m, 5 km, 6–7 h, 1 346 m převýšení). Str-
má cesta na Stella Point, po hřebeni k vrcholu. Vlevo 
ledovce Rebmann, Decken. Jižní ledové pole a  roz-
lehlý Diamantový ledovec, ledovec Ratzel a sopečný 
kráter Reusch. Jedinečná vrcholová scenérie. Sníh, 
led i neuvěřitelné výtvory ledovce pod rovníkem. Se-
stup s důležitým ztrácením výškových metrů (4–6 h).
14.–15.den Sestup až na Mweka Gate. Přesun do 
Moshi. Večerní odlet. Letecký návrat domů.

 MOŽNOST POKRAČOVÁNÍ NA OSTROV ZANZIBAR

MT. MERU – KILIMANDŽÁRO A SAFARI \ 106
vrcholy a safari v Tanzanii

15 DN
Ů

Zájezd na přání

Rádi vám připravíme podobný program. 
Termín i velikost skupiny jsou volitelné.

Pište nám na info@livingstone.cz

Termín Cena Kód
25.07.– 08.08. 2020 15 dnů 112 900 Kč 106A20

Cena zahrnuje: Mezinárodní letenka. Letištní taxy. Doprava, džípy na 
safari a do hor. 3x ubytování v hotelu v Arushi se snídaní, 1x v lodži 
v NP Arusha, 1x v místních stanech v Ngorongoro. Plná penze během 
horských výstupů na Mt. Meru, Kilimandžáro, během safari. Během 
výstupu na Mt. Meru ubytování v horské chatě 2x. Při výstupu na 
Kilimandžáro v pronajatém místním stanu 5x. Vstupy do národních 
parků. Permit na Mt. Meru a Kilimandžáro. Rescue fee - záchranářský 
poplatek. Během treku na Kilimandžáro a Mt. Meru služby místního 
průvodce, nosičů a kuchaře. Služby nosičů při výstupu na Mt. Meru. 
Český průvodce. Cestovní pojištění.

Cena nezahrnuje: Vstupní vízum do Tanzanie 50 USD po příletu. Stra-
vování nad rámec programu. Spropitné pro místní průvodce, nosiče, 
kuchaře. Příplatek za jednolůžkový pokoj 2 600 Kč. Povinné připojištění 
na vysokohorskou turistiku.

Česky mluvící průvodce doprovodí skupinu od min. počtu 
8 osob. Při menším počtu s anglicky mluvícím průvodcem.

Arusha

Ngorongoro Kilimandžáro

Manyara

Mt. Meru

TANZANIE

VIKTORIINO
JEZERO
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19 DN
Ů

Velikost skupiny
8–16 osob

Typ zájezdu
Aktivní poznávání

1.–2.den Letecky do KENI. Nairobi. Přejezd do ob-
lasti sopečného masivu národního parku Mt. Keňa  
pod patronátem UNESCO.
3.–6.den Čtyřdenní výstup na nejkrásnější horu Afriky 
– Mt. Keňa s  plnou penzí a ubytováním v  horských 
chatách. Vrchol Point Lenana (4 985 m). Na kopec 
jdeme za zvířaty a  krásnou přírodou, ne za lezením. 
Vysokohorský trek v oblastech s překrásnými jezírky 
a divy botanické říše, senéciemi a lobéliemi. Odlišná 
výstupová a  sestupová cesta. Kaňony, skalní útesy, 
jezera odlišných barev a  vodopády v  bujné džungli. 
Sloni a buvoli ve 3 000 m? Večerní návrat do Nairobi. 
Pro zájemce oslava výstupu v  restauraci Carnivore, 
maso divočiny - krokodýli, pštrosi…
7.den Podél Nairobského národního parku směrem 
na jih se rozprostírá nekonečná savana. S ubýváním 
„civilizace” narůstá počet červených postav Masajů. 
TANZANIE. Uvidíme v  dálce šestitisícové Kiliman-
džáro za magickou horou Longido? Podél NP Arusha 
se sopečným vrcholem Mt. Meru do „hlavního města 
safari” Arushi.

PĚTIDENNÍ SAFARI S PLNOU PENZÍ
8.den Hadí farma Maserani - hadi, želvy, krokodýli, 
varani (cimrmanovské foto herpetologa v těle krajty je 
aktualizováno pozřeným rolníkem!). Velká příkopová 
propadlina. Působivý přírodní zlom NP Lake Manya-
ra, odlišná vegetační pásma. Sloni, hroši, buvoli,…
9.den Karatu - poslední vesnice před „africkou divo-
činou“. Cesta přes chráněnou rezervaci Ngorongoro. 
Mohyla obětem divočiny. Památník M. Grzimka, za-
kladatele nejslavnější rezervace. Safari v NP Seren-
geti (UNESCO) - vrchol divoké přírody. Nedozírná 
stáda zeber, pakoňů, antilop (údajně 9 000 žiraf, 
5 000 slonů, 3 000 lvů). Naabi Hill - šance na gepar-
dy. Nocleh v oblasti Seronera.
10.den Celý den plnohodnotně prožijeme na safari 
v NP Serengeti. Nedozírná stáda zeber, pakoňů, anti-
lop. Mimořádné ranní safari. Uvidíme hrochy vracející 
se z pastvy? Šance na krokodýly a lví rodiny. Východ 
slunce, na jaký se nezapomíná. Podaří se nalézt lev-
harta? Nocleh v oblasti Seronera.
11.den Ranní safari v  NP  Serengeti. Přejezd do 
NP  Ngorongoro. Tradiční masajská boma. Šokující 
poznání masajských obydlí. Před vchodem zapíchnu-
tý oštěp oznamuje: „Nevstupuj! Milujeme se!“ Výjezd 
k okraji kráteru. Nocleh v kempu na hraně kaldery.
12.den Kráter Ngorongoro, zapsaný jako přírodní 
dědictví UNESCO. Výhled z  vrcholového hřebene na 
„Zahrady ráje“. Z  výšky 2 300 m sjedeme o  600 m 
níže na dno kaldery, kde uvidíme, jak asi vypadala 
Noemova archa plná zvířat. Dvacet kilometrů široký 
kráter Ngorongoro - největší koncentrace zvěře na 
světě. Uvidíme i nosorožce? Zpět do Arushi.

VÝSTUP NA KILIMANDŽÁRO
Nejscéničtější kombinace cest. Výstupová trasa 
Machame, sestupová Mweka. Akci rozložíme do 
šesti dní správné aklimatizace. Nespěcháme, den-
ní vzdálenosti jsou rozumné. Během výstupu máme 
k dispozici horského vůdce, místní nosiče i kuchaře.

13.den Tropickým deštným pralesem k  Machame 
Hut (2 980 m, 10 km, 5–7 h, 1 200 m převýšení).
14.den Výstup na Shira Hut (3 840 m, 6 km, 5–7 h, 
840 m převýšení). Cesta mezi skalními útesy. Z místa 
Picnic Rock výhledy na náhorní plato Shira a sopeč-
ný kráter. Královny vegetace – mohutné senécie i do 
výše čnící lobélie.
15.den Výstup na Barranco Hut (3 950 m, 10 km, 
5–7 h, 110 m převýšení). Oranžové skalní útesy Lawa 
Tower. Western Breech – hlavní skalní masiv „Kili“.
16.den Výstup na Barafu Hut (4 550 m, 8 km, 
8–9 h, 600 m převýšení). Nejhezčí výhledy nad skalní 
stěnou Barranco Wall. Sopečný kužel  Kibo po levi-
ci. Vřesoviště a „měsíční krajina“. Cíl v nejkrásnějším 
místě Kili. Nad námi ledovce Kibo, napravo sopečný 
kráter s ostrými skalisky Mawenzi.
17.den Výstup na Uhuru Peak  – nejvyšší vrchol Af-
riky (5 896 m, 5 km, 6–7 h, 1 346 m převýšení). 
Strmá cesta na Stella Point, po hřebeni k  vrcholu. 
Vlevo ledovce Rebmann, Decken. Jižní ledové pole 
a  úžasný  Diamantový ledovec, napravo ledovec 
 Ratzel a sopečný kráter Reusch. Jedinečná vrcholo-
vá scenérie. Sníh, led i neuvěřitelné výtvory ledovce 
pod rovníkem. Sestup s  důležitým ztrácením výško-
vých metrů (sestup 4–6 h).
18.den Sestup až na Mweka Gate. Patřičná oslava 
výstupu v Moshi. Večerní odlet.
19.den Letecký návrat domů.

MOŽNOST prodloužení NA OSTROV ZANZIBAR

Termín Cena Kód
01.02.– 19.02. 2020 19 dnů 124 900 Kč 108A20

19.09.– 07.10. 2020 19 dnů 124 900 Kč 108B20

20.12.– 07.01. 2021 19 dnů 127 900 Kč 108C20

30.01.– 17.02. 2021 19 dnů 124 900 Kč 108A21

Cena zahrnuje: Mezinárodní letenka. Letištní taxy. Veškerá doprava - 
na safari v Tanzanii terénní džípy, pronajatá vozidla v Keni, mikrobus. 
Dálkový bus z Nairobi do Arushi. Ubytování v hotýlcích v Nairobi 1x, 
v Arushi se snídaní 2x, v hotelu před výstupem na Mt.Keňu 1x. Na treku 
na Mt.Keňu v horské chatě 3x, na Kilimandžáru v místních stanech 5x, 
na safari 4x v místních stanech. Vstupy do národních parků. Během pě-
tidenního safari plná penze, servis kuchaře. Trekový permit na Mt. Keňu, 
Kilimandžáro. Plná penze na Kilimandžáru, nosič, kuchař a horský vůd-
ce. Rescue fee - záchranářský poplatek. Certifikát o dosažení vrcholu. 
Návštěva masajské bomy. Český průvodce (během výstupu na Mt. Keňa 
od 6 osob, na Kilimandžáro od 8 osob). Cestovní pojištění.

Cena nezahrnuje: Vstupní vízum Keňa 50 USD (e-vízum před odletem, 
či po příletu), Tanzanie 50 USD na hranicích. Stravování nad rámec 
programu. Vstupy do památek, na hadí farmu cca 50 USD. Spropitné. 
Příplatek za jednolůžkový pokoj 2 500 Kč. Povinné připojištění na 
vysokohorskou turistiku.

Výstup na nejvyšší hory Afriky. Díky dlouholetým 
zkušenostem s organizováním vysokohorských 
treků na africkém kontinentu máme vysokou 
úspěšnost dosažení vrcholu. 
Navštívíme nejlepší národní parky 
a rezervace Afriky. 
NP Ngorongoro, NP Serengeti, 
NP Manyara. Možnost 
individuálního prodloužení na 
exotický ostrov Zanzibar.

NEJVYŠŠÍ HORY AFRIKY \ 108
Mt. Keňa a Kilimandžáro

Zájezd na přání

Rádi vám připravíme podobný program. 
Termín i velikost skupiny jsou volitelné.

Pište nám na info@livingstone.cz

Arusha
Ngorongoro

Kilimandžáro

Manyara

Mt. Keňa

Serengeti

Nairobi
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Typ zájezdu
Komfort

Velikost skupiny
8–16 osob

1.–2.den Letecky do KENI, Nairobi. Přílet do Nairobi. 
Kontrasty hlavního města. Návštěva muzea Karen Bli-
xen. Farma a dům, kde žila slavná spisovatelka. Žirafí 
centrum, kde lze pozorovat a krmit z ruky žirafy Rotschil-
dovy. Návštěva sloního centra Davida Sheldricka. Pro 
zájemce fakultativně restaurace Carnivore, jedinečný 
zážitek nejen pro gurmány. Masa divočiny - krokodýli, 
pštrosi. Nocleh v centru Nairobi.
3.den Podél NP Nairobi na jih mizí civilizace a roste 
nekonečná savana. Tanzanie. Přechod v  Namanze. 
Uvidíme v  dálce šestitisícové Kilimandžáro? Po-
svátná hora Masajů s  vrcholovým ledovcem. Podél 
NP  Arusha se sopečným vrcholem Mt. Meru do 
„hlavního města safari“. Kosmopolitní Arusha s pří-
jemným klimatem. Nocleh v centru Arushi.

NEJHEZČÍ NÁRODNÍ PARKY AFRIKY
4.den Velká příkopová propadlina - působivý přírod-
ní zlom. Hadí farma Maserani - hadi, želvy, krokodýli, 
varani. NP  Lake Manyara s  odlišnými vegetačními 
pásmy. Sloni, hroši, žirafy, zebry, pakoně, antilopy, 
gazely, buvol kaferský, prasata bradavičnatá. Šance 
na stromové lvy. Zajímavá flóra - deštníkové akácie, 
sukulentní euforbie - pryšce, lontarové i  královské 
palmy, kolosy fíkovníků. „Salámovník“ je skutečností. 
Nocleh v lodži na hraně příkopové propadliny.
5.den Karatu - poslední vesnice před „africkou divo-
činou“. Cesta přes chráněnou rezervaci Ngorongo-
ro. Mohyla obětem divočiny. Památník B. Grzimka, 
zakladatele nejslavnější rezervace. Safari v  NP  Se-
rengeti pod patronátem UNESCO - vrchol divoké pří-
rody. Nedozírná stáda zeber, pakoňů, antilop (údajně 
9 000 žiraf, 5 000 slonů, 3 000 lvů). Naabi Hill - šan-
ce na gepardy. Atraktivní ubytování v lodži.
6.den Celodenní safari v NP Serengeti. Ranní safari 
s východem slunce. Pro zájemce možnost balónové-
ho létaní. Let nad pláněmi Serengeti, safari z  ptačí 
perspektivy. Po přistání se podává šampaňské a sty-

lová snídaně. Na oběd se lze vrátit do lodge a po krát-
kém odpočinku opět vyjet za zvířaty.
7.den Po ranním safari přejezd směr Naabi Hill, 
přesun k  NP  Ngorongoro. Tradiční masajská boma. 
Šokující poznání masajských obydlí. Před vchodem 
zapíchnutý oštěp oznamuje: „Nevstupuj! Milujeme 
se!“ Výjezd k okraji sopečného kráteru. Nocleh v lodži 
na hraně kaldery s pohádkovým výhledem na kráter.
8.den Safari v kráteru Ngorongoro (UNESCO). Z výš-
ky přes 2 300 m sjedeme o 600 m níže na dno kalde-
ry. Obdoba Noemovy archy plné zvířat. Místo s největ-
ší koncentrací zvěře na světě. Šance na nosorožce! 
Mto-Wa-Mbu - tržnice s tradičními výrobky. Exotické 
ovoce včetně červených banánů. Návrat do Arushi, 
nocleh v hotelu.
9.den Letecky na atraktivní ostrov Zanzibar. Kom-
binace pláží, koupání, šnorchlování, potápění a his-
torie. Neopakovatelná atmosféra křivolakých uliček. 
Kamenné město pod patronátem UNESCO. Dům 
a  kostel Davida Livingstona. Kobky otroků. Popíjení 
lahodného koktejlu v Africa House. Nocleh v Kamen-
ném městě ve stylovém hotelu.
10.den Lodí na ostrov Changu. Bělostný písek 
a smaragdové moře. Obrovské sloní želvy, šnorchlo-
vání. Nocleh v Kamenném městě.
11.den Prales Jozani – tři odlišná vegetační pásma. 
Visuté lávky v porostu mangrove. Červenobílé guerézy. 
Cesta na sever – kontrast tropické zeleně k vyprahlé 
buši. Mohutní svědkové dávnověku – baobaby i bou-
gainvillea. Spice tour – exkurze za kořením i ovocem. 
V  záplavě odlišných vůní si přijdou na své i  chuťové 
pohárky. Nocleh v oblasti Nungwi.
12.–13.den Nungwi – nejhezčí místa ostrova. Boha-
té možnosti aktivit. Bělostné pláže. Potápění či šnor-
chlování na nejlepších lokalitách. Pro zájemce fakul-
tativní výlet na atol Mnemba či plavba za západem 
slunce na tradiční dřevěné plachetnici.
14.–15.den Poslední koupání. Letecký návrat domů.

KEŇA – TANZANIE – ZANZIBAR \ 109
Safari v komfortním balení!

Termín Cena Kód
10.05.– 24.05. 2020 15 dnů 105 900 Kč 109A20

25.07.– 08.08. 2020 15 dnů 111 900 Kč 109B20*

08.11.– 22.11. 2020 15 dnů 108 900 Kč 109C20

Cena zahrnuje: Mezinárodní letenka. Letištní taxy. Vnitrostátní přelet 
Arusha - Zanzibar. Terénní džípy po dobu safari. Mikrobus. Ubytování 
ve městech v hotelech se snídaní 5x, po dobu safari v komfortních 
lodžích (mohou být i stanové) s polopenzí 4x, na pláži na Zanzibaru 
v pohodlných bungalovech se snídaní 3x. Lodní výlet na ostrov Changu. 
Permit ke sloním želvám. Exkurze za kořením, návštěva masajské 
bomy. Výlet do pralesa Jozani. Vstupy do národních parků: Manyara, 
Ngorongoro, vstup do kráteru Ngorongoro, Serengeti. Český průvodce. 
Cestovní pojištění.

Cena nezahrnuje: Vstupní víza do Keni 50 USD (e-víza před odletem, 
či po příletu) a Tanzanie 50 USD na hranicích, nebo e-víza. Stravování 
nad rámec programu. Vstupy do památek a muzeí, na hadí farmu, 
celkem cca 50 USD. Večeře v Carnivore v Nairobi. Balónové létání nad 
Serengeti cca 420 USD (nutno objednat předem). Spropitné. Příplatek za 
jednolůžkový pokoj 15 900 Kč (květen), 17 900 Kč (červenec, listopad).

*V letním termínu 109B20 navíc návštěva NP Tarangire.

VÍCE INFORMACÍ NA www.livingstone.cz

MOŽNOST SPOJENÍ S AKCÍ Č. 110 

Bohaté safari v exkluzivním balení. Na 
safari nocujeme v komfortních hotelech na 
atraktivních místech národních parků. 
Luxusnější ubytování držíme i jinde. Safari 
v národních parcích Ngorongoro, Serengeti 
a Manyara. Ostrov koření Zanzibar – 
smaragdová voda i bílý písek.
Zájezd doporučujeme všem 
milovníkům exotiky!

15 DN
Ů
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18 DN
Ů 25 DN
Ů11 DN
Ů

Typ zájezdu
Komfort

Velikost skupiny
8–12 osob

1.den Letecky do UGANDY. Kampala.
2.den Odjezd z  hlavního města na sever země. Ná-
vštěva farmy Nakasongola - Ziwa Rhino Sanctuary, 
kde nás čeká pěší safari s nosorožci. Přes městečko 
Masindi a Rabongo Forest, ostrova tropického dešt-
ného pralesa obklopeného savanou. Největší národ-
ní park Ugandy Murchison Falls s množstvím zvěře. 
Nocleh v „Nilském drahokamu“ – Paraa Safari Lodge.
3.den Exotické safari mezi Lake Albert, Victoria 
a   Albert Nil. Plavba lodí po Viktoriině Nilu pod ohro-
mující skalní průrvou Murchison Falls. Pozorování 
antilop, hrochů, krokodýlů, slonů a vodních ptáků. Pro 
zájemce výstup k horní hraně vodopádů. Hřmící divadlo 
obrovské síly. Nocleh v Paraa Safari Lodge.
4.den Přejezd do horského letoviska Fort Portal. Vy-
hlášené čajové plantáže.
5.den Průjezd oblastí, kde se pěstují banány, pro-
cházka kolem sopečných jezírek. Překročení rovníku 
u Kasane. Sopečné krátery s uzavřeným světem zví-
řat. NP  Queen Elizabeth zasáhne i  vás. Edwardovo 
jezero, Georgeovo jezero a  jejich spojnice Kazinga 
jsou místa s  neuvěřitelnou koncentrací hrochů. Vy-
jížďka lodí mezi zvířaty je vrcholem safari. Krokodýli, 
hroši, buvoli, sloni, až 500 druhů ptáků. Poloostrov 
Mweya plný zvířat je snad nejhezčím místem. Nocleh 
v komfortní Mweya Safari Lodge nad jezerem.
6.den Safari s šancí na stáda slonů, vodušky, buvoly, 
hyeny, prasata bradavičnatá… Endemická antilopa 
kob. Kyambura Gorge - hluboký kaňon s řekou a buj-
nou vegetací. Trek džunglí s  bohatým výskytem pri-
mátů, šance na pozorování šimpanzů. Nocleh v kom-
fortní Mweya Safari Lodge nad jezerem.

7.den Putování pohádkovou savanou a  diagonální 
průjezd NP Queen Elizabeth. V části parku nazvané 
Ishasha spatříme neobvyklé stromové lvy? Průnik do 
NP  Bwindi (UNESCO) ležícího podél hranic Konga. 
Deset druhů primátů v hlubokém pralese. Prý nejpes-
třejší místo Afriky na flóru i faunu!
8.den S  ozbrojeným doprovodem vyrazíme džunglí 
za světovým unikátem – horskými gorilami. Největ-
ší primáti světa. Mrazivé setkání, které vyráží dech. 
Životní zážitek, který zamává s  každým. I  vás zalije 
pocit, že jste nic silnějšího nezažili. Na světě jich žije 
už jen něco málo přes tisíc. V odpoledních hodinách 
fakultativní výlet k domorodcům – výroba banánové-
ho piva. Pygmejové Bambuti – trpaslíci pralesa. Ro-
zehrají opět svérázné nástroje – jako to umí jen právě 
oni? Šaman – léčitel s magickými bylinami, lektvary 
i africkou „viagrou“. Návštěva školy.
9.den Vulkanická krajina s tajemnými vrcholy v obla-
cích. Panorama sopečného pohoří. Průjezd bambuso-
vou džunglí. Horami sevřené jezero Bunyonyi s množ-
stvím ostrovů. Plavba na motorových kánoích po jeze-
ře. Kabale – nejvýše položené místo Ugandy v  jejím 
nejjižnějším cípu nazývaném „africké Švýcarsko“.
10.den Překročení rovníku a  přejezd do Entebbe. 
Cestou zastávka u Viktoriina jezera – největší vodní 
plochy Afriky.
11.den Letecký návrat domů.

* MOŽNOST PRODLOUŽENÍ O POBYT NA ZANZIBARU, 
Délka akce 18 dní

Winston Churchill nazval Ugandu nejkrásnější 
perlou Afriky. Nepřeháněl! Horské gorily – 
absolutní top fauny. Setkání, na které se 
nezapomíná. NP Bwindi dostane i vás! Šimpanzi 
v džungli. Lodní safari v NP Queen Elizabeth – 
zvířata na dosah ruky. Největší koncentrace 
hrochů na kanálu Kazinga. Jezero Edwardovo, 
Georgeovo i legendární Viktoriino. 
Mystické prameny Nilu. S možností 
prodloužení o Zanzibar.

Perly UGANDy \ 110, 117
Unikátní horské gorily

Termín Cena Kód
24.05.– 03.06. 2020 11 dnů  93 900 Kč 110A20

17.05.– 03.06. 2020 18 dnů 119 900 Kč 110A20*

22.11.– 02.12. 2020 11 dnů  93 900 Kč 110B20

15.11.– 02.12. 2020 18 dnů 119 900 Kč 110B20*

Cena zahrnuje: Mezinárodní letenka. Letištní taxy. U prodloužení přelet 
Zanzibar - Kampala. Pronajatá vozidla po celou dobu programu. Ubyto-
vání 3x v hotelech, 6x v lodžích se snídaní a při prodloužení 1x v hotelu 
v Kampale, na Zanzibaru 2x v hotelu v Kamenném městě a na pláži 3x 
v pohodlných bungalovech se snídaní. Lodní výlety po Viktoriině Nilu, po 
kanálu Kazinga. Plavba po jezeře Bunyonyi. Vstupy do národních parků. 
Permit k šimpanzům. Návštěva nosorožčí farmy. Výlet do pralesa Joza-
ni, lodní výlet na ostrov Changu, exkurze za kořením (při prodloužení). 
Český průvodce. Cestovní pojištění.

Cena nezahrnuje: Vstupní vízum Uganda 50 USD, při prodloužení 
vstupní e-vízum Tanzanie 50 USD či po příletu. Permit na horské gorily 
730 USD (v závislosti na období, podmínkou je dosažení věku 15 let, 
cena se může měnit). Stravování nad rámec programu. Spropitné. 
Vstupy do památek. Příplatek za jednolůžkový pokoj 9 900 Kč (11 dní) 
/ 16 600 Kč (18 dní).

 MOŽNOST SPOJENÍ S AKCÍ Č. 109

KEŇA – TANZANIE – ZANZIBAR – UGANDA \ 117

SPOJENÍ AKCÍ Č. 109 A Č. 110

1.–14.den Program akce č. 109 (1.–14.den)
15.den Přelet do Ugandy, hlavního města Kampaly.
16.–25.den Program akce č. 110 (2.–11.den)

Termín Cena Kód
10.05.– 03.06. 2020 25 dnů 169 900 Kč 117A20

08.11.– 02.12. 2020 25 dnů 173 900 Kč 117C20

VÍCE INFORMACÍ NA www.livingstone.cz
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Typ zájezdu
Komfort

Velikost skupiny
8–16 osob

1.den Letecky do KENI, Nairobi.
2.den Velká příkopová propadlina s  úchvatným 
výhledem do krajiny. Údolí s  farmami Kikujů. Safari 
v NP Masai Mara – nejlepší pozorování divoké zvěře 
v  Keni. První vzorky fantastické fauny Afriky. Rezer-
vace proslavená migrací obrovských stád pakoňů. 
Nocleh v  plně vybaveném kempu či ve stylové lodži 
s večeří.
3.den Safari v NP Masai Mara. Spatříme kompletní 
„velkou pětku“? Lva, slona, nosorožce, buvola i  lev-
harta! Stylový africký oběd. Další příjemné odpolední 
safari. Exotická večeře s  noclehem v  lodži či v  plně 
vybavených safari stanech.
4.den Přejezd do NP Lake Nakuru. Nejlepší místo na 
světě pro pozorování nosorožců, „opancéřovaných ko-
losů“ savany. Svůj domov zde našli ohrožení bílí i černí 
nosorožci. Obrovská hejna růžových plameňáků, kte-
rých zde žije přes milion. Šance na levharty. Nocleh 
v lodži u jezera.

Termín Cena Kód
29.02.– 15.03.2020 16 dnů 132 990 Kč 111A20

25.04.– 10.05.2020 16 dnů 125 990 Kč 111B20

07.11.– 22.11.2020 16 dnů 132 990 Kč 111C20

Cena zahrnuje: Mezinárodní letenka. Letištní taxy. Místní přelet Arusha 
- Zanzibar. Doprava pronajatými vozidly s úpravou pro safari. Ubytování 
1x nocleh v hotelu 3* v Nairobi se snídaní, 7x nocleh na safari v lodžích 
4* s plnou penzí (v Keni případně v plně vybavených safari kempech), 
1x nocleh v Arushi v hotelu 3* s polopenzí, 5x nocleh v bungalovech 3* 
na Zanzibaru se snídaní. Výlet do Kamenného města a exkurze za koře-
ním. Vstupy do národních parků. Český průvodce. Cestovní pojištění.

Cena nezahrnuje: Vstupní vízum Keňa 50 USD (e-vízum před odletem, 
či po příletu), Tanzanie 50 USD e-vízum či na hranicích. Spropitné. 
Příplatek za jednolůžkový pokoj 18 900 Kč (v dubnu 14 900 Kč).

KEŇA – TANZANIE – ZANZIBAR \ 111
Nejhezčí národní parky
Výkladní skříň Afriky i moře na exotickém ostrově 
Zanzibar. Osmidenní safari s plnou penzí. NP Masai 
Mara, NP Nakuru – nejlepší místo na světě pro 
pozorování nosorožců. Kráter Ngorongoro – 
největší koncentrace zvěře. NP Serengeti – 
nedozírné pláně plné zvířat. Lake Manyara 
s odlišnými vegetačními pásmy. Zanzibar 
– smaragdová voda i bílý písek, skvělé 
šnorchlování i potápění, poznávací výlety.

16 DN
Ů

5.den Ranní safari v NP Nakuru. Odjezd do hlavního 
města Keni. Příjemný oběd v  Nairobi. Pokračování 
přes hraniční přejezd Namanga do TANZANIE. Aru-
sha, hlavní město safari. Nocleh v hotelu s večeří.
6.den Velká příkopová propadlina – Východoafrický 
zlom. Výjezd na vrchol sopečného rimu. Měnící se 
vegetace. Sestup na dno kaldery NP  Ngorongoro 
(UNESCO). Safari v  kráteru, obdoba Noemovy ar-
chy plné zvířat. Největší koncentrace zvěře na světě. 
Sodné jezero Magadi s růžovými plameňáky. Nocleh 
v komfortním hotelu na hraně kráteru Ngorongoro.
7.den Královská snídaně na hraně světoznámého 
kráteru Ngorongoro. NP  Serengeti UNESCO – nej-
větší a nejslavnější národní park. Nekonečné legen-
dární pláně s  množstvím zvěře. Obrovská migrující 
stáda – výzva nejen pro nás, ale i  pro lvy, levharty 
i gepardy? Ubytováni v lodži. Bohatá večeře.
8.den Mimořádné ranní safari. Romantický východ 
slunce nad buší, kdy jsou zvířata nejaktivnější. Nej-
lepší pozorování šelem. Celý den plnohodnotně pro-
žijeme v NP Serengeti. Za zvířaty i  tajemnými zvuky 
savany. Idylka podvečerního safari. Objevíme na stro-
mech levharta? Večeře a nocleh v lodži.
9.den Možnost balónového létání. Finální průjezd 
nádherně nekonečnými pláněmi Serengeti. Roman-
tické pahorky Naabi Hill. Průjezd NP  Ngorongoro. 
Nocleh a  večeře v  lodži na hraně Velké příkopové 
propadliny.
10.den NP  Lake Manyara. Vegetačně nejpestřejší 
národní park. Alkalické jezero s  vodním ptactvem. 
Šance na stromové lvy, hrochy, slony, žirafy. Po „ja-
ponské“ cestě do Arushi. Odpolední odlet na exotic-
ký ostrov Zanzibar.
11.–14.den Pobyt na atraktivním ostrově Zanzibar. 
Kombinace pláží, koupání a odpočinku. Bohaté mož-
nosti fakultativních výletů. Na třetí den je naplánován 
celodenní výlet s  návštěvou staré části města Zan-
zibar (Stone Town pod patronátem UNESCO) a také 
farmy na pěstování koření.
15.–16.den Poslední koupání. Návrat domů.
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15 DN
Ů11 DN
Ů

Typ zájezdu
Komfort

Velikost skupiny
5–7 osob

1.–2.den Letecky do TANZANIE, Dar es Salaam. Ces-
ta okolo pohoří Uluguru až na úpatí Velké příkopové 
propadliny. Příjezd do NP Mikumi. Oběd v lodži a od-
polední safari na rozlehlých pláních. Nocleh v  plně 
vybaveném komfortním safari kempu Stanley‘s Kopje 
nebo Vuma Lodge s výhledem do okolní savany.
3.den Celodenní safari v  NP  Mikumi. Stáda slonů, 
buvolů a žiraf. Najdeme lva, levharta nebo dokonce 
smečku psů hyenovitých? Oběd a odpočinek v lodži. 
Další příjemné odpolední safari  – šance na koupa-
jící se hrochy. Exotická večeře s  noclehem v  Stan-
ley’s Kopje nebo Vuma Lodge.
4.den Po brzké snídani přesun africkým venkovem 
do NP  Ruaha. Prudký výjezd na hranu Velké příko-
pové propadliny a sjezd k řece Velká Ruaha hraničící 
s NP Udzungwa Mountains. Nádherné „Údolí baoba-
bů“ kolem řeky Ruahy. Náhorní plošina posetá skal-
ními kopjes. Z Iringy po prašné cestě s neskutečným 
úsekem Never Endless k  bráně druhého největšího 
parku Tanzanie, NP  Ruaha. Cestou safari. Uvidíme 
hrochy v řece? Večeře a přenocování v luxusní Ruaha 
River Lodge s výhledem na řeku Ruahu.
5.den Brzké ranní safari. Velká šance na lvy vracející se 
z nočního lovu. Po snídani safari v okolí Mwagusi Sand 
River s palmovými háji. Téměř 500 druhů ptáků a zvěř 
z  netradičního úhlu pohledu. Little Serengeti plné 
baobabů a slonů. Návrat do lodže na oběd nebo oběd 
formou pikniku v přírodě. Pestrá paleta vegetace. Na-
večer další krátké safari. Nocleh v Ruaha River Lodge.

6.den Po snídani safari kolem řeky Ruaha. Po obědě 
odpočinek v  lodži s  možností pozorování pijící zvěře 
přímo z terasy pokoje. Odpolední safari v centru par-
ku. Průjezd akáciovým lesem, šance na koupající se 
slony, západ slunce skrze baobaby. Návrat za sou-
mraku na večeři do Ruaha River Lodge.
7.den Po snídani odjezd z  parku a  návrat po stejné 
trase do NP  Mikumi. Nocleh ve TanSwiss Lodge na 
hranici parku Mikumi.
8.den Průjezd NP  Mikumi a  přes Morogoro a  po-
hoří Uluguru se skalním městem a  pralesem do 
největší chráněné oblasti světa Selous Game 
Reserve (UNESCO). Noc v  Sable Mountain Lodge 
uprostřed lesa.
9.den Fakultativně pěší safari k  napajedlu. Safari 
v Selous Game Reserve v okolí jezera Manze – hro-
ši, krokodýli, vodní ptactvo a šance na lvy. Mohutná 
koncentrace hrochů a  krokodýlů. Oběd v  lodži. Od-
poledne fakultativně plavba ve člunu po řece Rufiji. 
Vodní ptactvo, krokodýli a hroši. Přijde večer hroch až 
do restaurace? Noc v luxusním Rufiji Tented Campu.
10.–11.den Před snídaní krátké safari a  návrat do 
Dar es Salaamu. Letecký návrat domů.

* MOŽNOST PRODLOUŽENÍ O POBYT NA ZANZIBARU. 
Délka akce 15 dní.

Více informací na www.livingstone.cz

Termín Cena Kód
15.02.– 25.02. 2020 11 dnů 119 900 Kč 167A20

15.02.– 29.02. 2020 15 dnů 133 900 Kč 167A20*

08.08.– 18.08. 2020 11 dnů 119 900 Kč 167B20

08.08.– 22.08. 2020 15 dnů 133 900 Kč 167B20*

Cena zahrnuje: Mezinárodní letenka. Letištní taxy. Terénní džípy po 
dobu safari. Ubytování komfortního typu v plně vybavených stanových 
nebo kamenných lodžích s plnou penzí 8x. Vstupy do národních parků. 
Český průvodce. Cestovní pojištění. V prodloužení o ostrov Zanzibar: 
Letecky Dar es Salaam - Zanzibar a zpět. Transfery na hotel. 4x ubytová-
ní v bungalovech se snídaní. Služby českého průvodce od minimálního 
počtu 5 osob.

Cena nezahrnuje: Vstupní e-vízum do Tanzanie 50 USD či po příletu. 
Stravování nad rámec programu. Plavba ve člunu po řece Rufiji 70 USD. 
Při pobytu na ostrově Zanzibar fakultativní aktivity, exkurze za kořením 
a návštěva Kamenného města. Spropitné. Příplatek za jednolůžkový 
pokoj 17 200 Kč (11 dní) / 24 200 Kč (15 dní).

Exkluzivní safari v téměř nedotčené přírodě 
s největší populací slonů, buvolů kaferských, 
žiraf a vzácných druhů antilop. Velké množství 
predátorů. Šance na vzácné psy hyenovité. 
NP Mikumi, NP Ruaha a GR Selous. 
Safari po málo navštěvovaných, ale o to 
krásnějších parcích centrální Tanzanie 
s naším africkým průvodcem a fotografem 
Petrem Hejtmánkem. Možnost 
individuálního prodloužení na Zanzibar.

CENTRÁLNÍ TANZANIE – ZANZIBAR \ 167
Fotosafari v africké divočině

Ruaha Mikumi
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Velikost skupiny
8–12 osob

Typ zájezdu
Pohodové poznávání

1.–2.den Letecky do KENI, Nairobi. Velká příkopová 
propadlina s úchvatným výhledem do krajiny. Údolí 
s  farmami kmene Kikujů. Jezero Naivasha, oblast 
pobytu slavné dvojice Joy a George Adamson - Příběh 
lvice Elsy. Elsamere  – idylka domu Joy Adamson. 
Přejezd do NP Masai Mara – nejpestřejší pozorování 
divoké zvěře v Keni. První vzorky fantastické fauny Af-
riky. Ubytování v Masai Mara v pronajatých stanech.

TŘÍDENNÍ SAFARI V NÁRODNÍCH PARCÍCH 
S PLNOU PENZÍ
3.den Nejvyhlášenější safari v  NP  Masai Mara. 
Spatříme kompletní „velkou pětku“? Lva, slona, no-
sorožce, buvola i  levharta. Ubytování v  Masai Mara 
v pronajatých stanech s plnou penzí.
4.den Rezervace proslavená migrací obrovských 
stád pakoňů. Dlouhý zástup tisíců pakoňů a zeber pu-
tuje savanou. Řeka Mara, slavná překážka k  novým 
pastvinám. Celodenní safari. Trefíme časově vstup 
zvířat do „řeky smrti“? Hody pro obrovské krokodýly 
i naše kamery!
5.den Přejezd do NP  Lake Nakuru. Nejlepší místo 
na světě pro pozorování černých i bílých nosorožců, 
„opancéřovaných kolosů“ savany. Množství plame-
ňáků. Odpolední safari.
6.den Putování do UGANDY. Jinja a  prameny Nilu. 
Magické místo bývalých vodopádů, kde vytéká Bílý 
Nil ze slavného Viktoriina jezera. Památník Speke-
ho, objevitele pramenů Nilu. Tepající noční Kampala.

*Možnost zkrácení, pouze Uganda, délka 12 dní

7.den Velká cesta na sever země. Přes městečko Ma-
sindi a Rabongo Forest, ostrova tropického deštného 
pralesa obklopeného savanou. Největší NP  Ugandy 
Murchison Falls s množstvím zvěře. Výlet nad horní 
hranu vodopádu s úchvatnými scenériemi. Ubytování 
v Murchison Falls v pronajatých stanech s postelemi.
8.den Exotické safari mezi Lake Albert, Victoria 
a Albert Nil. Plavba lodí po Viktoriině Nilu pod ohro-
mující skalní průrvou Murchison Falls. Hřmící diva-
dlo obrovské síly. Pozorování slonů, buvolů, zeber, 
vodušek, antilop a  stovek vodních ptáků. Bezkon-
kurenční safari mezi hrochy a  krokodýly. Ubytování 
v Murchison Falls v pronajatých stanech s postelemi.
9.den Celodenní přejezd z Murchison Falls krajinou 
plnou malých vesniček. Čajové plantáže před hor-
ským letoviskem Fort Portal.
10.den Banánovými plantážemi v  podhůří „Měsíč-
ních hor“ Ruwenzori - poodhalí mystické horstvo bílé 
vrcholky? Cestou do NP Queen Elizabeth překročí-
me rovník. Krajina sopečných jezírek kráterů, polo-
ostrov Mweya. Edwardovo jezero, Georgeovo jezero 
a jejich spojnice Kazinga jsou místa s neuvěřitelnou 
koncentrací hrochů. Vyjížďka lodí mezi zvířaty je vr-
cholem safari. Desítky hrochů, krokodýli, sloni, peli-

káni, kladivouši, orli a další druhy ptactva.
11.den Kyambura Gorge - hluboký kaňon s  řekou 
a bujnou vegetací. Trek džunglí s bohatým výskytem 
primátů, šance na pozorování šimpanzů. Safari ve vý-
chodní části parku. Rybářské vesnice.
12.den Pohádková savana a  diagonální průjezd 
NP Queen Elizabeth. V části parku Ishasha šance na 
neobvyklé „stromové“ lvy? Vjezd do „neproniknutel-
ného“ NP Bwindi, UNESCO podél hranic Konga.
13.den S ozbrojeným doprovodem vyrazíme džunglí 
za světovým unikátem - horskými gorilami. Největší 
primáti světa. Mrazivé setkání, které vyráží dech. Ži-
votní zážitek, který zamává každým. Zalije vás pocit 
nadšení, že jste nic silnějšího nezažili! Na světě jich 
žije už jen přes tisíc. Deset druhů primátů v pralese. 
Nejpestřejší místo na flóru i  faunu. V  odpoledních 
hodinách výlet k domorodcům – výroba banánového 
piva, vína i  pálenky. Pygmejové Bambuti  – trpaslíci 
pralesa. Rozehrají opět svérázné nástroje  – jako to 
umí jen právě oni? Šaman – léčitel s magickými by-
linami, lektvary i africkou „viagrou“.
14.den Návštěva místní školy. Přejezd vulkanickou 
krajinou s  tajemnými vrcholy v  oblacích. Panorama 
sopečného pohoří Virunga. Kabale - nejvýše polože-
né město v  jižním cípu zvaném „africké Švýcarsko“. 
Horami sevřené jezero Bunyonyi s množstvím ostro-
vů. Plavba na lodi po jezeře. Množství ptáků. Roman-
tický nocleh u jezera.
15.den Přejezd do Kampaly přes město Masaka. 
Cestou zastávka na rovníku a  u  Viktoriina jezera - 
největší vodní plochy Afriky.
16.den Perličky hlavního města Kampaly. Barevné 
tržnice, chrám sikhů v  turbanech i  svatyně hinduis-
mu. V případě časových možností návštěva botanic-
kého komplexu Entebbe. V závislosti na času odletu 
pro zájemce možnost raftování na jedné z nejdivočej-
ších řek světa - Bílém Nilu. Klasifikace řeky na stupeň 
V-VI říká všechno. Večerní odlet.
17.den Letecký návrat do vlasti.

Termín Cena Kód
08.08.– 24.08. 2020 17 dnů 94 900 Kč 115A20

13.08.– 24.08. 2020 12 dnů 75 900 Kč 115A20*

Cena zahrnuje: Mezinárodní letenka. Letištní taxy. Pronajatá vozidla po 
celou dobu programu. Ubytování v hotýlcích 7x, na safari v Masai Mara 
v pronajatých stanech 3x, v NP Murchison Falls v pronajatých stanech 
vybavených postelemi nebo chatkách 2x (vlastní spacák nutný), v 
NP Bwindi ve stylových bungalovech 2x. Vstupy do NP. Během safari 
v Keni plná penze (3x). Snídaně. Lodní safari v NP Queen Elizabeth i 
Murchison Falls. Plavba po jezeře Bunyonyi. Permit na šimpanze. Český 
průvodce. Místní průvodci dle potřeb. Cestovní pojištění.

Cena nezahrnuje: Vstupní vízum Keňa 50 USD (e-vízum před odletem, 
či po příletu), Uganda 50 USD po příletu/přejezdu hranic. Permit na 
gorily 730 USD (podmínkou je dosažení věku 15 let, cena se může mě-
nit). Stravování. Vstupy do památek a muzeí, do botanického komplexu. 
Fakultativně rafting na Nilu. Spropitné. Příplatek za jednolůžkový pokoj 
7 900 Kč (17 dní) / 6 200 Kč (12 dní).

KEŇA – UGANDA \ 115
migrace zvířat a gorily
Velká migrace stád pakoňů a zeber. Safari 
s neopakovatelnou šancí vidět velkou pětku 
i přechod pakoňů přes řeku Mara v NP Masai 
Mara. NP Nakuru – nejlepší místo na světě pro 
pozorování nosorožců. Winston Churchill nazval 
Ugandu nejkrásnější perlou Afriky. Nepřeháněl! 
Horské gorily – absolutní vrchol 
mezi zážitky. Lodní safari 
v NP Murchison Falls 
a v NP Queen Elizabeth. 
Největší koncentrace 
hrochů na světě.

17 DN
Ů12 DN
Ů
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13 DN
Ů

Velikost skupiny
8–12 osob

Typ zájezdu
Pohodové poznávání

1.den Letecky do RWANDY. Malá a  dnes idylická 
země má hory výšky Mt. Blancu, orchideje, bujnou 
džungli, kuriózní opice, magická jezera.
2.den Kontrasty hlavního města Kigali. Společná 
káva v  Hôtelu des Mille Collines známého z  filmu 
Hotel Rwanda. Memoriál genocidy v  roce 1994 je 
citlivou sondou do duše. Odjezd do NP  Akagera  – 
největšího parku na území Rwandy. Různorodá kra-
jina, porosty akácií, otevřené travnaté pláně a skalní 
pahorky, také však mokřady a jezera napájená řekou 
Akagera. Nocleh na území parku.
3.den Celodenní safari v  NP  Akagera. Setkání se 
slony, buvoly, antilopami (oblast výskytu největší 
antilopy na světě antilopy losí), hyenami. Park je 
i  domovem leopardů a  lvů. NP  Akagera patří k  nej-
lepším místům na pozorování ptáků v Africe, žije tu asi 
530 druhů ptáků! Návrat do Kigali.
4.den Přes městečko Gitarama, místo vyhlášení 
republiky. Královské Butare, původní hlavní město 
Rwandy – Urundi. Nezapomenutelné národní muze-
um. Královský palác plný atrakcí.
5.den NP Nyungwe (znamená magický). 1 050 dru-
hů rostlin, 200 orchidejí, 250 endemitů, 85 savců, 
278 ptáků, 38 plazů, 120 motýlů, unikátních 13 dru-
hů primátů. Největší horský primární prales východní 
a střední Afriky dává 70% vody Rwandě, tvoří horský 
předěl řek Nil a Kongo. Výprava do nejvyšších pater 
džungle. Stromové lávky zavěšené až 100 metrů nad 
zemí, nejvyšší na světě? Výjimečné sledování života 
v korunách stromů je neopakovatelným zážitkem.
6.den Cestu nad jezerem Kivu považovali i Hanzelka 
a  Zikmund za nejkrásnější trasu. Letovisko Kibuye 
a pláže jezera Kivu. Přístavní život a vodní radovánky, 
bujná zeleň, pohoda a příjemný odpočinek na pláži. 
Fakultativně možnost plavby lodí na dva ostrůvky, 

Termín Cena Kód
08.06.– 20.06. 2020 13 dnů 84 900 Kč 173A20

26.12.– 07.01. 2021 13 dnů 86 900 Kč 173B20

Cena zahrnuje: Mezinárodní letenka. Letištní taxy. Doprava pronajatý-
mi vozidly. Ubytování v hotýlcích a bungalovech 8x, v lodži v NP Akagera 
1x, v jednoduchém guest house se společným sociálním zařízení 
v oblasti Nyungwe. Vstupy do národních parků: Akagera, Nyungwe, 
Queen Elizabeth. Plavba po jezeře Bunyonyi a lodní výlet po kanálu 
Kazinga. Permit na šimpanze. Cestovní pojištění. Český průvodce. 
Místní průvodci dle potřeb.

Cena nezahrnuje: Vstupní víza Rwanda 30 USD po příletu, Uganda 
50 USD na hranici. Stravování. Stromové lávky v NP Nyungwe. Vstupy 
do památek a muzeí, fakultativní aktivity (výstup na Sabinyo cca 80-
100 USD, rokle Sabinyo cca 50 USD, pozorování kočkodanů zlatých 
cca 60 USD, jeskyně Garama cca 60 USD). Lodní výlet po jezeře Kivu. 
Permit na horské gorily 730 USD (minimální věk 15 let, cena se může 
měnit). Spropitné. Příplatek za jednolůžkový pokoj 6 400 Kč.

RWANDA – UGANDA \ 173
Horské gorily v srdci Afriky
Průnik do opravdového srdce Afriky. Visuté 
lávky v korunách velikánů panenského pralesa. 
Nezapomenutelné safari ve Rwandě. Magické 
pohoří Virunga. Winston Churchill nazval Ugandu 
nejkrásnější perlou Afriky. Nepřeháněl! 
Unikátní setkání s horskými gorilami. 
Lodní safari v NP Queen Elizabeth, 
největší koncentrace hrochů. 
Šimpanzi v primárním 
pralese. Tepající rytmy 
nejpůvodnější Afriky.

pozorování kaloňů a  krmení kočkodanů. Romantická 
večeře z darů jezera.
7.den Cesta podél jezera Kivu s  výhledy na jezero. 
Přejezd na hranici UGANDY. Vesnička Kisoro.
8.den Magická přítomnost parků Virunga (UNESCO) 
a  Mgahinga. S  ozbrojeným doprovodem vyrazíme 
džunglí za světovým unikátem – horskými gorilami. 
Největší primáti světa. Mrazivé setkání, které vyráží 
dech. Životní zážitek, který zamává každým. Zalije vás 
pocit nadšení, že jste nic silnějšího nezažili! Na svě-
tě jich žije už jen přes devět set. Možnost pozorovat 
divoká zvířata téměř na dosah ruky. Nocleh v Kisoro.
9.den Přejezd směrem k  NP Queen Elizabeth. Za-
stávka u příjemného jezera Bunyoni. Průjezd oblastí 
nazývaném „africké Švýcarsko“ a  dále pokračování 
do jižní části NP Queen Elzsabeth.
10.den Trek džunglí v oblasti Kalinzu Forest s boha-
tým výskytem primátů, šance na pozorování šimpan-
zů. Poloostrov Mweya plný zvířat je snad nejhezčím 
místem trasy. Edwardovo jezero, Georgeovo jezero 
a  jejich spojnice Kazinga jsou místa s  neuvěřitel-
nou koncentrací hrochů. Vyjížďka lodí mezi zvířaty 
je vrcholem safari. Desítky hrochů, krokodýli, sloni, 
pelikáni, kladivouši, orli a  další druhy ptactva. Pod-
večerní safari v NP Queen Elizabeth.
11.den Ranní safari s šancí na lvy, stáda slonů, vo-
dušky, buvoly, prasata bradavičnatá. Endemický kob. 
Překročení rovníku (levou nohou na severu, pravou na 
jihu?). Cestou zastávka u vulkanických jezer s okouz-
lujícími zákoutími. Přejezd přes vyhlášené čajové 
plantáže do horského letoviska Fort Portal. Nocleh 
ve Fort Portal.
12.den Přesun zpět do Kampaly. Spatříme i Viktorii-
no jezero, největší vodní plochu Afriky. Večerní odlet.
13.den Letecký návrat domů.

NP Queen
Elizabeth

Fort Portal

Kampala

Kisoro

Kivu

Kigali

NP Akagera

Nyungwe

UGANDA

RWANDA
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NA 
BŘEZÍCH 
NILU

Načerpejte inspiraci pro svá dobrodružství na výstavě
v Náprstkově muzeu, Betlémské náměstí 1, Praha 1.

www.nm.cz

VYŠKOV

NA EXPEDICI ZA JEŠTĚRY

DO ENVIRONMENTÁLNÍHO CENTRA

NABÍZÍME VÝUKOVÉ PROGRAMY PRO MŠ, ZŠ, SŠ. VÍCE INFORMACÍ NALEZNETE NA: WWW.ZOO-VYSKOV.CZ

ZA ZKOUMÁNÍM VESMÍRU

NABÍZÍME VÝUKOVÉ PROGRAMY PRO MŠ A ZŠ. VÍCE INFORMACÍ NALEZNETE NA: HVEZDARNA.ZOO-VYSKOV.CZ

Z BABIČČINA DVOREČKU 

NAPŘÍČ KONTINENTY 



8 DN
Ů

PROGRAM S PRAVIDELNÝM ODJEZDEM
Individuální pětidenní safari s  místním anglicky 
mluvícím průvodcem. Bohaté safari v  exkluzivním 
balení, s  plnou penzí. Ngorongoro  – největší kon-
centrace zvěře na světě. Serengeti – nedozírné plá-
ně plné zvířat. Manyara – odlišná vegetační pásma. 
Šance na stromové lvy. Realizace již od minimální-
ho počtu 2 osob  – systém doobsazení do auta na 
safari, začátek safari programu v  Arushi vždy ve 
středu (odlet v úterý).

1.den Letecky do TANZANIE, Arusha. Hlavní město 
safari. Nocleh v hotelu se snídaní.
2.den Odjezd na safari. Velká příkopová propadlina – 
Východoafrický zlom. Výjezd na vrchol sopečného 
rimu. Měnící se vegetace. NP Ngorongoro chráněný 
UNESCO. Nocleh v komfortní Ngorongoro Sopa lodži 
na hraně kráteru Ngorongoro.
3.den Celodenní safari v  kráteru, obdoba Noemovy 
archy plné zvířat. Největší koncentrace zvěře na světě. 
Sodné jezero Magadi s  růžovými plameňáky. Oběd 
formou pikniku na dně kaldery. Nocleh v  komfortní 
Ngorongoro Sopa lodži na hraně kráteru Ngorongoro.
4.den Královská snídaně na hraně světoznámého 
kráteru Ngorongoro. Zastávka v muzeu rokle Oldupai 
Gorge  – archeologické „lahůdky“. Kaňon v  podloží 
serengetských plání. Unikátní archeologické nálezy 
Dr.  Leakyho. NP  Serengeti  – největší a  nejslavnější 
národní park. Nekonečné legendární pláně s  množ-
stvím zvěře. Obrovská migrující stáda  – výzva nejen 
pro nás, ale i  pro lvy, levharty a  gepardy? Luxusní 
ubytováni v Serengeti Sopa lodži.

5.den Celodenní safari v  parku. Východ slunce nad 
buší, kdy jsou zvířata nejaktivnější. Nejlepší pozoro-
vání šelem. Den plnohodnotně prožijeme na safari 
v NP Serengeti. Oběd zajištěn formou pikniku. Vydá-
me se za zvířaty i zvuky savany. Objevíme na stromech 
levharta? Večeře a nocleh v Serengeti Sopa lodži.
6.den Finální průjezd nádherně nekonečnými plá-
němi Serengeti. Romantické pahorky Naabi Hill. 
Odpolední safari v  NP  Lake Manyara. Vegetačně 
nejpestřejší národní park. Alkalické jezero s  vodním 
ptactvem. Šance na stromové lvy, hrochy, slony, ži-
rafy. Nocleh a večeře v Lake Manyara Serena lodži.
7.–8.den Po snídani návrat do Arushi. Oběd ve měs-
tě. Transfer na letiště. Letecký návrat domů.

Období Cena / 8 dní
01.01.– 29.02.2020 72 900 Kč

01.03.– 31.03.2020 66 900 Kč

01.04.– 31.05.2020 58 900 Kč

01.06.– 30.06.2020 71 900 Kč

01.07.– 31.10.2020 72 900 Kč

01.11.– 20.12.2020 66 900 Kč

21.12.– 31.12.2020 78 900 Kč

Ceny se liší podle termínů hlavní a vedlejší 
sezóny dle zvoleného termínu.

Cena zahrnuje: Doprava pronajatými džípy s úpravou pro safari. 
Ubytování 1x nocleh v Arushi v hotelu se snídaní, 5x nocleh na safari 
v 4* komfortních lodžích s plnou penzí. Vstupy do NP: Lake Manyara, 
Serengeti, Ngorongoro. Návštěva Oldupai Gorge. Cestovní pojištění. 
Místní anglicky mluvící průvodce.

Cena nezahrnuje: Mezinárodní letenka včetně letištních tax 
cca 23 000 Kč (v závislosti na termínu, letové třídě, leteckém spojení). 
Vstupní e-víza Tanzanie či po příletu 50 USD. Stravování nad rámec progra-
mu. Fakultativní aktivity (let balónem v Serengeti – cena 420 USD/osoba, 
dvouhodinová pěší vycházka podél kráteru Ngorongoro v min. počtu 
2 osoby – cena 25 USD/osoba). Spropitné. Příplatek za velikonoční 
termín 130 USD na osobu. Příplatek za jednolůžkový pokoj v závislosti 
na sezóně 5 900 Kč–7 900 Kč / 8 dní.

Program pro individuální cestovatele v africké 
divoké přírodě s ubytováním ve špičkových 
hotelech. Ačkoliv má náš český 
průvodce právě v Africe svá velká 
opodstatnění, rádi vám zajistíme 
individuální služby, pokud se 
termínově nevejdete do našich 
poznávacích akcí či preferujete 
svobodu pohybu a rozhodování. 
Jste-li vybaveni angličtinou 
a odhodláním, může být individuální 
safari tou správnou volbou. Kromě 
safari můžete zkusit i výstup na nejvyšší 
horu Afriky Kilimandžáro.

Typ zájezdu
Komfort

Velikost skupiny
2–16 osob

TANZANIE – individuální safari \ 163
nejhezčí parky Afriky

Zájezd na přání

Případně vám rádi navrhneme jinou cestu, 
kdy délka, program safari, termín i míra 
komfortu jsou zcela volitelné! Garantujeme 
pouze vybrané destinace, kde dlouhodobě 
spolupracujeme s osvědčenými partnery.

Pište nám na info@livingstone.cz

Napříč Afrikou \ 150

Keňa: Viktoriiny vodopády - Kapské město

Pětidenní safari v nejkrásnějších parcích Keni s pl-
nou penzí a  ubytováním na atraktivních místech 
národních parků. NP Masai Mara - nejoblíbenější 
rezervace v Keni. Nakuru - nejlepší místo na světě 
pro pozorování nosorožců. Letecky na Viktoriiny vo-
dopády - domorodci přezdívané jako „hřmící kouř“. 
Kapské Město – jedno z nejkrásnějších měst světa. 
Výlet na Stolovou horu. Mys Dobré naděje a ochut-
návka lahodných jihoafrických vín ve Stellenbosch.

Více informací na WWW.LIVINGSTONE.CZ

Termín Cena Kód
07. 03.–19. 03. 2020 13 dnů 122 900 Kč 150A20

19. 10.–31. 10. 2020 13 dnů 122 900 Kč 150B20

NP Serengeti

Ngorongoro
Manyara

Arusha

TANZANIE

VIKTORIINO
JEZERO
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Typ zájezdu
Komfort

Velikost skupiny
7–8 osob

1.den Letecky do NAMIBIE.
2.den Přílet do hlavního města Windhoek. Prohlíd-
ka města. Jedinečná meteoritická fontána, která 
byla vytvořena z  33 meteoritů nalezených u  města 
Gibeonu počátkem 20. století. Dominanta Windho-
eku  – Christuskurche, nejstarší stavba Alte Feste 
a Inkoustový palác – dnešní sídlo parlamentu. Noc-
leh ve Windhoeku.
3.den Přesun na sever přes oblast Okahandha, kde žijí 
kmeny původních obyvatel – Hererů. Možnost návště-
vy místního tržiště. Grootfontein  – největší meteorit 
světa Hoba (54 tun). Přejezd do Tsumebu. Nocleh.
4.den Přejezd do NP  Etosha (v  jazyce Sanů „Velké 
bílé místo“). Odpolední safari v  oblasti Namutoni. 
Třpytivě bílá solná pánev uprostřed rezervace. Jedi-
nečná fauna i flóra přizpůsobená extrémním podmín-
kám. Nocleh v oblasti Halali.
5.den Nezapomenutelné ranní i odpolední safari v ote-
vřených safari vozech v NP Etosha se spoustou zeber, 
žiraf u  napajedel, slonů, pakoňů i  různých druhů 
antilop. Unikátní napajedlo Okaukuejo  – vysoká 
koncentrace zvěře hlavně v období sucha. Spatříme 
i nosorožce? Přejezd do Outjo.
6.den Přejezd krajinou s  rozsáhlými pláněmi a skal-
natými horami. Fakultativní návštěva vesnice Himbů. 
Proslulé himbské krasavice v  kožených sukénkách 
potřené směsí rudé hlinky a másla. Bude stejně vese-
lo jako při minulé návštěvě? Nocleh v Khorixas.
7.den Kolem nejvyššího horského masivu Namibie – 
Brandbergu k  pobřeží Atlantického oceánu.  Skalní 
rytiny. Po cestě možnost nákupu minerálů a jejich 
krystalů. Cape Cross – tisíce pohupujících se hlav na 

souši či ve vodě. Obrovské kolonie lachtanů jihoaf-
rických. Lachtani na dosah ruky. Nocleh ve Swakop-
mundu.
8.den Celodenní pohoda v  „německém“ městečku 
Swakopmund. Nezapomenutelná oáza uprostřed 
pouště. Pláže s palmami a vynikající kulinářský záži-
tek v podobě lahodných mořských plodů. Fakultativní 
aktivity dle vlastního výběru. Možnost vyhlídkového 
letu nad pouští, čtyřkolky na dunách, sandboarding 
nebo rybaření. Nocleh ve Swakopmundu.
9.den Výlet do oblasti Spitzkoppe. Měsíční krajina, ta-
jemné endemické rostliny welwitschia mirabilis, která 
jsou svědkem dávnověku. Nocleh ve Swakopmundu.
10.den Walvis Bay s množstvím plameňáků a peliká-
nů. Lodní výlet s ochutnávkou ústřic. Spatříme i del-
fíny? Odpolední cesta přes pouštní kaňony Kuiseb 
a Ghaub. Překročíme obratník Kozoroha a k večeru 
dorazíme do Solitaire. Nocleh v Solitaire.
11.den Návštěva NP  Namib Naukluft (UNESCO). 
Vstupní brána v  Sesriem. Pro velké sucho zcela 
zvláštní flóra přizpůsobená extrémním podmínkám. 
Stromy aloe rozsochaté. Nejvyšší písečné duny světa. 
Sossusvlei hrající barvami. Výstup po horkém písku 
na vrcholek duny 45. Mezi obrovskými písečnými 
dunami pěší výlet do Dead Vlei (Mrtvého údolí), roz-
praskaná pánev se zbytky mrtvých stromů. Nejfoto-
geničtější místo Namibie. Vyprahlá měsíční krajina 
plná překvapení. Nezapomenutelná podívaná s  pů-
sobivou atmosférou pouštní krásy. Přesun dále na 
východ. Nocleh v oblasti Mariental.
12.den Návrat zpět do Windhoeku. Odlet.
13.den Letecký návrat domů.

Termín Cena Kód
15.03.– 27.03. 2020 13 dnů 79 900 Kč 125A20

15.11.- 27.11. 2020 13 dnů 79 900 Kč 125B20

Cena zahrnuje: Mezinárodní letenka. Letištní taxy. Veškerá doprava 
pronajatým mikrobusem. Ubytování se snídaní v komfortních hotelech 
a bungalovech nebo lodžích 10x. Vstupy do národních parků Etosha, 
pouštní park Namib Naukluft (včetně jízdy terénními vozy). Návštěva 
Twyfelfontein, Spitzkoppe, oblasti s welwitschia mirabilis, Cape Cross. 
Walvis Bay - lodní výlet s ochutnávkou ústřic. 2x safari v otevřených 
safari vozech v NP Etosha. Český průvodce. Cestovní pojištění.

Cena nezahrnuje: Vstupní vízum do Namibie 2 900 Kč. Stravování nad 
rámec programu. Vstup do himbské vesnice. Ostatní vstupy. Případné 
fakultativní výlety a aktivity. Spropitné pro místní průvodce a řidiče. 
Příplatek za jednolůžkový pokoj 13 900 Kč.

Poznejte rozmanitost NAMIBIE – poušť, národní 
parky, zajímavé pobřeží, kaňony, bohatou 
flóru a faunu, etnickou pestrost domorodých 
obyvatel. Solná pánev NP Etosha. Pohoda 
v „německém“ Swakopmundu 
s množstvím zajímavých 
aktivit. Nejvyšší písečné 
duny světa na poušti Namib 
Naukluft. Snové 
krásky Himba. Afrika 
v komfortním balení.

TO NEJLEPŠÍ Z NAMIBIE \ 125
Země barev, pouště i safari

13 DN
Ů

NP Etosha

Cape Cross

Sossusvlei

Swakopmund Windhoek

Mariental

Khorixas Outjo

Tsumeb

NAMIBIE
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Typ zájezdu
Komfort

Velikost skupiny
7–8 osob

1.–2.den Letecky do ZIMBABWE na Viktoriiny vodo-
pády  – nejkrásnější na světě? 1 700 m široká řeka 
padá 110 m hluboko. Dvakrát vyšší než Niagara. 
Domorodci je nazývají „Hřmící kouř“. Tropický deštný 
prales podél Zambezi, nové pohledy na nezapome-
nutelné divadlo. Monument Dr. Davida Livingstona.
3.den Výběr z možných aktivit na Viktoriiných vodopá-
dech. Každý z nás zde nalezne to pravé! V nabídce je 
nezapomenutelný rafting, adrenalinový bungee jum-
ping, let nad vodopády helikoptérou, procházka mezi 
lvíčaty, jízda na slonu. Podvečerní plavba po Zambezi 
s pozorováním hrochů a slonů při západu slunce.
4.den Návštěva pestré tržnice, přesun do Kasane 
v  BOTSWANĚ. Odpolední lodní výlet mezi zvířaty 
v NP Chobe je vrcholem safari. Koupající se sloni, le-
niví hroši, skupinky krokodýlů. Ráj ornitologů.
5.den Brzké ranní safari „na souši“. Rekordní stáda 
slonů. Lvi, antilopy, paviáni, buvoli. Přejezd na hrani-
ce do NAMIBIE. Přesun Capriviho pruhem.
6.den Přejezd dále na západ. Cestou zastávka v ně-
které z místních vesniček v oblasti Rundu. Grootfon-
tein – největší meteorit světa Hoba (54 tun). Příjezd 
do městečka Tsumeb.
7.den Přejezd do NP Etosha. Odpolední safari v par-
ku. Třpytivě bílá solná pánev uprostřed rezervace. 
Jedinečná fauna i flóra přizpůsobená extrémním pod-
mínkám. Nocleh v oblasti Halali.
8.den Nezapomenutelné ranní a  odpolední safari 
v otevřených safari vozech v NP Etosha se spoustou 
zeber, žiraf u napajedel, slonů, pakoňů a různých dru-
hů antilop. Unikátní napajedlo Okaukuejo – vysoká 
koncentrace zvěře hlavně v období sucha. Spatříme 
i nosorožce? Nocleh v oblasti Okaukuejo.
9.den Přejezd krajinou s  rozsáhlými pláněmi i  skal-
natými horami. Uvidíme i tajemné rostliny welwitchia 
mirabilis? Fakultativní návštěva himbské vesnice. 
Přesun do Khorixas.
10.den Dobrodružná výprava liduprázdnou krajinou 
Damaraland. Scénickou cestou územím Hererů po-
dél masivu Brandbergu s  nejvyšší horou Namibie 
Königstein. Skalní rytiny. Výběžek Cape Cross s ko-
loniemi jihoafrických lachtanů. Tisíce pohupujících se 
hlav na souši či ve vodě. Nocleh ve Swakopmundu.
11.den Pohoda v  „německém“ městečku Swakop-
mund. Nezapomenutelná oáza uprostřed pouště. 
Pláže s palmami a vynikající kulinářský zážitek v po-
době lahodných mořských plodů. Volný den určený 
na fakultativní aktivity dle vlastního výběru např.  ry-
baření, čtyřkolky na dunách, sandboarding (obdoba 
snowboardingu na písečných dunách). Možnost vy-
hlídkového letu či výletu do oblasti Spitzkoppe a pí-
sečných dun. Nocleh ve Swakopmundu.
12.den Zátoka Walvis Bay s  plameňáky a  pelikány. 
Lodní výlet s ochutnávkou ústřic. Pouštní krajinou přes 
průsmyk Kuiseb. Překročení obratníku Kozoroha. Pře-
jezd do pouštní oázy Solitaire v oblasti Sossusvlei.

13.den Pouštní park Namib Naukluft (UNESCO). 
Pro velké sucho zcela zvláštní flóra přizpůsobená ex-
trémním podmínkám. Výstup po horkém písku na vr-
cholek duny 45. Mezi obrovskými písečnými dunami 
do Dead Vlei (Mrtvého údolí), rozpraskaná pánev se 
zbytky mrtvých stromů – akácií. Jedno z nejfotografo-
vanějších míst Namibie. Nezapomenutelná podívaná 
s  působivou atmosférou pouštní krásy. Odpolední 
přejezd dále na jih.
14.den Strhující krása aloí rozsochatých. Fish River 
Canyon – jeden z největších kaňonů na světě. Vyhlíd-
ka na Rybí řeku, která vymlela 161 km dlouhý a 27 km 
široký kaňon. Strhující krajina s nádhernými výhledy. 
Možnost koupání v termálních pramenech Ai Ais.
15.den Putování na jih do JAR do Kapského Města – 
podle mnohých nejkrásnějšího města světa, ležícího 
na úpatí Stolové hory. Program v  okolí Kapského 
Města se může měnit v závislosti na počasí.
16.den Zajímavosti Kapského Města. Výjezd do vý-
šin Signal Hill s  výhledem na město. Greenmarket 
s umělci a suvenýry. Muslimská čtvrť Bo-Kaap v pas-
telových barvách, minarety. Fakultativně lanovkou na 
Stolovou horu, dominantu jihu Afriky. Nábřeží Victo-
ria Waterfront.
17.den Celodenní výlet spojený se zastávkou na 
vyhlídce s fantastickým pohledem na 12 apoštolů. 
Bude otevřena i  jedinečná scénická silnice Chap-
man’s  Peak Drive? Cape Point s  nejvyššími útesy 
(530 m) a  majákem nad skalisky, kapské floristické 
království, UNESCO. Mys Dobré naděje, jihozápadní 
cíp afrického kontinentu opředený legendou o  blud-
ném Holanďanovi. Námořní přístav Simon’s Town, ob-
líbené pláže Agathy Christie v  Muizenberg. Kolonie 
tučňáků na pláži Boulders.
18.den Botanická zahrada Kirstenbosch. Výlet do 
známé vinařské oblasti Stellenbosch s  ochutnávkou 
vyhlášených jihoafrických vín. Stellenbosch – prohlíd-
ka druhého nejstaršího města Jižní Afriky s romantický-
mi domečky v kapsko-holandském stylu. Večerní odlet.
19.den Letecký návrat domů.

Termín Cena Kód
29.03.– 16.04. 2020 19 dnů 103 900 Kč 126A20

04.06.– 22.06. 2020 19 dnů 103 900 Kč 126D20

10.10.– 28.10. 2020 19 dnů 103 900 Kč 126B20

18.11.– 06.12. 2020 19 dnů 103 900 Kč 126C20

Cena zahrnuje: Mezinárodní letenka. Letištní taxy. Veškerá doprava 
pronajatými vozidly, speciální auta v NP Chobe. Ubytování v komfortních 
hotelech a bungalovech se snídaní 16x. Vstupy do národních parků: 
Viktoriiny vodopády, Chobe, Etosha, pouštní park Namib Naukluft, 
Fish River Canyon. Vstup na Mys Dobré naděje. Walvis Bay - lodní výlet 
s ochutnávkou ústřic. Lodní výlet v NP Chobe. Návštěva Twyfelfontein, 
Cape Cross, tučnáci v Boulders. Plavba po Zambezi. 2x safari v otevře-
ných safari vozech v NP Etosha. Český průvodce. Cestovní pojištění.

Cena nezahrnuje: Vstupní vízum do Namibie 2 900 Kč, Zimbabwe 
po příletu 30 USD, vstupní poplatek Botswana na hranici 30 USD. 
Stravování mimo snídaně. Ostatní vstupy. Fakultativní výlety a aktivity. 
Spropitné. Příplatek za jednolůžkový pokoj 14 900 Kč.

Viktoriiny vodopády – přezdívané „Hřmící 
kouř“. NP Chobe s rekordními stády slonů. 
Solná pánev NP Etosha s unikátní faunou. 
Pohoda ve Swakopmundu 
s množstvím doplňkových aktivit. 
Nejvyšší písečné duny světa na 
poušti Namib Naukluft. Nejhlubší 
a nejpůsobivější Fish River Canyon. 
Kapské Město – nejkrásnější město 
světa. Legendární Mys Dobré naděje.

ZIMBABWE – BOTSWANA – NAMIBIE – JAR \ 126
Jižní Afrika komfortněji
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1.–2.den Letecky do JAR. Kapské Město  – podle 
mnohých nejkrásnější město světa. Fakultativně 
lanovkou na Stolovou horu, dominantu jihu Afriky. 
Nábřeží Victoria Waterfront s živou muzikou a vyni-
kajícími mořskými specialitami. Program v okolí Kap-
ského Města se může měnit v závislosti na počasí.
3.den Fantastické panorama 12 apoštolů. Lodní vý-
let z Hout Bay na skaliska plná lachtanů. Bude ote-
vřena i  jedinečná scénická silnice Chapman’s Peak 
Drive? Cape Point s nejvyššími útesy (530 m) a ma-
jákem nad skalisky. Mys Dobré naděje, jihozápadní 
cíp afrického kontinentu opředený legendou o blud-
ném Holanďanovi. Námořní přístav Simon’s  Town, 
 Muizenberg  – oblíbené pláže Agathy Christie. Kolo-
nie tučňáků na pláži Boulders. Vyhlídka na False Bay.
4.den Výlet do známé vinařské oblasti Stellenbosch 
spojený s ochutnávkou vyhlášených jihoafrických vín. 
Stellenbosch – prohlídka druhého nejstaršího města 
Jižní Afriky s  romantickými domečky v  kapsko–ho-
landském stylu. Botanická zahrada Kirstenbosch.
5.den Městečko Mossel Bay a muzeum Bartolomea 
Diase s replikou jeho původní karavely. Pohled domů 
můžete poslat z  nejstarší poštovní schránky v  Jižní 
Africe u stromu, kde nechávali svoji poštu již námoř-
níci během dlouhých plaveb do Indie. Putování po 
zelené Garden Route. Přejezd přes město pštrosů 
 Oudshoorn. Zastávka v  příjemném lázeňském měs-
tečku Knysna. Dále pokračování směr Tsitsikamma.
6.den Nejvyšší bungee jump na světě. NP  Tsitsi-
kamma. Krátký trek k visutému mostu přes ústí řeky 
Storms. Pobřeží lemované vysokými útesy pokrytými 
bujným lesním porostem. Nocleh v Port Elizabeth.
7.den Přesun k  NP  Addo Elephant. Safari v  třetím 
největším jihoafrickém národním parku s  unikátním 
výskytem slonů kapských. Žijí zde zebry, buvoli, pakoně 
a  antilopy kudu. Příjemné městečko Port Elizabeth. 
Nocleh v East London.
8.–9.den Přejezd do Durbanu na pobřeží Indického 
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Termín Cena Kód
15.02.– 01.03. 2020 16 dnů 82 500 Kč 161A20

25.04.– 10.05. 2020 16 dnů 82 500 Kč 161B20

30.07.– 14.08. 2020 16 dnů 85 500 Kč 161C20

30.10.– 14.11. 2020 16 dnů 82 500 Kč 161D20

Cena zahrnuje: Mezinárodní letenka. Letištní taxy. Veškerá doprava 
pronajatým klimatizovaným mikrobusem. Ubytování 13x v kvalitních 
hotelech 3* se snídaní. Vstupy do národních parků Tsitsikamma, 
Kruger, Addo Elephant, St. Lucia Wetlands, Hluhluwe-Umfolozi. Vstup 
na Mys Dobré naděje. Lodní výlet v Hout Bay, tučňáci v Boulders. 2x 
safari v otevřených vozech. Plavba mezi hrochy v NP St. Lucia. Český 
průvodce. Cestovní pojištění.

Cena nezahrnuje: Stravování mimo snídaně. Spropitné. Fakultativní 
aktivity. Vstupy do památek a ostatních atrakcí cca 60 USD. Příplatek 
za jednolůžkový pokoj 13 900 Kč.

Jižní Afrika je právem označována za místo, kde 
se promíchal celý svět v jedné zemi. Rozmanitá 
příroda národních parků s množstvím zvířat, 
krásné pláže, rozeklané skály Dračích 
hor, polopoušť ve vnitrozemí i bujná zeleň 
subtropických údolí. Bohatství 
tradic a rozmanitost kultur 
„duhového národa“. Navštívíme 
nejvyhlášenější národní parky 
a rezervace v JAR, pobyt si 
zpestříme návštěvou Svazijska. 
Pravé africké dobrodružství se 
zde snoubí s cestovatelským 
komfortem.

Typ zájezdu
Komfort

Velikost skupiny
6–16 osob

JAR – SVAZIJSKO \ 161
Pestrost duhového národa

oceánu s možností odpočinku na pláži a koupání. Ná-
vštěva příjemného chrámu Hare Krishna. Prohlídka 
Durbanu. Historické centrum. Indian market s typic-
kým kořením. Velkolepá promenáda Golden Mile 
plná zábavných atrakcí. Fakultativně možnost jízdy 
lanovkou na střechu nového fotbalového stadionu 
s nádherným výhledem na celé město.
10.den Hlavní atrakce přímořského Durbanu. Akvá-
rium a delfíní show. Přejezd do St. Lucia. Podvečer-
ní nezapomenutelná plavba mezi hrochy, krokodýly 
a vodními ptáky v Greater St. Lucia Wetlands s jedi-
nečnou zvířenou a květenou (UNESCO).
11.den Safari v otevřených safari vozech v nejstarším 
národním parku v  JAR  – Hluhluwe–Umfolozi. Místo 
s  největší koncentrací nosorožců černých i  bílých na 
světě. Uvidíme je oba najednou? Nepřeberné množ-
ství buvolů, antilop a zeber.
12.den Skrze království SVAZIJSKO. Hlavní město 
Mbabane má jen padesát tisíc obyvatel! Královské 
údolí Ezulwini. Návštěva místního trhu, přehrada 
Maguga. Poznávání svazijských tradic vyvrcholí ná-
vštěvou tradiční svazijské vesnice.
13.den Den pravé africké přírody. Celodenní safa-
ri v  otevřených safari vozech v  NP  Kruger, jednom 
z  nejznámějších parků Afriky. Kromě žiraf, gepardů, 
antilop a řady dalších zvířat máme šanci vidět „velkou 
pětku“ (slona, nosorožce, buvola, lva a levharta).
14.den Vyhlídková cesta Panorama Route v severní 
části Dračích hor. The Pinnacle – skalní jehla. Skal-
ní okno God’s  Window a  Wonder View. Pěší výlet 
mlžným pralesem plným bromélií. Vodopád Berlyn 
Falls. Sjezd do údolí řeky Blyde. Přírodní skalní hrnce 
Bourke’s Lucky Potholes. Výhledy do třetího největ-
šího kaňonu světa Blyde River Gorge. Skalní homole 
Three Rondavels. Vodopády Lisbon a  zlatokopecké 
městečko Pilgrims Rest.
15.–16.den Přejezd do Johannesburgu. Odlet zpět 
do Evropy. Letecký návrat do vlasti.

Kruger

PretoriaJohannesburg

Durban

East London

Port ElizabthMossel Bay

Kapské město
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1.–2.den Odlet do ZIMBABWE na Victoria Falls. 
Podvečerní plavba po Zambezi s bohatým občerstve-
ním. Nocleh ve Victoria Falls.
3.den Viktoriiny vodopády – nejkrásnější vodo-
pády světa? Téměř dva kilometry široká řeka padá 
o 110 m níže. Dvakrát vyšší než Niagara. Domorodci 
je nazývají „Hřmící kouř“. Socha Davida Livingstona, 
objevitele vodopádů. Tropický deštný prales podél 
Zambezi. Výběr z fakultativních aktivit – rafting, adre-
nalinový bungee jumping, projížďka na slonech, let 
nad vodopády helikoptérou, procházka se lvy nebo 
lanovka nad vodopády (zip line). Fakultativně večeře 
v tradiční africké restauraci – za zvuku bubnů můžete 
ochutnat krokodýla, prase bradavičnaté nebo místní 
lahůdku červa mopane. Nocleh ve Victoria Falls.
4.den Ráno přejezd do BOTSWANY do městečka 
Kasane. Safari v NP Chobe v  terénních vozech. Od-
polední lodní safari po řece v  NP  Chobe. Mohutná 
řeka přitahuje stáda slonů, hrochů, buvolů, antilop 
a zeber, která jsou následována skupinami lvů, hyen 
a všudypřítomných krokodýlů. Uvidíme levharta a ge-
parda? Bohatý svět ptactva všeho druhu. Západ slun-
ce nad řekou Chobe. Nocleh v Kasane.
5.den Přejezd do Maun, brány do jedné z  nejatrak-
tivnějších safari oblastí v Botswaně. Nocleh v Maun.
6.den Okavango  – největší vnitrozemská delta na 
světě se pro své krajinné kontrasty a velké množství 
zvěře stala oblíbeným cílem milovníků safari. Výlet na 
tradiční kánoi mokoro, kde si vychutnáme jedinečnou 
atmosféru delty Okavango (UNESCO). Oběd formou 
pikniku ve volné přírodě. Safari na vydlabaných ká-
noích neslyšně plujících po říčních ramenech mezi 
rákosím a rozkvetlými lekníny. Nocleh v Maun.
7.den Odjezd terénním vozem do delty Okavanga. Sa-
fari „v divočině“ s kompletním servisem. Společný ve-
čer u ohně se skleničkou jihoafrického vína. Romanti-
ka, na kterou se nezapomíná! Divočina na dosah ruky. 
Nocleh v  jednoduchých místních stanech s  matrací 
a spacákem, s plnou penzí, styl „bush camp“.
8.den Dopolední safari v  deltě. Oblast je domovem 
více než 500 druhů ptáků, buvolů, žiraf, lvů, levhar-
tů, gepardů, hyen, šakalů, impal. Poznáme ještě více 
Okavanga se spletí jeho vodních kanálů a ramen, kde 
voda následně mizí v  písku pouště Kalahari. Návrat 
do Maun. Nocleh v Maun.
9.den Ráno odjezd z Maun směr NAMIBIE. Zastávka 
u  jezera Ngami objeveného Davidem Livingstonem 
v roce 1849. Jezero s mírně slanou vodou v nadmoř-
ské výšce 900 metrů, které postupně vysychá. Přejezd 
směrem do Capriviho pruhu těsně pod hranicí s An-
golou do místa ubytování. Nocleh v oblasti Rundu.
10.den Domov afrických Křováků oficiálně nazýva-
ných Sanové  – jejich poslední útočiště v  oblastech 
Namibie a Botswany, které přiléhají k poušti Kalaha-
ri. Nejstarší africké domorodé etnikum lovců a sběra-
čů, žijící dnes ve vládou vymezených teritoriích. Podě-

lí se s námi o svoji pověstnou znalost přírody, lovecké 
a stopařské dovednosti a umění opatřit si vše, co k ži-
votu potřebují z  extrémně nehostinného prostředí? 
Nocleh v městečku Tsumeb nebo v Namutoni.
11.den NP Etosha (v jazyce Sanů „Velké bílé místo“). 
Celodenní safari v  parku. Třpytivě bílá solná pánev 
uprostřed rezervace. Unikátní fauna i flóra přizpůso-
bená extrémním podmínkám. Pozoruhodná napajed-
la – vysoká koncentrace zvěře hlavně v období sucha. 
Nezapomenutelné safari se spoustou zeber, žiraf, pa-
koňů, antilop. Nocleh u parku Etosha.
12.den Dopolední i  odpolední safari v  otevřených 
safari vozech v parku. Šance vidět ještě zvířata, která 
jsme dosud neviděli! Výjezd z  parku a  nocleh mimo 
jeho území. Nocleh u parku Etosha.
13.den Návštěva tradiční himbské vesnice poblíž 
městečka Kamanjab. Místní Himbové si dodnes udr-
želi tradiční způsob života a své zvyky. Proslulé himb-
ské krasavice v  kožených sukénkách potřené směsí 
rudé hlinky a másla. Přejezd do Damaralandu.
14.den Dobrodružná výprava do Damaralandu. 
Obdivuhodné pouštní scenérie a možnost potkat do-
morodce s typickou trojspřežkou oslíků. Přejezd scé-
nickou krajinou kolem nejvyšší hory Namibie Brand-
berg, skalní rytiny. Výběžek Cape Cross s koloniemi 
jihoafrických lachtanů. Tisíce pohupujících se hlav 
na souši či ve vodě.  Lachtani na dosah ruky. Pohoda 
v  „německém“ městečku Swakopmund. Nezapo-
menutelná oáza uprostřed pouště. Pláže s palmami 
a  vynikající kulinářský zážitek v  podobě lahodných 
mořských plodů. Nocleh ve Swakopmundu.
15.den Zátoka Walvis Bay s plameňáky a pelikány. 
Fakultativní lodní výlet s ochutnávkou ústřic. Přejezd 
ze Swakopmundu do hlavního města Windhoeku.
16.–17.den Letecký návrat z Windhoeku do vlasti.

Termín Cena Kód
17.05.– 02.06. 2020 17 dnů 129 500 Kč 147A20

31.10.– 16.11. 2020 17 dnů 129 500 Kč 147B20

Cena zahrnuje: Mezinárodní letenka. Letištní taxy. Doprava v pro-
najatém vozidle. Terénní vůz v oblasti Chobe a Okavango. Ubytování 
v pohodlných chatkách nebo pokojích s vlastním příslušenstvím se 
snídaní 13x, 1x ve stanech (matrace, spacák zajištěny) s plnou penzí 
v deltě Okavango. Vstupy do NP. Vstup na Cape Cross. Večerní plavba 
po řece Zambezi. Vyjížďka lodí v Chobe, 2x safari v otevřených vozech 
v NP Etosha. Jednodenní výlet na kánoích mokoro s lehkým obědem. 
Návštěva Křováků a himbské vesnice. Český průvodce. Místní průvodce 
dle potřeby. Cestovní pojištění.

Cena nezahrnuje: Vstupní vízum do Namibie 2 900 Kč, Zimbabwe na 
hranicích 30 USD, vstupní poplatek Botswana na hranici 30 USD. Stra-
va nad rámec programu. Ostatní vstupy. Fakultativní výlety a aktivity. 
Africká večeře v Zimbabwe. Spropitné. Příplatek za jednolůžkový pokoj 
21 500 Kč.

Viktoriiny vodopády. Jedinečné safari v deltě 
řeky Okavango. Obrovská stáda slonů na dosah 
ruky. Staňte se svědky lovu lvů a hodování hyen 
v jejich přirozeném prostředí. Divoká krása 
Namibie láká. Domov afrických Křováků na hraně 
pouště Kalahari. Solná pláň NP Etosha s unikátní 
faunou. Kmen Himba s tradičními zvyky a obyčeji. 
V Namibii zažijeme více, 
než je obvyklé!

ZIMBABWE – BOTSWANA – NAMIBIE \ 147
Safari v deltě Okavanga

Typ zájezdu
Pohodové poznávání

Velikost skupiny
6–8 osob
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Velikost skupiny
7–10 osob

Typ zájezdu
Pohodové poznávání

Termín Cena Kód
01.02.– 15.02.2020 15 dnů 83 900 Kč 130A20

30.01.– 13.02.2021 15 dnů 83 900 Kč 130A21

Cena zahrnuje: Mezinárodní letenka. Letištní taxy. Veškerá doprava 
pronajatými auty (minivany). Místní přelet Maroua - Douala. 1x noční 
lehátkový vlak z Yaounde do Ngaoundéré. Ubytování 10x v hotýlcích, 
1x v plně vybavených stanech v oblasti Rumsiki. Snídaně. Vstupné 
do národních parků. Návštěva muzeí a místních vesnic dle programu. 
Plavba na kánoích po jezeře Maga. Plavba na kánoích u Pygmejů. Český 
průvodce. Místní průvodce dle potřeby. Cestovní pojištění.

Cena nezahrnuje: Vstupní vízum do Kamerunu 5 600 Kč. Stravování 
mimo snídaně. Fakultativní aktivity nad rámec programu. Spropitné 
cca 50 €. Příplatek za jednolůžkový pokoj 7 100 Kč.

1.–2.den Letecky do střední Afriky, do nejživějšího 
města KAMERUNU, Doualy. Zajímavou krajinou do 
městečka Buea. Krátká zastávka a  dále směr Me-
long. Cestou možnost ochutnávky tropických plodů. 
Kaučukové plantáže. Mohutné kaskády pohádkových 
vodopádů Ekom – místo natáčení filmu Tarzan. Pro-
cházka k vodopádům. Nocleh v Melong.
3.den Po cestách a stopách náčelníků západních ob-
lastí. Dschang – muzeum civilizace. Baham a Band-
joun – návštěva královského muzea. Bafoussam. Pa-
lác sultána Bamouma (UNESCO). Nocleh v Koutaba.
4.den Bamessing. Vyhlášená hrnčířská lokalita, se-
známení se se zručností místních obyvatel. Prohlídka 
paláce v Bafut, jednoho z nejstarších paláců v zemi. 
Během prohlídky vás doprovodí jedna z  manželek 
krále. Tradiční taneční představení princů a  prince-
zen. Nocleh v Bamenda.
5.den Cestou do Yaounde návštěva vodopádu Mét-
ché. Podvečerní odjezd turistickým vlakem přes noc 
do Ngaoundéré. Nocleh v lehátkovém vlaku.
6.den Ranní příjezd do Ngaoundéré. Dopolední ná-
vštěva a  prohlídka paláce Lamido v  Ngaoundéré. 
Magické fetiše. Strom oběšených. Tržnice amuletů, 
přírodní léčiva, kouzla rohů, parohů, kostí a kůží. Na 
sever do Garoua. Skvělá tržnice. Izolované lamido. 
Kouzelné kameny a rohy navěšené na stromech.
7.den Přesun horskou krajinou přes Maroua k jezeru 
Maga.
8.den Prohlídka unikátních hliněných domků 
v Pouss. Malebnější vesničku jste neviděli. Vyjížďka 
na kánoích po jezeře mezi hrochy. Rybáři zdobení 
rituálními jizvami. Bizarní rybářské chýše z  kůží. Ná-

vštěva vesnice Bororo. Kočovní Bororo mají nejkrás-
nější ženy? Hry očí, pestré barvy kostýmů. Návrat do 
Maroua.
9.den Jízda na extrémní sever. Hory Mandara plné 
přírodních divů a  pestrých etnik. Homolovité skalní 
útvary, vesničky evokující včelíny. Cesta do Mora, 
kde se odehrála jedna z významných bitev 1. světové 
války. Bývalá německá vojenská pevnost. Oudjilla. 
„Náčelník nadsamec“, který má 59 manželek a 180 
dětí, opravdu žije! Krátký trek živoucí pohádkou. Cen-
trum uměleckých řemesel. Koza - kamenné výspy na 
terasách. Přejezd do Rumsiki. Nocleh v plně vybave-
ných stanech v oblasti Rumsiki.
10.den Probuzení v  ráji! Rumsiki se skalní kulisou. 
Brzy ráno možné pozorování východu slunce, neza-
pomenutelná podívaná. Pestrá tržnice. Pivo z prosa. 
Spřádání bavlny. „Witchdoctors“ - šamani ovládající 
magii. Hádání z minulosti i předpovídání budoucnos-
ti. Návrat zpět do Maroua.
11.den Hora Mindif existuje! Ano, legendární vrchol, 
o který zavadil koš v knize „Pět neděl v balónu“ Julese 
Verna. Přesun na letiště do Maroua. Přelet do Doualy 
tento den večer nebo další den ráno (dle aktuálního 
leteckého spojení).
12.den Cesta na jih do Kribi. Příjemný rybářský pří-
stav s autentickou atmosférou. Zastávka u Pygmejů. 
Seznámení s tradičním způsobem života.
13.den Návštěva jedinečných vodopádů Lobé. Plav-
ba na kánoi za Pygmeji z jihu.
14.den Návrat do Doualy. Poslední nákupy. Večerní 
odlet domů.
15.den Letecký návrat domů.

Navštivte nejrozmanitější zemi afrického 
kontinentu! Pouště i tropická džungle, sopky, 
skály i pláže. Usměvaví lidé, živé tržnice 
a hliněná sídla. Šamani ovládající 
magii. Civilizací jen minimálně 
dotčená etnika a každodenní 
život jejich obyvatel. 
V Kamerunu se umí bavit 
nejen skvělým fotbalem!
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1.den Letecky do jedné z nejkrásnějších afrických zemí.
2.den První dojmy MALAWI, hlavní město Lilongwe.
3.den Příjemné Viphya Mountains na největší zales-
něné ploše Afriky. Úžasné výhledy. Zajímavé putování 
do Mzuzu, střediska severního Malawi.
4.–5.den Atraktivní průjezd malebnou krajinou přes 
Rumphi do NP  Nyika. Nádherné horské scenérie, 
vlnité kopce. Hory s  jalovci, 200 druhů unikátních 
orchidejí. Kombinace safari se specifickou pěší pro-
hlídkou národního parku. Pohádková krajina plná 
zvěře. Antilopy koňské v některém z horských jezírek? 
Opravdový ráj nejen pro ornitology. Přejezd do Mzuzu.
6.den Výprava k  jezeru Malawi, přezdívanému teplé 
srdce Afriky. Uvolněná atmosféra u jezera. Pohodový ži-
vot nedotčených rybářských vesnic. Rybáři opravují všu-
dypřítomné sítě, přípravují náčiní na sušení tisíců ryb.
7.–8.den Podél jezera Malawi unikátní krajinou ty-
pickou pro oblast Velké příkopové propadliny až do 
městečka krásných pláží Senga Bay. Koupání v jeze-
ře ve Wheel Marina. Přes rybářskou vesničku Cape 
Maclear do Monkey Bay na břehu jezera.
9.den NP  Lake Malawi chráněný UNESCO. Idylic-
ké pobřeží s  křišťálovou vodou ideální pro potápění 
a  šnorchlování v  obřím „akváriu“ mezi exotickými 
cichlidami. Lodní výlet po třpytící se hladině jezera. 
Davidem Livingstonem objevený skalnatý výběžek 
Cape McClear. Pozorování ledňáčků, lelků a krmení 
orlů jasnohlasých. Večerní posezení s rybí hostinou.
10.den Putování přes městečko Balaka k NP Liwon-
de. Nejkrásnější místo na pozorování zvěře v Malawi. 
Skvělé lodní safari v  nejlepším parku. Romantická 
buš lemuje nádhernou řeku Shire. Útočiště obrov-
ského množství majestátních hrochů a krokodýlů. Na 

souši sloni, buvoli, vodušky i vzácné antilopy koňské. 
Nezapomenutelný západ slunce nad řekou.
11.den Pozorování divoké zvěře při ranním safari 
v NP Liwonde. Přejezd do Zomba, dřívějšího hlavního 
města s  koloniální architekturou. Výjezd vysoko na 
Zomba Plateau s  vrcholky nad 2 km. Horský masiv 
protkaný potoky s množstvím ryb. Vodopády.
12.den Pěší výlet na nejvyšší vrchol pohoří Thyolo 
s  obrovským viklanem. Nekonečné čajové plantáže 
na úpatí hory. Romantický nocleh uprostřed čajových 
plantáží společnosti Satemwa Tea.
13.den Impresivní putování pod magické hory 
NP   Mulanje. Nejvyšší vrchol střední Afriky – stolová 
hora Sapitwa Peak (3 002 m). Putování do druhého 
největšího města Blantyre. Centrum obchodu. Kon-
trastní tržiště s levným ovocem i zeleninou. Prohlídka 
atrakcí města. Mandala House  – nejstarší budova 
města, dnes zajímavá umělecká galerie.
14.den Velké putování přes pohoří Dedza s kouzelný-
mi výhledy na jezero Malawi do ZAMBIE se zastávkou 
na tržišti v Mozambiku. Správní městečko Chipata.
15.–17.den NP South Luangwa s obrovskými stády 
slonů – až 70 jedinců. Největší populace hrochů, 
Thornicroftovy žirafy i  14 druhů antilop. 2 odlišná 
safari u  řeky Luangwa. Šance na lvy! Fakultativně 
unikátní noční safari plné nokturních živočichů. Pod-
manivé zvuky divočiny. Návrat do Chipaty.
18.den NP  South Luangwa a  poslední zážitky 
v  atraktivní kulise řeky Luangwa. Odpoledne návrat 
do Chipaty.
19.den Návrat zpět do MALAWI. Přejezd do Lilongwe 
a odlet do Evropy.
20.den Letecký návrat domů.

Termín Cena Kód
02.06.– 21.06. 2020 20 dnů 91 500 Kč 123A20

17.11.– 06.12. 2020 20 dnů 91 500 Kč 123B20

Cena zahrnuje: Mezinárodní letenka. Letištní taxy. Veškerá doprava dží-
pem upraveným pro fotografování. Ubytování v hotelech a penzionech 
turistické kategorie 13x, v jednoduchých chatkách nebo stanech během 
safari 5x. Rybí hostina u jezera Malawi. Vstupy do národních parků. 
Výlet lodí po jezeře Malawi. Český průvodce. Cestovní pojištění.

Cena nezahrnuje: Vstupní vízum do Malawi 125 USD na hranicích, 
do Zambie 50 USD na hranicích. Stravování. Fakultativní aktivity 
(např. noční safari v NP South Luangwa cca 55 USD, lodní výlet za 
hrochy v NP Liwonde 35 USD). Vstupy do památek. Spropitné. Příplatek 
za jednolůžkový pokoj 7 200 Kč.

Velikost skupiny
5–7 osob

Typ zájezdu
Pohodové poznávání

Zambie i Malawi patří k zemím, které 
si stále uchovávají svébytný africký ráz. 
Využijte jedinečné příležitosti poznat 
poslední nedotčené kouty divočiny savan. 
Nezapomenutelná safari v národních 
parcích South Luangwa či Nyika. Pestrá 
škála afrických zvířat včetně velkých stád 
slonů, lvů, buvolů, zeber, žiraf, 
antilop i krokodýlů. Jezero Malawi 
s křišťálovou vodou.
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1.–2. den Letecky do JAR. Přílet do Kapského Města 
- podle mnohých nejkrásnější město světa. Program 
v okolí Kapského Města se může měnit v závislosti na 
počasí. Lanovkou na Stolovou horu, dominantu jihu 
Afriky. Nábřeží Victoria Waterfront s  živou muzikou 
a vynikajícími mořskými specialitami.
3.den Lodní výlet z Hout Bay na skaliska plná lachta-
nů. Výjezd do výšin Signal Hill s výhledem na město. 
Greenmarket s  umělci a  suvenýry. Muslimská čtvrť 
Bo-Kaap v pastelových barvách, minarety. Botanická 
zahrada Kirstenbosch.
4.den Mys Dobré naděje, jihovýchodní cíp afrického 
kontinentu opředený legendou o bludném Holanďa-
novi. Námořní přístav Simon’s  Town, Muizenberg 
- oblíbené pláže Agathy Christie. Kolonie tučňáků na 
pláži Boulders. Vyhlídka na False Bay. Bude otevřena 
i jedinečná scénická silnice Chapman’s Peak Drive? 
Cape Point s  nejvyššími útesy (530 m) a  majákem 
nad skalisky, kapské floristické království (UNESCO).
5.den Výlet do známé vinařské oblasti Stellenbosch 
spojený s ochutnávkou vyhlášených jihoafrických vín. 
Stellenbosch - prohlídka druhého nejstaršího města 
Jižní Afriky s  romantickými domečky v  kapsko-ho-
landském stylu.
6.den Malebný Hermanus s  šancí na velryby (v  čer-
venci a  září). Přesun na nejjižnější bod Afriky Cape 
Agulhas - Střelkový mys. Místo, kde se mísí vody dvou 
oceánů, Atlantského a Indického. Nocleh v Struisbaai.
7.den Pokračování po Garden Route do Mossels 
Bay. Zastávka v třetím nejstarším městě v JAR Swe-
llendam. Muzeum mořeplavce Bartolomea Diase 
s  replikou původní lodi, akvárium a  poštovní strom 
v Mossels Bay. Nocleh v Mossel Bay.
8.den Garden Route s  bohatou květenou. Průjezd 
městem pštrosů Oudshoorn, fakultativně návštěva 
pštrosí farmy. Pokračování přes malebný Wilderness 
do Tsitsikammy. Cestou za příznivého počasí výhledy 
na Mossels Bay. Krátká zastávka v lázeňském měs-
tečku Knysna. Nocleh v Tsitsikamma.
9.den Nejvyšší bungee jumping na světě (216 m) stojí 
za vidění, i když neskočíte. Přímořský NP Tsitsikamma 
s pěší túrou podél divokého skalnatého pobřeží k Otter 
Trail. Pobřežní Jeffrey Bay se surfaři na pláži? Nocleh 
v Port Elizabeth.
10.den Přesun k NP Addo Elephant. Safari v  třetím 
největším jihoafrickém národním parku s  unikátním 
výskytem slonů kapských. Přejezd do East London.
11.den Přejezd přes bantustan Transkai  – největší 
černošské samosprávné území v  historii, do provincie 
KwaZulu -Natal, země bitev z dob bursko -zulsko -britských 
válek. Nocleh v Underbergu ležícím na úpatí hor.
12.den Horské království LESOTHO. Scénickými 
serpentinami až na nejvyšší hřeben do Sani Pass. 
Zastávka v  tradiční basmatské vesničce. Dobroty 
v nejvýše položené hospůdce Afriky. Scénické partie 
Drakensberg. Návrat do JAR. Nocleh v Underbergu.

13.den Cesta do Durbanu idylickou krajinou po silni-
ci, která se klikatí Údolím tisíce pahorků. Chrám hnutí 
Hare Krishna. Indian market s  typickým kořením. 
Přímořská promenáda Golden Mile plná zábavných 
atrakcí. Fakultativně možnost jízdy lanovkou na stře-
chu nového fotbalového stadionu s nádherným výhle-
dem na celé město a pobřeží. Nocleh v Durbanu.
14.den Podél pobřeží Indického oceánu na sever. Ne-
konečné písečné pláže v Umlalazi Nature Reserve. 
Fakultativní lodní výlet do divočiny Greater St. Lucia 
Wetlands, Cape Vidal s jedinečnou zvířenou a květe-
nou (UNESCO). Nocleh u St. Lucia.
15.den Safari v  nejstarším národním parku v  JAR  – 
Hluhluwe -Umfolozi. Místo s  největší koncentrací 
nosorožců černých i bílých na světě. Velké množství 
buvolů, antilop, paviánů a zeber. Nocleh u St. Lucia.
16.den Přejezd do království SVAZIJSKO. Hlavní měs-
to Mbabane. Národní parlament i memoriál nejoblí-
benějšího krále SobhuzuIIa  II. Ruční výrobna svíček. 
Nocleh v údolí Ezulwini.
17.den Fakultativně možnost návštěvy kulturní vesni-
ce Mantenga. Původní architektura, vodopád i taneč-
ní vystoupení. Sjezd ze Svazijska zpět do JAR. Přejezd 
do Nelspruit.
18.den Šumavou Afriky na vyhlášenou Panora-
ma Route. The Pinnacle - skalní jehla. Skalní okno 
God’s Window a Wonder View. Pěší výlet mlžným pra-
lesem plným bromélií. Vodopád Berlin Falls. Sjezd do 
údolí řeky Blyde. Přírodní skalní hrnce Bourke’s Lucky 
Potholes. Výhledy do třetího největšího kaňonu světa 
Blyde River Gorge. Skalní homole Three Rondavels. 
Přejezd do městečka Phalaborwa.
19.den  Celodenní safari v  otevřených safari autech 
v  NP  Kruger  - nejznámější park. Uvidíme „big five“ 
(slon, nosorožec, buvol, lev a  levhart), která chodí 
k napajedlům? Biltong - sušené maso ze pštrosů, bu-
volů, antilop i slonů. Nocleh v Phalaborwa.
20.–21.den Phalaborwa. Odjezd směr hranice 
a  vstup do Botswany. Nocleh v  okolí Francistown. 
Dále transfer do Kasane. Nocleh v Kasane.
22.den NP Chobe a rekordní stáda slonů. Lvi, žirafy 
i antilopy. Ranní safari mezi zvířaty. Hraniční přechod 
do ZIMBABWE, do městečka Victoria Falls. Podve-
černí plavba po Zambezi s pozorováním hrochů a slo-
nů při západu slunce. Nocleh ve Victoria Falls.
23.den Viktoriiny vodopády. Výběr z  fakultativních 
aktivit - možnost raftingu, adrenalinový bungee jum-
ping, procházka se lvy, let nad vodopády helikopté-
rou. Odpolední návštěva nejkrásnějších vodopádů 
světa? 1 700 m široká řeka padá o 110 m níže. Dva-
krát vyšší než Niagara. Domorodci je nazývají „Hřmící 
kouř“. Socha Davida Livingstona, objevitele vodopá-
dů. Fakultativní večeře v doprovodu afrických bubnů. 
Nocleh ve Victoria Falls.
24.–25.den  Poslední nákupy. Letecký návrat domů 
z Victoria Falls.

Termín Cena Kód
05.03. -29.03. 2020 25 dnů 97 900 Kč 120A20

28.06.– 22.07. 2020 25 dnů 98 900 Kč 120B20*

12.09.– 06.10. 2020 25 dnů 97 900 Kč 120C20

Cena zahrnuje: Mezinárodní letenka. Letištní taxy. Veškerá doprava 
pronajatým minibusem. Ubytování 22x v hotýlcích a bungalovech. Džíp 
safari auta a lodní safari v NP Chobe. Safari auta v NP Kruger. Vstupy 
do národních parků. Vstup na Mys Dobré naděje. Lodní výlet z Hout Bay 
na lachtany, tučňáci v Boulders. Plavba po řece Zambezi v Zimbabwe. 
Český průvodce. Cestovní pojištění.

Cena nezahrnuje: Vstupní vízum Zimbabwe 30 USD na hranici, vstupní 
poplatek na hranici Botswana 30 USD. Stravování. Spropitné. Lodní 
výlet v St. Lucia Wetlands. Ostatní vstupy. Fakultativní aktivity. Příplatek 
za jednolůžkový pokoj 11 900 Kč.

*V červencovém termínu 120B20 z klimatických důvodů 
změna programu. Jednodenní návštěva Lesotha je nahra-
zena návštěvou jižní části NP Kruger.

VÍCE INFORMACÍ NA WWW.LIVINGSTONE.CZ

Velikost skupiny
7–8 osob

Typ zájezdu
Pohodové poznávání

Zajímavosti Kapského Města. Idylická St. Lucia 
s hrochy a krokodýly, kaňony a divokost 
NP Tsitsikamma. Nejstarší národní 
park Hluhluwe-Umfolozi s největší 
koncentrací nosorožců na světě. 
Horské štíty Lesotha a malebné 
království Svazijsko. Safari 
v nejznámějším NP Kruger. NP Chobe 
s rekordním počtem slonů. Viktoriiny 
vodopády v Zimbabwe.
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Velikost skupiny
7–8 osob

Typ zájezdu
Aktivní poznávání

1.–2.den Letecky do ZIMBABWE na Viktoriiny vodo-
pády. 1 700 m široká řeka padá o 110 m níže. Dva-
krát vyšší než Niagara. Domorodci je nazývají „Hřmící 
kouř“. Monument Dr.  Davida Livingstona, objevitele 
vodopádů. Tropický deštný prales podél Zambezi. 
Nocleh v hotelu ve Victoria Falls.
3.den Fakultativní aktivity na Victoria Falls - rafting, 
rychlý jet boat, adrenalinový bungee jumping, let nad 
vodopády helikoptérou, procházka se lvy. Podvečerní 
plavba po Zambezi s pozorováním hrochů a slonů při 
západu slunce. Nocleh v hotelu ve Victoria Falls.
4.den Přejezd do BOTSWANY. NP Chobe a rekordní 
stáda slonů. Lvi, žirafy i antilopy. Odpolední lodní vý-
let mezi zvířaty je vrcholem safari. Nocleh v bungalo-
vech ve městě Kasane.
5.den Brzké ranní safari v NP Chobe v safari autech. 
NAMIBIE. Přesun Capriviho pruhem. Nocleh v kem-
pu na břehu Okavanga.
6.den Přejezd přes Rundu a Grootfontein k největší-
mu meteoritu světa Hoba (54 tun). Přesun k hranicím 
NP Etosha. Nocleh v kempu v Sachsenheim.
7.den Dopolední safari v NP Etosha - v jazyce Sanů 
„Velké bílé místo“. Třpytivá solná pánev. Unikátní 
fauna i  flóra přizpůsobená extrémním podmínkám. 
Pozorování zvířat u napajedel - oblast Namutoni. Pře-
jezd do oblasti Halali. Odpolední safari v otevřených 
džípech. Nocleh v kempu v Halali.
8.den Brzké ranní safari v  otevřených džípech. Pře-
jezd do oblasti Okuakuejo. Odpoledne přesun na jih 
z parku do burského městečka Outjo, nocleh v bun-
galovech v Outjo.
9.den Přesun přes  Kamanjab,  návštěva himbské 

vesnice. Příroda čaruje s vodou i s místními ženami. 
Proslulé himbské krasavice v  kožených sukénkách 
potřené směsí rudé hlinky a  másla. Dobrodružná 
výprava přes Damaraland. Nocleh v kempu v poušti 
pod nekonečnou oblohou plnou hvězd.
10.den Prohlídka Organ Pipes. Pouštní cestou úze-
mím Hererů podél masivu Brandbergu s  vyhlídkou 
na nejvyšší horu Namibie Königstein. Skalní rytiny. 
Nocleh v kempu v Uis.
11.den Přejezd na Pobřeží koster do rybářské osady 
Hentiesbai. Cape Cross s  tisíci lachtany. Podél po-
břeží Atlantiku do Swakopmundu, nocleh v hotelu.
12.den Muzeum krystalů. Pláže s  palmami. Akvári-
um. Pohoda „evropského“ Swakopmundu. Volný den 
určený na fakultativní aktivity dle vlastního výběru, 
např. rybaření, sandboarding. Možnost vyhlídkového 
letu nad písečnými dunami. Nocleh ve Swakopmun-
du.
13.den Zátoka Walvis Bay s plameňáky a pelikány. 
Lodní výlet s ochutnávkou ústřic. Přesun dále na jih 
přes průsmyk Kuiseb. Překročení obratníku Kozoro-
ha. Osada Solitaire. Nocleh v kempu v Sesriem.
14.den Pouštní park Namib Naukluft. Krása píseč-
ných dun v oblasti Sossusvlei. Magický východ slun-
ce na písečných dunách. Dead Vlei - jedno z nejfo-
togeničtějších míst Namibie. Nejkrásnější fotografie 
právě odtud? Přesun do Marientalu, nocleh v kem-
pu.
15.den Přesun pouštní krajinou do Keetmanshoop. 
Jedinečné aloe rozsochaté. Fish River Canyon je po  
Grand Canyonu největším na světě. Rybí řeka vymlela 
161 km dlouhý a 27 km široký kaňon. Možnost kou-
pání v termálních pramenech Ai Ais, nocleh v kempu.
16. den Přejezd z  Namibie do JAR přes městečko 
Springbok. Nocleh v bungalovech ve Vanrhynsdorp.
17.den Pokračování do Kapského Města. Pořadí 
navštívených míst se může měnit v závislosti na poča-
sí. Odpoledne nezapomenutelný pohled na Kapské 
Město. Lanovkou na Stolovou horu. Nábřeží Victoria 
Waterfront. Nocleh v hotelu v Kapském Městě.
18.den Mys Dobré naděje, opředený legendou 
o  bludném Holanďanovi. Námořní přístav Si-
mon’s  Town, Muizenberg - oblíbené pláže Agathy 
Christie. Kolonie tučňáků na pláži Boulders. Vyhlídka 
na False Bay. Zastávka na vyhlídce na fantastické 
panorama 12  apoštolů. Bude otevřena i  jedinečná 
scénická silnice Chapman’s Peak Drive? Cape Point 
s nejvyššími útesy (530 m) a majákem nad skalisky.
19.den Výlet do známé vinařské oblasti Stellen-
bosch s ochutnávkou jihoafrických vín. Stellenbosch 
- prohlídka druhého nejstaršího města Jižní Afriky 
s romantickými domečky v kapsko-holandském stylu.
20.den Výjezd do výšin Signal Hill s  výhledem na 
město. Muslimská čtvrť Bo-Kaap v pastelových bar-
vách. Greenmarket se suvenýry. Večerní odlet.
21.den Letecký návrat domů.

Termín Cena Kód
26.03.– 15.04. 2020 21 dnů 88 900 Kč 121A20

19.07.– 08.08. 2020 21 dnů 90 900 Kč 121B20

03.10.– 23.10. 2020 21 dnů 88 900 Kč 121C20

Cena zahrnuje: Mezinárodní letenka. Letištní taxy. Veškerá doprava 
pronajatými vozidly. Safari auta a lodní safari v NP Chobe. Ubytování 
10x v hotýlcích či bungalovech a 9x v kempech ve vlastních stanech. 
Vstupy do národních parků, včetně vstupu na Mys Dobré naděje. Plavba 
po řece Zambezi v Zimbabwe. Walvis Bay - lodní výlet s ochutnávkou 
ústřic. 2x safari auta v NP Etosha. Návštěva Twyfelfontein, Cape Cross, 
tučnáci v Boulders. Český průvodce. Cestovní pojištění.

Cena nezahrnuje: Vstupní vízum do Namibie 2 900 Kč, Zimbabwe 
po příletu 30 USD, vstupní poplatek Botswana na hranici 30 USD. 
Stravování. Ostatní vstupy. Fakultativní aktivity. Spropitné. Příplatek za 
jednolůžkový pokoj 9 500 Kč.

Spojení akcí č. 120 a č. 121

JAR – LESOTHO – SVAZIJSKO – ZIMBABWE – 
 BOTSWANA – NAMIBIE \ 122

Velká cesta jižní Afrikou \ Spojení akcí č.120 a č.121.

1.–23.den Program akce č. 120 (1.–23.den).
24.–38.den Program akce č. 121 (3.–17.den).
39.–40.den Letecký návrat domů.

Termín Cena Kód
05.03.– 13.04. 2020 40 dnů 140 900 Kč 122A20

28.06.– 06.08. 2020 40 dnů 142 900 Kč 122B20*

12.09.– 21.10. 2020 40 dnů 140 900 Kč 122C20

*V červencovém termínu 122B20 z klimatických důvodů 
změna programu. Jednodenní návštěva Lesotha je nahra-
zena návštěvou jižní části NP Kruger.

VÍCE INFORMACÍ NA WWW.LIVINGSTONE.CZ

Viktoriiny vodopády, nejkrásnější na světě. 
NP Chobe s rekordním počtem slonů. Solná 
pláň NP Etosha s unikátní faunou. Kmen 
Himbů s tradičními zvyky a obyčeji. 
V Namibii zažijeme více, než je 
obvyklé! Tisíce lachtanů na Cape 
Cross. Evropský Swakopmund. 
Nejvyšší písečné duny světa na 
poušti Namib Naukluft. Nejhlubší 
a nejpůsobivější Fish River Canyon. 
Kapské Město. Mys Dobré naděje.

ZIMBABWE – BOTSWANA – NAMIBIE – JAR \ 121, 122
Z Viktoriiných vodopádů do Kapského Města
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Ů

1.den Letecky do GABONU.
2.den Přílet do hlavního města Libreville. Prohlíd-
ka Libreville - město zaznamenává boom ropných 
let a  je zde cítit francouzská koloniální minulost. 
Prohlédneme si trhy ve městě, historické budovy 
z 19. století v centru. Nocleh v Libreville.
3.den Přelet z  Libreville do Port Gentil, dle stavu 
silnic terénním džípem nebo lodí přes čtvrtou největ-
ší africkou deltu řeky Ogooué do komfortní Loango 
lodge nad lagunou Iguela. Pokud čas dovolí, večerní 
safari – uvidíme první slony, hrochy či opice?
4.–6.den NP  Loango - nejkrásnější a  nejkomplex-
nější park Gabonu, objevený až reportáží v National 
Geographic (2004). Mozaika různých ekosystémů. 
Mangrovy, pláže, poříční les, konžský prales a  vnit-
rozemský prales s  obrovskými stromy a  tropickými 
mýtinami. Navštívíme otevřené traviny i pláže oblas-
ti Tassi, kde se zdržují velká zvířata - pralesní sloni, 
buvoli, červení štětkouni s chlupatýma ušima a známí 
„surfující” hroši. Zamíříme do říčních oblastí, sitatun-
gy, mangabejové, kočkodani a hejna ptáků. Narozdíl 
od afrických savan, zde se musí každé zvíře vystopo-
vat, vidět jedinečné pralesní druhy je vzácností. Na 
nočním safari budeme vyhlížet odlesky očí plachých 
tvorů a možná ulovíme i krokodýla. Vrcholem našeho 
safari bude výprava za jedinou skupinou habituova-
ných goril nížinných v  Gabonu a  jednou z  mála na 
celém světě! Stopovacím schopnostem pygmejských 
průvodců se nic nevyrovná a šance prožít nezapome-
nutelnou hodinu s  velkou rodinou silverbacka (alfa 
samce) Kamaya nemohou být vyšší.
7.den Návštěva Mise Saint Anne u  laguny Fernan 
Vaz s  kovovým kostelem navrženým samotným Gu-
stavem Eifelem. Transfer do Port Gentil. Letecký ná-
vrat do Libreville.

8.den Přelet na Sao Tomé a  Principé, ubytování 
nedaleko hlavního města. Odpoledne dle časových 
možností návštěva zajímavostí východního pobřeží 
ostrova. Fotogenická Agua Iza či bazaltové pobřeží 
Boca do Inferno.
9.den Celodenní výlet na nejzajímavější místa ostro-
va - prohlídka hlavního města Sao Tomé s koloniální 
atmosférou, pevnost Sv.  Sebastiána s  národním 
muzeem. Náměstí nezávislosti, katedrála Milosrdné 
panny Marie. Dále po kakaové stezce mezi baobaby 
a  kolem tyrkysových lagun na sever ostrova. Zašlou 
koloniální architekturu oceníme na Roça Agostinho 
Neto a den zakončíme na stále funkční farmě s výhle-
dem na hory i oceán Monte Forte. Dle sezony uvidí-
me sušení a drcení kakaa, jehož je Sv. Tomáš jedním 
z největších světových producentů, ochutnáme i zde 
vyráběné produkty.
10.den Přelet na Princův ostrov, který byl díky své 
nedotčené přírodě a  kráse prohlášen za biosféric-
kou rezervaci UNESCO. Oba ostrovy mají dramatický 
sopečný reliéf, pokrytý tropickou džunglí. Smaragdo-
vé moře vybízející k odpočinku.
11.–13.den Pobyt na rajském privátním ostrově Bom 
Bom. Bungalovy eko-resortu jsou zasazeny v  bujné 
vegetaci u pláže. Odpočinek na panenských plážích, 
koupání a šnorchlování v tyrkysovém teplém oceánu. 
Fakultativně možnost poznat Princův ostrov terén-
ním vozem, včetně hlavního města Santo Antonio 
a pláže Praia Banana známé z  reklamy na Bacardi, 
případně lodní výlet do scénické zátoky jehel, pozoro-
vání líhnoucích se želviček, treking džunglí k vodopá-
dům, nebo se potápět či rybařit.
14.den Přelet zpět na ostrov sv. Tomáše. Večerní od-
let do Evropy.
15.den Letecký návrat domů.

Termín Cena Kód
02. 02.–16. 02. 2020 15 dnů 184 900 Kč 176A20

31. 01.–14. 02. 2021 15 dnů 184 900 Kč 176A21

Cena zahrnuje: Mezinárodní letenka. Letištní taxy. Přelety Libreville 
- Port Gentil a zpět, přelet Libreville – Sao Tomé, Sao Tomé - Princův 
ostrov a zpět. 12x ubytování v kvalitních hotelech nebo lodžích se sní-
daní. Doprava pronajatými mikrobusy a džípy, na safari 4x plná penze, 
4x polopenze u moře. Lodní výlety. Český průvodce. Místní průvodce dle 
potřeby. Cestovní pojištění.

Cena nezahrnuje: Vstupní e-vízum do Gabonu 85 € a poplatek za 
vyřízení e-visa 300 Kč. Stravování dle programu. Vstupné. Spropitné 
cca 60 €. Permit na gorily nížinné 460 €. Příplatek za jednolůžkový 
pokoj 17 000 Kč.

Typ zájezdu
Komfort

Velikost skupiny
6–7 osob

Nejkrásnější místa panenské centrální Afriky. 
V průběhu safari zažijeme vzrušující stopování 
unikátních pralesních zvířat, které nespatříte 
jinde na světě - gorily nížinné, 
šimpanze, ostražité slony pralesní 
i proslavené surfující hrochy. 
Čokoládové ostrovy sv. Tomáše 
a Princův, které svou krásou 
mohou jednoduše konkurovat 
těm nejproslulejším 
z Karibiku. Tyrkysové pláže 
a neopakovatelné safari, které 
jinde nezažijete.

GABON A OSTROVY SV. TOMÁŠE A PRINCŮV \ 176
PRAVÁ NEFALŠOVANÁ AFRIKA

Princův
ostrov

Sao Tomé
Libreville

Port Gentil

NP Loango
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1.–2.den Letecky do BENINU, dříve nazývaného Da-
homey. Největší město Cotonou  – labyrint Velkého 
trhu Dantokpa a tržiště fetišů. Centrum voodoo. Oui-
dah - cesta otroků k Místu bez návratu. Posvátný les 
krále Kpassé. Hadí chrám a uctívání hadů jako fetišů.
3.–4.den Pirogou po jezeře Nokoué do rybářské 
vesnice na kůlech Ganvié. Sídlo králů zaniklé říše 
Dahomey v  Abomey (UNESCO) - hliněné paláce 
s  basreliéfy, trůny králů, chrámy voodoo. Dílny po-
svátných kovářů, hrobka krále Glele s jeho 41 zaživa 
pohřebnými ženami.
5.–7.den Významné poutní místo afrických katolíků 
Dassa -Zoumé obklopené skalami s  jeskyní Panny 
Marie a mnoha dalšími svatyněmi. Přejezd na sever 
do pohoří Atakora s tradičními vesnicemi animistic-
kého etnika Somba. Muzeum lidového umění v  Na-
titingou. Malebná krajina s  baobaby a  vyhlídkami 
kolem Boukoumbé, kde ochutnáme pivo z  prosa 
a navštívíme místní vesnické trhy. Přejezd do TOGA. 
Tajemné údolí Tamberna (UNESCO) s unikátními hli-
něnými kruhovými obydlími tata pokrytými kónickými 
slaměnými střechami.
8.–9.den Protáhneme se romantickou soutěskou 
Faille Aledgo (národní symbol Toga) a přes Sokodé, 
centrum muslimského severu a  druhého největšího 
města Toga, se vydáme do Atakpamé, bývalého 
hlavního města Protektorátu Togo. Koloniální archi-
tektura. Nezapomenutelný noční život. Výlet napříč 
kávovými a  kakaovými háji k  velkolepému tropické-
mu vodopádu Akloa u hranice s Ghanou.
10.–11.den Hlavní město Toga, Lomé. Obrovský 
trh Grand Marché, katedrála Notre Dame, náměstí 
Nezávislosti, čtvrť umělců. Výlet do osady Togoville 

na břehu jezera Togo s  posvátnými místy voodoo - 
kouzelné stromy, čarodějné svatyně. Dům náčelníka 
s  historickým trůnem. 1884 zde byla podepsána 
smlouva s  Německem o  protektorátu. Katedrála, 
kterou navštívil Jan Pavel  II. Plavba tradiční pirogou 
po jezeře.
12.den Přejezd do GHANY. Metropole Accra – dán-
ský hrad Osu (dnes prezidentský palác). Nkrumeův 
památník nezávislosti a triumfální oblouk Black Star 
na gigantickém náměstí Nezávislosti.
13.–14.den Kumasi - země Ašantů, její srdce a hlavní 
folklorní centrum Západní Afriky (UNESCO). Královský 
palác Asantehene s muzeem ašantské historie. Ná-
rodní kulturní centrum, dílny uměleckých řemeslníků, 
tradiční látky kente, ašantský „Excalibur“ Anokye. 
Návštěva šamanského domu v  Ejisu. Kráterové po-
svátné jezero mrtvých duší Bosumtwi.
15.–17.den Tropický deštný prales NP Kakum s  je-
diným chodníkem v  horních patrech džungle v  Afri-
ce. Historické město Elmina. Mohutná středověká 
pevnost Sv.  Jaga a hrad Sv.  Jiří (UNESCO). Pulzující 
rybářský přístav a  rušné tržiště. Další z  řetězce pev-
ností ze 17. století využívaných pro obchod se zla-
tem a otroky v Cape Coast. Hrad a muzeum, kobky 
otroků. Koupání na nekonečných písečných plážích 
obklopených palmovými háji. Roztančí nás rytmy do-
morodých bubeníků?
18.–19.den Rozloučení se Západní Afrikou v metro-
poli Accra. Staré koloniální čtvrti Ussher a  James 
Town s pevnostmi a majákem. Tržnice Makola, skvě-
lé Národní muzeum. Centrum umělecké rukodělné 
výroby s trhem masek. Odvezete si i tu svou? Letecký 
návrat domů.

Velikost skupiny
7–10 osob

Typ zájezdu
Aktivní poznávání

Termín Cena Kód
20.11.– 08.12. 2020 19 dnů 86 700 Kč 166A20

Cena zahrnuje: Mezinárodní letenka. Letištní taxy. Doprava (autobusy, 
taxi, pronajatý mikrobus). Ubytování 16x v hotýlcích turistického typu ve 
dvoulůžkových pokojích (většinou s vlastním sociálním zařízením, 3x se 
společným). Vstupy do národních parků a přírodních rezervací. Plavba 
pirogou po jezeře Nokoué. Český průvodce. Místní průvodci podle 
potřeb. Cestovní pojištění.

Cena nezahrnuje: Vstupní vízum Ghana 1 500 Kč, e-vízum Benin 
1 600 Kč, Togo 30 USD na hranicích. Stravování. Vstupy do památek, 
muzeí. Spropitné. Příplatek za jednolůžkový pokoj 8 400 Kč.

Po stopách mocných a starodávných království 
Ašantů a Dahomey, která obchodovala nejen 
se zlatem, ale i s otroky. Africké Benátky - 
unikátní vesnice na kůlech Ganvié. Mohutné 
portugalské a britské pevnosti 
s kobkami otroků chráněné 
UNESCO. Kolébka kultu tajemného 
voodoo, trhy s fetiši a africké umění masek. 
NP Kakum s provazovým chodníkem 
v horních patrech tropického 
pralesa. Svérázná kruhová hliněná 
obydlí animistických kmenů 
Somba. Nejvyšší hora Toga Agou 
a tropické vodopády. Tradiční 
vesnice kmene Ewé. Písečné pláže 
Guinejského zálivu s palmovými 
háji a rybářskými vesnicemi. Podmanivé 
rytmy černošských bubeníků.

BENIN – TOGO – GHANA \ 166
Klenoty Guinejského zálivu
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Typ zájezdu
Komfort

Velikost skupiny
6–11 osob

16 DN
Ů9 DN
Ů

1.–2.den Letecky do ETIOPIE. Hlavní město Addis 
Abeba – podle času příletu nocleh v  Addis Abebě 
v  hotelu se snídaní. Po krátké přestávce odlet do 
města Bahir Dar. Město na Modrém Nilu. Vodopády 
Tiss Issat. Modrý Nil. Projdeme se po kamenném 
portugalském mostě nad nekonečnou vodní hladi-
nou. Zajímavé vesničky domorodců.
3.den Lodě z  papyru nazývané tankwas. Výlet k  pra-
menům Modrého Nilu. Šance na hrochy. Jezero Tana 
– nejvýše položené jezero Afriky. Lodí ke koptským kláš-
terům Ura Kidane Mehret a Kebran Gabriel. Podmani-
vá hudba macinka. Pulzující noční život s tačem (nápoj 
z medoviny) a tanečnicemi. Nocleh v Bahir Dar.
4.den Přejezd rozmanitou krajinou do císařského 
Gondaru, centra kultury. Odlišné tváře Gondaru. 
Komplex šesti hradů. Fasilidův hrad (UNESCO) – 
opevněný kolos, na kterém se kuriózně podepsala 
portugalská a  indická architektura. Vodní lázně 
a palác. Kostel Debre Birhan Selassie. Chrám s uni-
kátními freskami ze 17. století. Wolleka – poslední 
místo Falašů, černých etiopských židů. Výroba pro-
slavené keramiky. Nocleh v Gondaru.
5.den Letecky do Axumu (UNESCO), nejstaršího města 
Etiopie. Pod námi scenérie Simienských hor s nejvyš-
ším vrcholem Ras Dashen (4 543 m). Dle Homéra zde 
bohové hráli šachy se skalními věžemi. Svatý Axum – 
sídlo legendární královny ze Sáby (UNESCO). Axumské 
království. Kamenné obelisky. Prohlídka Axumu. Gra-
nitové stély. Hrobky krále Ramha. Koupele královny ze 
Sáby. Nocleh v Axumu.
6.den Letecky do Lalibely. Odpolední prohlídka kláš-
tera Nakuto Laab ze 13. století. Kávový obřad s tra-
diční přípravou kávy, která má kořeny právě v Etiopii. 
Nocleh v Lalibele.
7.den Světový unikát architektury. Chrámový kom-
plex nemající srovnání. Jedenáct skalních chrámů 
vytesaných ve 12. století (UNESCO). Vizuálně nej-
zajímavější kostel  Svatého Jiří. Působivá atmosféra 

církevních obřadů, která pohltí. Nocleh v Lalibele.
8.–9.den Letecky do Addis Abeby. Poslední nákupy. 
Ochutnávka indžary ve stylovém prostředí na rozlou-
čenou. Večerní odlet. Letecký návrat domů.

*Možnost prodloužení o jižní okruh k etnikům

9.den Z Addis Abeby přesun do Arba Minch nazýva-
ného nejhezčím místem Afriky, v okolí 40 minerálních 
pramenů. Po cestě projedeme územím několika za-
jímavých etnik. Podle časových možností zastávka 
v  okolních vesnicích nebo na tradičním tržišti. Nád-
herné scenérie s jezery. Nocleh v Arba Minch.
10.den Ranní výjezd do hor. Vesnice Chencha, kde 
žije kmen Dorso. Obří bambusové chýše, pozoruhod-
né konstrukce evokující včelí úly. Zručnost místních 
dívek a žen, ručně tkané barevné látky. Pro odvážnější 
jedince – ochutnávka místní pálenky. Jezero Chamo. 
Nocleh v Arba Minch.
11.den Celodenní jízda pozoruhodnou krajinou do 
hlavního města oblasti Omo, Jinka. Návštěva etno-
grafického muzea. Kmen Ari. Na jih od Jinky žijí nej-
pestřejší etnické skupiny. Nocleh ve městě Jinka.
12.den Cesta přes NP Mago. Šance na slony, buvoly. 
Dostaneme se k Mursi, bizarnímu kmeni s odlišnými 
rituály? Ženy s  destičkami ve rtu i  v  uších, šokující 
účesy. Drsná atmosféra nahých těl s puškami. 
13.den Po snídani odjezd z Jinka směr Konso. „New 
York“ – přírodní útvar vytvořený staletou erozí. Do-
morodé vesnice s tajemnými sochami předků Waga. 
Jedinečné východoafrické strmé terasy. Pozoruhodná 
dřevěná opevnění. Návštěva krále Konsů a jeho sídla. 
Návrat do Arba Minch.
14.den Přesun malebnou krajinou do Ziwai.
15.–16.den Ranní atmosféra u jezera Ziwai s rybář-
ským trhem, hejna vodních ptáků (pelikáni, kormo-
ráni, nilské husy, ledňáčci). Návrat do Addis Abeby. 
Večerní odlet. Letecký návrat domů.

Termín Cena Kód
27.03.– 04.04. 2020  9 dnů 66 990 Kč 129A20

27.03.– 11.04. 2020 16 dnů 89 990 Kč 129A20*

16.10.– 24.10. 2020  9 dnů 66 990 Kč 129B20

16.10.– 31.10. 2020 16 dnů 89 990 Kč 129B20*

Cena zahrnuje: Mezinárodní letenka. Letištní taxy. Místní přelety Addis 
Abeba - Bahir Dar, Gondar - Axum - Lalibela - Addis Abeba. Pronajatá 
vozidla. Lodní výlet na jezeře Tana. Vstupy do národních parků. Ubytová-
ní v hotelech se snídaní 6x / 13x. Český průvodce, místní průvodci dle 
potřeby. Cestovní pojištění.

Cena nezahrnuje: Vstupní vízum do Etiopie 50 USD po příletu. Stra-
vování mimo snídaně. Vstupné na památky cca 100 USD. Spropitné 
pro řidiče na jihu 40 USD. Poplatky za videokameru uvnitř památek, 
za fotografování ve vesnicích 100 USD. Příplatek za jednolůžkový pokoj 
5 700 Kč (9 dní) / 9 500 Kč (16 dní).

Etiopie si uchovala do dnešních dnů 
nejpůvodnější exotiku. Světový unikát Lalibela, 
pohádkový Gondar, svatý Axum. Historická 
místa královny ze Sáby. A hlavně krásní 
lidé! Možné prodloužení o sedmidenní 
okruh na jih. Zajímavé etnické skupiny 
Karo, Dorzo, Ari. Národní park Mago. 
Bizarní kmen Mursi s odlišnými 
rituály. Ženy s destičkami ve rtu 
i v uších, šokující účesy.
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Historický sever i etno jihu
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1.den Letecky do ETIOPIE. Addis Abeba. První se-
známení s etiopskou kulturou.

JIŽNÍ OKRUH K ZAJÍMAVÝM ETNIKŮM
2.den Přejezd savanou podél jezer Velké příkopové 
propadliny Shalla a Abyata. Ráj ornitologů. Etnikum 
Oromo. Kolem alkalického jezera Langano – jediné-
ho v oblasti příkopové propadliny, kde nehrozí kroko-
dýli. Do Shashemane, města s  početnou populací 
jamajských rastafariánů. Nocleh v Awassa.
3.den Awassa, městečko na březích krásného jezera. 
Rybí trh s vodními ptáky (marabu, pelikáni, nilské husy, 
ledňáčci), šance vidět a fotografovat guerézy pláštíko-
vé. Cesta pohádkovou krajinou do Arba Minch.
4.den Jinka, hlavní město oblasti Omo. Návštěva 
etnografického muzea. Kmen Ari. Na jih od Jinky se 
nacházejí nejpestřejší etnické skupiny.
5.den NP Mago. Šance na africká zvířata. Dostane-
me se k Mursi, bizarnímu kmeni s odlišnými rituály? 
Ženy s  destičkami ve rtu i  v  uších, šokující zdobení. 
Drsná atmosféra nahých těl s puškami.
6.den Kay Afer (Rudá země) a  území kmene Bana. 
Turmi, centrum kmene Hamar.
7.–8.den Omo s krokodýly. Omorate – kmen Geleb. 
Desanečové – pastevci dolního toku řeky Omo, která 
je pod patronátem UNESCO. Nomádi s  primitivními 
chýšemi z  kůží. Karo – svérázný svět nahých poma-
lovaných těl. Obří termitiště. Kmen Bana. Ženy oble-
čené v kůžích, kloboučky z tykví.  Turmi – hrdí a krásní 
Hamarové, ozdoba jihu. Ženy s vlasy potřenými rudou 
hlinkou a výrazným jizvením těl. Muži s hliněnými účesy 
zdobenými pštrosími pery. Šance na tradiční slavnosti 
spojené s přeskakováním krav.
9.den Přejezd do Konso, kulturní dědictví UNESCO. 
Západní Konsové soupeřící s  pasteveckým kme-
nem Tsamai. „New York“ – přírodní útvar vytvořený 
staletou erozí. Dřevěná opevnění. Král Konsů a  jeho 
zajímavé „sídlo“. Strmé terasy jedinečné ve východní 
Africe. Napínavý průjezd vádí řek. Konso – domorodé 
vesnice s tajemnými sochami předků Waga. Přejezd 
do Arba Minch.
10.den Pohádková krajina okolí jezer Abaya a Chamo. 
Arba Minch – nejkrásnější Afrika (nejen podle knih), 
v  okolí 40 minerálních pramenů, které daly místu 
jméno. Chencha. Výjezd džípem do hor – „africký Ne-
pál“. Kmen Dorso, obří bambusové chýše jedinečné 
konstrukce evokující včelí úly. Zručnost místních dívek 
a žen dokazují ručně tkané barevné látky.
11.den Celodenní přejezd do Shashemane.
12.den Ze  Shashemane pokračování na východ do 
Dinsho a dále do Goba v oblasti NP Bale. Při stou-
pání do hor šance na první větší zvířata a endemické 
ptáky. Příjezd a nocleh v Goba (2 600 m).
13.den Ráno výjezd na náhorní planinu Sanetti 
Plateau v  pohoří Bale. Jeden z  nejscéničtějších ná-
rodních parků černého kontinentu. Oblast výskytu 

nejvzácnější šelmy Afriky, vlčka etiopského. Přejezd 
náhorní plošiny, pozorování ptáků. Výhledy na dru-
hou nejvyšší horu Etiopie, vznešené prehistorické 
endemické lobelie. Sjezd do nižších pater parku do 
oblasti horských lesů. Zastávka v  oromské vesnici. 
Večerní návrat zpět do Goba.
14.den Přesun do Dinsho. Fakultativní výlet do rezer-
vace Bale s  možností pozorování endemických nyal 
horských a  lesoňů menelikových. Pokračování přes 
Shashemane do Ziwai. Pozorování vodního ptactva 
kolem rybího trhu na břehu jezera.
15.den Putování za vyvrcholením akce do Addis Abeby.
16.den Letecký návrat domů.

*MOŽNOST PRODLOUŽENÍ O TÝDENNÍ OKRUH NA 
HISTORICKÝ SEVER ETIOPIE, délka akce 24 dní

16.–17.den Cesta do exotického města Bahir Dar, na 
březích jezera Tana - nejvýše položeného jezera Afriky. 
Lodě z papyru nazývané tankwas. Lodí ke koptským 
klášterům. Návštěva Betre Mariam. Nocleh v Bahir 
Dar. Mystické ostrovy jezera. Prameny Modrého Nilu, 
šance na hrochy a krokodýly. Vodopády Modrého Nilu 
Tiss Issat, kde se voda řítí v šíři 400 metrů. Kamenný 
portugalský most. Kávový obřad - tradiční příprava 
kávy, která má kořeny právě v Etiopii.
18.–19.den Malebnou krajinou do císařského Gon-
daru. Odvěké centrum kultury, sídlo habešského 
císaře. Fasilidův hradní komplex Fasil Ghebbia 
(UNESCO), místní vodní lázně. Prvky maurské a indic-
ké architektury. Kostel Debre Birhan Selassie. Chrá-
my s  unikátními freskami a  ikonami. Wolleka – po-
slední místo Falašů, černých etiopských židů. Výroba 
znamenité keramiky a případný nákup.
20.–22.den Cesta k chrámovému komplexu Lalibela 
z 12. století (UNESCO). Jedno z nejposvátnějších míst 
etiopské křesťanské kultury. Jedenáct monolitických 
skalních chrámů. „Osmý div světa“. Působivá atmo-
sféra církevních obřadů. Přejezd z  Lalibely tzv. „vý-
chodní cestou“ zpět do hlavního města Addis Abeby. 
Po cestě absolvujeme jeden nocleh v hotelu ve městě 
Dessie nebo Kombolcha.
23.–24.den Letecký návrat z Addis Abeby domů.

Termín Cena Kód
26.12.– 10.01. 2020  16 dnů 65 900 Kč 128D19

01.03.– 16.03. 2020 16 dnů 65 900 Kč 128A20

01.03.– 24.03. 2020 24 dnů 76 900 Kč 128A20*

02.08.– 23.08. 2020 22 dnů 81 900 Kč 128B20**

19.09.– 04.10. 2020 16 dnů 65 900 Kč 128C20

19.09.– 12.10. 2020 24 dnů 76 900 Kč 128C20*

26.12.– 10.01. 2021  16 dnů 65 900 Kč 128D20

Cena zahrnuje: Mezinárodní letenka. Letištní taxy. Veškerá doprava 
pronajatými vozidly. Pro jižní okruh džípy 4x4. Plavba po jezeře Tana. 
Ubytování v jednoduchých hotýlcích 13x / 21x. V letním termínu 15x 
v jednoduchých hotýlcích a u kmene Surma 4x nocleh ve vlastním stanu 
(možnost pronajmutí stanu na místě). Vstupy do národních parků. 
Český průvodce. Cestovní pojištění.

Cena nezahrnuje: Vstupní vízum 50 USD po příletu. Stravování. 
Vstupy do památek cca 100 USD. Poplatky za focení ve vesnicích 
cca 100 USD. Spropitné pro místní řidiče cca 80 USD (jih), 30 USD 
(sever). Příplatek za jednolůžkový pokoj 3 800 Kč (16 dní) / 5 000 Kč 
(22 dní) / 5 400 Kč (24 dní)

**V srpnovém termínu (128B20) úprava programu z dů-
vodu návštěvy festivalu Donga, při kterém Surmové bojují 
tyčemi. Program se koncentruje na etnicky nejpestřejší 
jih Etiopie. Garance tohoto mimořádného zážitku není 
možná. Velikost skupiny max. 7 osob + průvodce.

VÍCE INFORMACÍ NA WWW.LIVINGSTONE.CZ

Etiopie si uchovala do dnešních dnů 
nejpůvodnější exotiku. Během jižního okruhu 
poznáme maximum z nejzajímavějších etnik, 
necháváme i prostor nahodilosti 
rituálů. Možné prodloužení o severní 
okruh Etiopie s mimořádnou nadílkou 
historie. Světový unikát Lalibela, 
pohádkový Gondar. Křesťanství, 
islám, animismus. V srpnovém 
termínu festival Donga.
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kmeny a památky severu

Velikost skupiny
6–11 osob

Typ zájezdu
Aktivní poznávání
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18 DN
Ů

Velikost skupiny
6–7 osob

Typ zájezdu
Aktivní poznávání

Termín Cena Kód
16. 01.–02. 02. 2020 18 dnů 83 900 Kč 142A20

16. 01.–02. 02. 2021 18 dnů 83 900 Kč 142A21

Cena zahrnuje: Mezinárodní letenka. Letištní taxy. Veškerá doprava 
pronajatými vozidly. Ubytování 12x v jednoduchých hotelech turistické 
kategorie. V oblasti Danakilu 2x nocleh pod širým nebem na karimatce 
a ve spacáku (vybavení vlastní) a 1x v pohoří Simien jednoduché 
ubytování v horské boudě. Vstupy do národních parků. Místní průvodce 
dle potřeby. Český průvodce. Cestovní pojištění.

Cena nezahrnuje: Vstupní vízum 50 USD po příletu. Stravování. 
Vstupy do památek cca 120 USD a do oblasti Danakilu cca 200 USD. 
Poplatky za focení ve vesnicích cca 20 USD. Spropitné pro místní řidiče 
cca 70 USD. Příplatek za jednolůžkový pokoj 4 900 Kč.

Etnicky nejpozoruhodnější a nejpůvodnější 
země černé Afriky. Hory, jezera i vodopády 
a k tomu mimořádná nadílka 
historie. Navštívíme Danakilskou 
proláklinu i území divokých 
Afarů, největší církevní slavnost 
etiopské ortodoxní církve Timkat 
v Gondaru. Budeme svědky 
rituálu, který se od dob krále 
Šalamouna, tedy téměř 
3000 let, nezměnil.

ETIOPIE \ 142
Danakil a svátek Timkat

1.–2.den Letecky do ETIOPIE. Hlavní město Addis 
Abeba. První seznámení s etiopskou kulturou. Ochut-
náme první indžaru? Vyrazíme směrem na sever. 
Ohromné rokle směřující k údolí Nilu. Překročení ka-
ňonu Modrého Nilu, klesneme o  1 400 metrů. Pře-
kročením Nilu opouštíme etnickou skupinu Oromo 
a dostáváme se na území Amharu z podkmene Go-
jam. Příjezd do Kosober.
3.den Svátek Timkat - oslava dne, kdy byl v  řece 
Jordán pokřtěn Ježíš Janem Křtitelem. Neuvěřitelné 
množství poutníků z celé Etiopie i ze světa přijíždí na 
tyto slavnosti. Návštěva kostelů zabraných do příprav 
na největší církevní slavnost ortodoxní etiopské círk-
ve. Průvody nesoucí kopie archy úmluvy v předvečer 
slavnosti. Noční účast na slavnosti.
4.den Dopoledne vyrazíme na sever k  jezeru Tana, 
nejvýše položenému velkému jezeru v Africe. Na jeho 
břehu leží hlavní město oblasti Bahir Dar. Pokud ča-
sové možnosti dovolí, navštívíme město, tržnici a po-
břeží jezera.
5.den Ranní výlet na jezero Tana. Starobylé kostely, 
další seznámení s ortodoxní vírou, prameny Modrého 
Nilu. Odpoledne výlet na Tiss Issat - 400 metrů širo-
ké vodopády na Modrém Nilu.
6.den Dopolední přesun do Gondaru u  severního 
cípu jezera Tana. Odvěké centrum kultury, síd-
lo habešského císaře. Fasilidův hradní komplex 
a vodní lázně Fasil Ghebbi. Prvky portugalské a  in-
dické architektury. Kusquam a chrám Debre Birhan 
Selassie. Chrámy s  unikátními freskami a  ikonami, 
dech dávných časů. Wolleka - poslední místo Falašů, 
černých etiopských židů.

7.den Odjezd směrem k Debark v Simienských ho-
rách. Překrásné scenérie ukrývající pátou nejvyšší 
horu Afriky, přes 4 543 metrů vysoký Ras Dashen. 
Výlet na nejkrásnější místa Simienských hor. Sku-
piny endemických paviánů dželad. Budeme-li mít 
štěstí, překvapí nás i téměř vyhynulý kozorožec walia, 
endemičtí ptáci a  rostliny. Opravdový ráj nejen pro 
ornitology. Monumentální výhledy ze skalních útesů, 
divy botanické říše, pravěké lobélie. Nocleh v Debark 
nebo v kempu v Simienských horách.
8.den Malebnou krajinou etiopské vrchoviny s úchvat-
nými výhledy do krajiny do nejsvatějšího místa etiop-
ských křesťanů - Axumu. Po cestě zastávky na focení, 
návštěva místních obyvatel.
9.–10.den Dopolední prohlídka Axumu. Tisíce let staré 
pohřební stély, hrobky králů, komplex Panny Marie ze 
Sionu s  kaplí ukrývající bájnou archu úmluvy. Podle 
časových možností návštěva chrámu v Yeha – nejstarší 
stojící stavba v Etiopii ze 6.století před Kristem a ná-
vštěva kláštera na hoře Debre Damo na hranici s Erit-
reou. Přesun do oblasti Gueralta na východ od Axumu.
11. den Prohlídka jednoho či dvou skalních kostelů, 
kterými je tato oblast proslulá a z nichž některé se da-
tují až do doby prvních křesťanů v Etiopii. Odpolední 
přesun do Mekele, centra oblasti Tigrai a výchozího 
bodu pro přesun do Danakilské prolákliny.
12. den Ráno pokračování z Mekele dále na východ. 
Přejezd mezi horami a  následný sestup do nejnižší 
oblasti.
13.den Danakilská proláklina je pro svoje klima-
tické podmínky přístupná jen několik týdnů v  roce. 
Jedno z nejteplejších míst na zemi. Výprava k sirným 
pramenům s jedinečnými útvary a zelenožlutými jezír-
ky. Dále k solným horám a ke karavanám velbloudů 
do místa, kde se těží solné desky. Území kdysi pověst-
ných Afarů. Dnes již známý kmen, jehož území bylo 
celé zmapováno až po roce 1930. Odpolední přesun 
zpět do Mekele.
14.den Ranní odjezd z Mekele na jihozápad, nejprve 
oblasti Tigrai a  dále přes území etnika Raya, zdejší 
ženy s  typickými účesy a zdobením. Cesta hornatou 
krajinou typickou pro tuto část severní Etiopie až do 
jednoho z nejdůležitějších poutních míst země. Bájná 
Lalibela, chrámový komplex z 12. století (UNESCO). 
Měnící se krajinou a územím různých etnik až do vyš-
ších poloh hornaté krajiny kolem města.
15.den Jedno z  nejposvátnějších míst etiopské 
křesťanské kultury. Jedenáct monolitických skalních 
chrámů. „Osmý div světa“. Působivá atmosféra cír-
kevních obřadů, která pohltí.
16.–17.den Cesta směrem na jih zpět do hlavního 
města. Krajinou hor a širokých údolí, etnika i nábo-
ženství se střídají tak, jako se mění typ krajiny. Pří-
ležitostně zastávky na focení, tržiště i místní vesnice. 
Po příjezdu do Addis Abeby noční odlet domů.
18.den Letecký návrat do vlasti.

MekeleRas Dashen

Lalibela
Gondar

Bahir Dar
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Velikost skupiny
6–9 osob

Typ zájezdu
Pohodové poznávání

13 DN
Ů

Termín Cena Kód
13.04.– 25.04. 2020 13 dnů 79 900 Kč 151A20

02.11.– 14.11. 2020 13 dnů 79 900 Kč 151B20

Cena zahrnuje: Mezinárodní letenka. Letištní taxy. Veškerá doprava 
pronajatým minibusem, terénní džípy 4x4 v poušti. Ubytování 3x 
v hotelech střední turistické kategorie, 3x v poušti - v místních stanech 
vybavených matrací (veškeré vybavení na místě), 5x v místních domech 
pro turisty - v Solebu, Sai, Tombos a Karimě. Vstupní permity. Veškeré 
vstupy do památek a poplatky za jejich focení. Plná penze, k dispozici 
je pitná voda. Český průvodce. Místní průvodce dle potřeby. Cestovní 
pojištění.

Cena nezahrnuje: Vstupní víza do Súdánu 1 880 Kč. Spropitné pro 
místní průvodce a řidiče. Příplatek za jednolůžkový pokoj při ubytování 
v hotelech 2 600 Kč.

Vydejte se s námi za poznáním stále ještě 
„původní“ Afriky. Společně budeme 
obdivovat skvosty architektury 
odlišných slohů, které zde zanechaly 
předchozí civilizace. Největší komplex 
pyramid na světě v Meroe. Písčito–
kamenitá Núbijská poušť ležící 
v nadmořské výšce až 1 500 m a její 
tradiční obyvatelé. Místa opředená 
legendami o dávných královstvích.

Súdán \ 151
Architektura a poušŤ

1.den Letecky do SÚDÁNU. Přílet do Chartúmu.
2.den Džípy Bajúdskou pouští na sever. Krajina 
s  úchvatnými scenériemi, termitiště. Pevnost Khan-
dag ležící strategicky na břehu Nilu. Nocleh v Dongola.
3.den Návštěva místního trhu v  Dongole. Po staré 
cestě do Sesibi, kudy po staletí putovaly velbloudí 
karavany. Zastávka v Tajab na břehu Nilu s nádher-
ným výhledem do krajiny. Prohlídka ostatků Achnato-
na Amenhotepa IV. a jeho chrámu zasvěceného bohu 
Atonovi. Západ slunce nad chrámem Amuna v Sole-
bu. Chrám nechal vybudovat Amenhotep  III. podle 
architektonického skvostu chrámu Amuna v Luxoru. 
Nocleh v Solebu.
4.den Prohlídka Amunova chrámu v  Solebu. Po-
známe běžný život farmářů žijících na břehu Nilu? 
Kamenná kaple u  Jebel  Dosha a  vesnice Sadenga 
s  chrámem zasvěceným královně Tiye, manželce 
Amenhotepa III. Trajektem přes Nil do Sai s vyhlídkou 
na okolní ostrůvky. Šance na krokodýly. Nocleh v Sai.
5.den Prohlídka města původně sloužícího jako 
pevnost. Místní chrámy, netradiční egyptské hroby. 
Překročení Nilu do městečka Abri. Zajímavé setkání 
s místními obyvateli ve vesničce Kosha. Cesta pou-
ští přes núbijské vesnice, domy malované a zdobené 
unikátním způsobem. Staré lomy v  okolí Tombos. 
Nilské břehy porostlé datlovými palmami a šťavnatou 
zelení s nádhernou scenérií granitových skalisek.
6.den Granitová stéla památníku vítězství Thutmo-
se I. ve válce s Núbijským královstvím. Kerma, jedna 
z nejčasněji urbanizovaných osad v Africe. Návštěva 
západní „deffufy“, obrovského chrámu z  pálených 
cihel, unikátní ukázky núbijské architektury. Nocleh 
ve stanu v oblasti písečných dun blízko města Kawa.
7.den Kawa. Důležité náboženské a  společenské 
centrum Kušitské říše. Achnatonův chrám byl však 
postaven Egypťany. Cesta pouští do Old Dongoly, 
sídla jednoho z  křesťanských království. Projdeme 
pozůstatky města, navštívíme starý klášter. Večerní 
Karima na úpatí Jebel Barkal.

8.den Návštěva královského pohřebiště 25. dynastie 
v  Kurru. Pohřební komory s  dochovanými malbami. 
Údolí zkamenělých stromů. Stolová hora Jebel  Bar-
kal (UNESCO) z červeného pískovce. Posvátná hora 
Núbijců i  Egypťanů. Chrám zasvěcený Amonovi. 
V těchto místech našel inspiraci i Verdi pro svou ope-
ru Aida. Západ slunce z vrcholu Jebel Barkal.
9.den Místní tržiště v  Karimě. Cesta k  pyramidám 
v okolí Nuri. Vesnice Nuriů a pyramidy Napatských krá-
lů (750 př.n.l). Pohřebiště založené králem  Taharkou 
(690–664 př.n.l). Pouští přes údolí Gazali do  Atbary. 
Poslední paprsky slunce prozáří světovou památku 
Horního Egypta – Meroe. Nocleh ve stanu v Meroe.
10.den Královské město Meroe (UNESCO), pyramidy 
obklopené písečnými dunami jako zlatým náhrdel-
níkem. Největší komplex pyramid na světě. Amonův 
chrám, římské lázně, paláce a chrámy. Meroe bylo jed-
no z prvních míst v Africe, kde začali těžit a zpracovávat 
železnou rudu. Město Shendi, tržiště a tradiční výroba 
oděvů. Přejezd pouštním údolím Awatib do Musswa-
ratu s  unikátní architektonickou stavbou Lvího chrá-
mu. Město Naga, chrámy s pozoruhodnými architekto-
nickými prvky a reliéfy. Nocleh ve stanu v Naga.
11.den Ranní siesta v  Naga. Pozorování života no-
mádů a  jejich každodenních obyčejů. Cestou do 
Chártúmu zastávka na tržnici v Omdurmanu. Nocleh 
v Chártúmu.
12.den Chártúm - nezapomenutelná scenérie sou-
toku Bílého a Modrého Nilu dávající vznik životadár-
nému veletoku Nil směřujícímu na sever do Egypta. 
Národní muzeum archeologie. Téměř 4000  let sta-
ré chrámy a  hrobky byly přemístěny stovky mil do 
Chártúmu, aby byly zrekonstruovány. Omdurman. 
Návštěva mauzolea Mahdího, který stál v  čele od-
poru vůči osmansko -egyptské vládě v  Súdánu. Se-
známení s tancem Dervishů v Hamad Elneil. Návrat 
do Chártúmu, večeře v  restauraci s  živou hudbou. 
Večerní odlet.
13.den Letecký návrat domů.

Dongola

Chartúm

Kawa
Karima

Meroe

SÚDÁN
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1.den Letecky do MAROKA, Marrakéše. Cesta na 
pobřeží Atlantského oceánu do městečka Essaouira 
(UNESCO). Specifická černošská diaspora v Maroku 
Gnawa – mix kulturních, náboženských a hudebních 
tradic. Západ slunce na dělostřelecké baště. První 
seznámení s králem marocké kuchyně, tažínem.
2.den. Pohoda v Essaouiře. Unikátní středověký por-
tugalský přístav. Ranní rybářský trh. Město se prosla-
vilo lovem sardinek. Mohutné opevnění, živé město 
uvnitř hradeb plné obchodů, tržišť, historických domů 
a výborných rybích restaurací.
3.den Odjezd podél pobřeží na sever. Společná ná-
vštěva arganového výrobního družstva s  možností 
nákupu. Stará portugalská pevnost Mazagan, dneš-
ní součást města El Jadida (UNESCO). Pokračování 
do Casablanky. Večerní procházka koloniální čtvrtí.
4.den Brzy ráno návštěva mešity Hassana  II., jejíž 
část je omývána mořským příbojem. Francouzské ko-
loniální čtvrti, kombinace moderní maurské architek-
tury s  francouzským šarmem. Přesun do metropole 
Rabatu (UNESCO), nejstarší fénické osídlení města 
Chellah, prohlídka královského mauzolea, kde odpo-
čívají králové současné vládnoucí dynastie. Nádher-
ná kasba Udaya se svými modrými domy a vyhlídkou 
na oceán, večerní procházka andaluskou medinou 
(nejstarší historickou čtvrtí).
5.den Cesta na sever do Chefchaouenu, malebné-
ho města v  Maroku uprostřed hor tvořeného změtí 
pitoreskních uliček v  prudkém svahu, které bylo až 
do 20.  let 20. století cizincům zapovězené. Oblast 
nechvalně známá pro svou produkci hašiše. Klidný 
podvečer u šálku tradičního mátového čaje.
6.den Cesta napříč divokou přírodou pohoří Ríf s lesy 
korkových dubů. Olivové háje kolem významného řím-
ského sídla Volubilis (UNESCO), kde se dodnes za-
chovaly úchvatné základy města a jedny z nejlepších 
římských mozaik. Nejposvátnější město Moulay Idriss 
s hrobem zakladatele muslimského Maroka, obklope-
né pohořím Zerhoun. Večer v královském Fesu.

7.den Fes, perla Maroka, město založené již v 8. sto-
letí je dnes pod patronátem UNESCO. Jeho mystická 
medína s  labyrintem devíti tisíc uliček obehnaná 
hradbami budovanými od 11. do 20. století. Unikátní 
koželužny, pitoreskní medresy, mešity a  mauzolea, 
výstavní paláce, karavanseráje, tržiště a  všudypří-
tomná magická vůně tradičního koření. Nahlédnutí 
do procesu nekonečného množství živých řemesel.
8.den Přejezd přes Střední Atlas do Mideltu. Cestou 
procházka v cedrových lesích, kde žijí makakové. Ber-
berské město Azrou. První seznámení s geologickým 
bohatstvím země s minerály a fosiliemi.
9.den Průjezd východní částí Vysokého Atlasu údolím 
řeky Zíz, následně po okraji Sahary do údolí řeky Todra. 
Přírodní div soutěska Todra, procházka palmérií podél 
řeky se zavlažovacími kanály. Magické údolí s kasbami 
a bizarními skalními útvary. Večerní městečko Tinghir.
10.den Přesun přes oblast pohoří Jebel Saghro 
s nádhernými vyhlídkami. Město Zagora s nejrozleh-
lejší palmérií jihu Maroka je bránou do černé Afriky. 
Do bájného Timbuktu odtud karavany putovaly přes 
poušť 52 dnů! Prohlídka pět set let starého židovské-
ho ksaru Amazraou. Ze Zagory zamíříme do nejjižněj-
šího místa naší cesty do M’Hamidu, kde silnici pohl-
cuje Sahara. Nocleh v hotelu vybudovaném ve stylu 
pouštního kempu.
11.den Starý M’Hamid – rozlehlý pouštní ksar (opev-
něná vesnice) obklopený palmérií. Jízda džípy pouští 
k nejrozlehlejším marockým dunám Erg Chegaga. Zá-
pad slunce na vrcholcích dun, pro zájemce fakultativ-
ně projížďka na velbloudu. Hra slunce a písku, oáza ti-
cha a pokoje. Nocleh s večeří v pouštním berberském 
stanu pod nezapomenutelnou hvězdnou oblohou.
12.den Východ slunce na dunách Erg Chegaga, ná-
sledně cesta zpět na sever. Poutní město Tamegrou-
te s „podzemní“ kasbou a prastarou knihovnou, která 
byla ve své době největší v Maroku a obsahovala přes 
40 tisíc svazků. Jedinečná zelená keramika vznikající 
v místní tradiční dílně. Údolím řeky Dra’a přes horské 
sedlo v Jebel Saghro do Ouarzazatu.
13.den Nejkrásnější marocký ksar Ait Benhaddou 
(UNESCO), kde se natáčely filmy Gladiátor, Kleopa-
tra, Asterix a  Obelix, seriál Hra o  trůny a  desítky 
dalších. Následný průjezd dramatickou přírodou 
Vysokého Atlasu s  krásnými výhledy. Horský pře-
chod Tizi-nTichka a dojezd do Marrákeše.
14.den Prohlídka Marrákeše  – neopakovatelného 
města s  jeho červenými hradbami a  spletí úzkých 
uliček (UNESCO). Dominanta města mešita Kou-
toubia, velkovezírův palác Bahía, stavební památky 
nejvýznačnějších vládnoucích dynastií, nejbarevněj-
ší súky (tržiště a  řemeslnické dílny) v  Maroku. Pro 
zájemce možnost návštěvy místního hammámu. 
Večerní návštěva slavného marrákešského náměstí 
Jemaa el Fna. Krotitelé hadů, bubeníci a kejklíři.
15.den Letecký návrat domů.

1511

Velikost skupiny
8–14 osob

Typ zájezdu
Pohodové poznávání

Termín Cena Kód
05. 04.–19. 04. 2020 15 dnů 43 900 Kč 199A20

04. 10.–18. 10. 2020 15 dnů 43 900 Kč 199B20

26. 12.–05. 01. 2021 11 dnů 39 900 Kč 199C20*

Cena zahrnuje: Mezinárodní letenka. Letištní taxy. Veškerá pozemní 
doprava (minibus a částečně terénní vozy). Ubytování v hotýlcích nebo 
tradičních riadech se snídaní 13x, 1x v pouštním stanu (prostorný 
trvale stojící stan s koberci a povlečenými postelemi) s večeří. Český 
průvodce. Místní průvodce dle potřeby. Cestovní pojištění.

Cena nezahrnuje: Stravování mimo snídaně. Vstupy do památek a mu-
zeí. Fakultativní aktivity např. velbloudí výlet 12 €. Spropitné. Příplatek 
za jednolůžkový pokoj 5 300 Kč.

*Ve vánočním termínu úprava programu.

Více info na WWW.LIVINGSTONE.CZ

Vydáme se k saharským dunám, kde si ze hřbetu 
velblouda vychutnáme nekonečnou poušť. 
U Atlantského oceánu zavzpomínáme na historii 
korzárů a pirátů. Nemineme ani posvátná místa 
Chefchaouen, Moulay Idriss a Tamegroute, kam 
míří každoročně zástupy muslimských poutníků. 
Po stopách památek UNESCO. Při pohledu 
na skvosty maurské architektury ve Fesu 
a Marrákeši se nám zastaví dech.

MAROKO \ 199
architektura MaurŮ a pouště

Chefchaouen

Fes

ZagoraOuarzazate

Marrakéš

Essaouira

Rabat

Midelt
Casablanca
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16 DN
Ů

1.–2.den Letecky na MADAGASKAR. Přílet do hlav-
ního města Antananarivo. Přejezd do Andasibe.
3.–4.den Ranní vstup do NP  Mantadia  – divoký 
primární les, lemuři, plazi. Možnost noční prohlídky. 
Ranní návštěva lesa okolo Andasibe. Výprava za sifa-
ky velkými. Zahrada orchidejí. Tropický deštný prales 
s mnoha druhy lemurů včetně největšího lemura na 
ostrově – Indri indri, který vydává zvuky podobné 
zpěvu. Rezervace je známá svou endemickou faunou 
a  flórou. Kromě lemurů zde lze obdivovat orchideje, 
chameleóny, bodlíny a mnoho druhů ptactva. Návrat 
do hlavního města Antananarivo.
5.den Putování do bývalého lázeňského městečka 
Antsirabe. Cesta svěže zelenou farmářskou krajinou 
s rýžovými poli a zajímavě erodovanými kopci zvaný-
mi „lavaky“. Prohlídka „Vodního města“ – městečka, 
jehož jméno je inspirováno přítomností mnoha ter-
málních pramenů a dvou jezer, a „Města rikší“ – po-
jmenovaného podle velkého počtu těchto dopravních 
prostředků. První seznámení s místní kulturou. Exkur-
ze do manufaktury na zpracování polodrahokamů 
a dalších tradičních řemesel.
6.den Výlet do pohoří Ibity (2 254 m), ojedinělého 
ostrůvku původní fauny a flóry uprostřed zemědělské 
krajiny. Tajemná vnitřní údolí protkaná jeskyněmi. 
Návštěva vulkanického jezera Tritriva opředeného 
legendou.
7.den Ambositra, centrum dřevořezbářské oblasti 
Zafimaniry. Balkóny i okenice s pozoruhodnou dře-
vořezbou. Proslulý NP Ranomafana. Během pěší túry 
odhalíme taje deštného pralesa. Pozoruhodná flóra 
i  fauna. Orchideje, stromové kapradiny, obrovské 
bambusy. 12 druhů lemurů, chameleoni, žáby, ende-
mičtí plazi a  více než 100 druhů ptactva. Podaří se 
nám spatřit lemura zlatého? Večerní výprava za zají-
mavými nočními obyvateli pralesa.

8.den Přejezd do Fianarantsoa. Druhé největší měs-
to je intelektuálním centrem ostrova, známé je také 
jako město vína. Prohlídka starého města.
9.den Pokračování dále na jih. Zastávka v městečku 
Ambalavao. Přádelna na výrobu hedvábí. Centrum 
ruční výroby papíru podle tradičních metod známých 
ve starověkých arabských zemích. Sjezd z  náhorní 
plošiny na rozlehlé pláně. Cestou zastávka v rezerva-
ci Anja s možností pozorování lemurů a chameleonů 
v jejich přirozeném prostředí. Městečko Ranohira.
10.den NP Isalo. Pískovcový masiv vytvarovaný erozí 
do neuvěřitelných útvarů. Hluboce zařezané kaňony. 
Oblast podobná arizonským pískovcům. Jedineč-
ná endemická flóra a  fauna. Budeme mít štěstí na 
lemura katu s krásně pruhovaným ocasem či líně si 
hovící sifaky? Posvátná oblast pro kmen Baro. Své 
mrtvé ukládali do pohřebních jeskyní. Přírodní laguna 
s křišťálově čistou vodou láká k osvěžení.
11.den Krajina porostlá vysokými keři a lesy na území 
místního etnika Mahafaly. Cesta kolem posvátných 
hrobek mrtvých zdobených dřevěnými soškami a rohy 
býků zebu. Jeskyně Sarodrano s  přírodní studnou 
plnou křišťálově modré vody. Možnost osvěžujícího 
koupání. Přístav Tulear jako hlavní vývozní uzel  pro 
sisal, mýdlo, bavlnu, rýži… Bílý přístav, široké bulváry 
lemované francouzskou koloniální zástavbou. Leto-
visko Ifaty.
12.–13.den Odpočinek u moře na sněhobílých plá-
žích. Možnost šnorchlování a  potápění. Návštěva 
centra pro záchranu želv. Baobaby v rezervaci Renia-
la. Projížďka tradiční pirogou ke korálovému útesu.
14.–15.den Návrat zpět do Tulearu. Letecký přesun 
do hlavního města Antananariva. Posvátný pahorek 
malgašských králů Ambohimnaga (UNESCO). Večer-
ní odlet.
16.den Letecký návrat domů.

Termín Cena Kód
21.10.– 05.11. 2020 16 dnů 99 900 Kč 156A20

Cena zahrnuje: Mezinárodní letenka. Letištní taxy. Místní přelet Tulear 
- Antananarivo. Veškerá doprava (pronajatý mikrobus, lodě, pirogy). 
Ubytování 13x v hotelech se snídaní. Vstupy do národních parků 
a rezervací. Český průvodce, místní průvodce v národních parcích. 
Cestovní pojištění.

Cena nezahrnuje: Vstupní vízum po příletu 25 €. Stravování mimo 
snídaně. Vstupy. Spropitné. Příplatek za jednolůžkový pokoj 10 000 Kč.

Velikost skupiny
8–16 osob

Typ zájezdu
Pohodové poznávání

Největší ostrov Indického oceánu je skutečný 
přírodní div, s unikátní flórou a faunou. Deštné 
pralesy plné lemurů, chameleónů, endemických 
druhů ptactva, zajímavé baobaby. NP Andasibe 
s největším druhem lemura Indri indri. 
Jeden z nejkrásnějších parků 
Madagaskaru – NP Ranomafana. 
Skalní města národního parku 
Isalo. Půvabné ostrůvky, jeskyně 
s křišťálově modrými lagunami, 
pláže Indického oceánu.

JIŽNÍ MADAGASKAR \ 156
Ostrov lemurů a baobabů

Andasibe

Ranomafana

NP Isalo

Ifaty

Tulear

Antananarivo

Antsirabe

Fianarantsoa

MADAGASKAR
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DN
Ů

Velikost skupiny
10–16 osob

Typ zájezdu
Pohodové poznávání

16

1.–2.den Letecky na Mauritius. Zcela jiná atmo-
sféra. Přívětivé úsměvy Kreolů, Číňanů, Indů. Místo 
prvního vylodění Holanďanů u Vieux Grand Port. Lví 
hora ve tvaru sfingy. Přístavní Mahébourg s námoř-
ním muzeem, historií ostrova i unikátní kostrou vyhy-
nulého ptáka „blbouna nejapného - doda“, symbolu 
ostrova. Ubytování v letovisku na ostrově. 
3.den Celodenní výlet do severní oblasti ostrova. 
Nádherná botanická zahrada Pamplemousses s lek-
níny a  nevídaným množstvím různých druhů palem 
a exotických stromů. Hlavní město Port Louis s pito-
reskním tržištěm. Muzeum poštovních známek. Tra-
diční kreolský dům Euréka.
4.den Odpočinek na bílých plážích ostrova.
5.den Celodenní výlet do centrální a  jihozápadní 
části ostrova. Městečko Floreal s předměstím Cure-
pipe. Sopečný kráter Trou aux Cerfs. Čajové plantá-
že - továrna na výrobu čaje v Bois Cheri. Ochutnávka 
místního čaje. Hinduistický chrám na břehu Grand 
Bassin - Ganga Talao, voda z posvátné indické řeky 
Gangy. Poutníci, vůně vonných tyčinek, barevná sárí. 
NP  Black River Gorge. Le Morne Brabant - kdysi 
útočiště pronásledovaných otroků. Krásné vodopády 
v  Chamarel. Plantážemi cukrové třtiny a  kávovníků 
k zemi sedmi barev. Nádherné scenérie jižního pobřeží.
6.den Jednodenní lodní výlet na ostrůvky Ile aux 
Cerfs s  bělostnými plážemi. Kaskády vodopádů do 
mořské laguny. Opékání ryb. Lahodný bílý rum bude 
chutnat i tentokrát? Uvidíme i oblíbený tanec séga?
7.den Odpočinek na bílých plážích ostrova.
8.den Celodenní výlet do jižní části ostrova. Fakul-
tativně lodí do přírodní rezervace Ile aux Aigrettes, 
domov ohrožených obřích želv Aldaber, holubů růžo-
vých, divokých orchidejí. Jedinečná příležitost spatřit 
ostrov tak, jak ho spatřili první osadníci. Příjemný zá-
liv Blue Bay. Fakultativně lodí s proskleným dnem za 
pozorováním podmořského života. Vyjde nám čas i na 
piknik na útesu Gris Gris? Uslyšíme tajemné zaříká-
vání? Plačící skála La Roche qui Pleure.

9.den Letecky na sopečný, hornatý ostrov Réunion, za-
toulaný kout Francie. Hlavní město St. Denis s kreolskou 
architekturou. Promenáda na nábřeží Le Barachois 
s kanóny. Příjemné hospůdky, místní hrající pétanque. 
Tajemný pták dodo zde má i pivní podobu. Přejezd do 
místa ubytování v St -Gilles -les -Bains.
10.den Celodenní výlet k jedné z nejčinnějších sopek 
na světě. Kontrastní proměny krajiny před kalderou 
Pas de Bellecombe. Pěší výlet v obrovském sopeč-
ném komplexu Piton de la Fournaise. Krátery stále 
činné sopky. Lávové proudy, sopečné moře, útesy 
a  rozervaná skaliska. Malý sopečný kužel Formica 
Leo a jeskyně v lávě Chapelle de Rosemont.
11.den Odpočinek na slunečných plážích. Koupání 
v L‘Hermitage. Mořská rezervace s korálovými útesy. 
Příjemné pláže a  nabídka vodních sportů či jiných 
aktivit. Pro zájemce mořské akvárium v St -Gilles -les-
-Bains nebo botanická zahrada Jardin d’Eden.
12.den Celodenní výlet do jižní a východní části os-
trova. Podél pobřeží k  vodopádu Niagara u  Sainte 
Suzanne. Fabričky na zpracovávání jediné užitkové 
orchideje - vanilky. Notre Dame des Laves se „zá-
zračně“ zastavenou lávou. Působivé lávové proudy. 
Anse des Cascades - komplex vodopádů nad moř-
skou lagunou. Plošina Le Grand Brûlé a  silnice ve-
doucí po východním úbočí stále aktivní sopky Piton 
de la Fournaise. Procházka u mysu Cap Mechant.
13.den Fakultativně brzký ranní odjezd ke kráteru Pi-
ton Maido (2 205 m) s úchvatnými výhledy. Odpoči-
nek na plážích s ideální možností šnorchlování.
14.den Celodenní výlet do centra ostrova. Zastávka 
u gejzíru na pobřeží Le Souffleur. Výjezd do pohád-
kového horského střediska Cilaos s vyhlášenými víny. 
Z  Cilaos pěšky na panoramatickou vyhlídku Roche 
Merveilleuse, úchvatné panorama Cirque de Cilaos 
s dominantou nejvyšší hory ostrova Piton des Neiges 
(3 070 m). Přístav v St. Pierre.
15.den Poslední koupání. Odpolední odlet.
16.den Letecký návrat domů.

Termín Cena Kód
08.04.– 23.04. 2020 16 dnů 66 900 Kč 139A20

24.06.– 09.07. 2020 16 dnů 68 900 Kč 139B20

29.09.– 14.10. 2020 16 dnů 66 900 Kč 139C20

10.11.– 25.11. 2020 16 dnů 66 900 Kč 139D20

Cena zahrnuje: Mezinárodní letenka a přelet mezi ostrovy Réunion 
a Mauritius. Letištní taxy. Ubytování v hotýlcích a apartmánech se 
snídaní 13x. Pronajaté mikrobusy. Výlet lodí na ostrůvek Ile aux Cerfs 
s piknikem. Český průvodce. Cestovní pojištění.

Cena nezahrnuje: Stravování. Vstupné. Fakultativní výlety. Spropitné. 
Příplatek za jednolůžkový pokoj 7 500 Kč.

V závislosti na leteckém spojení může dojít ke změně po-
řadí návštěvy obou ostrovů.

Dva ostrovy odlišných světů ze souostroví 
Maskarény. Podle Marka Twaina prý Bůh 
stvořil Ráj jako obraz ostrova MAURITIUS. 
Nepřeháněl. Nekonečné bílé pláže, pestrá 
směsice národností, nádherné vodopády, ostré 
horské špice. Ostrov je obklopen korálovými 
ostrovy. Možnost potápění. Hornatý RÉUNION 
příjemně šokuje nečekaně krásnými horami 
a pohodou opravdového ráje. Činná sopka, 
okouzlující bílé i černé pláže, vodopády. 

MAURITIUS – RÉUNION \ 139
Dvě perly Indického oceánu
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13 DN
Ů8 DN
Ů

Velikost skupiny
8–16 osob

Typ zájezdu
Pohodové poznávání

1.den Letecky na sopečný ostrov květů MADEIRA.
2.den Hlavní město Funchal a jeho úzké a strmé ulič-
ky. Hlavní třída Avenida Arriaga. Přístav, kde kotví 
kopie Kolumbovy plachetnice Santa Maria. Exotická 
tržnice Mercado dos Lavradores. Výjezd lanovkou na 
vrchol Monte, osamocený kostelík Nossa Senhora 
do Monte. Botanická zahrada Monte Palace Tropi-
cal Gardens s vodními kaskádami. Endemická kvě-
tena. Možnost návratu do centra města v  typických 
madeirských proutěných sáňkách pod dohledem 
šikovných místních "sáňkařů”.
3.den Nejvýchodnější výběžek ostrova  – poloostrov 
Ponta de São Lourenco. Téměř neobydlený kout os-
trova bičovaný větrem a  vlnami. Útesy připomínající 
prsty a bouřící Atlantický oceán. Nenáročná túra po po-
loostrově. Možnost koupání na pláži Prainha s černým 
pískem. Návštěva bývalého hlavního města Machica.
4.den Přejezd do Porto Moniz. Cestou zastávka v São 
Vicente a jeho sopečných jeskyních. Lávové jeskyně 
tvořené „krápníky“ z  lávy. Lávové kapky připomínají-
cí čokoládovou polevu. Vyhlídka na vodopád Véu da 
Noiva. Porto Moniz a vulkanická jezírka na pobřeží. 
Vykoupeme se za příznivého počasí v přírodních bazé-
nech? Pro zájemce návštěva mořského akvária.
5.den Výlet na levádu Caldeirão Verde, trek džunglí 
plnou přírodních tunelů až do samotného Zeleného 
kotle (délka 13 km, 4,5 h). Možnost osvěžení pod 
vodopádem. Madeirský „skanzen“ v  městečku San-
tana. Typické stavby chaloupek ve tvaru písmene A, 
s barevnou malbou a s doškovými střechami.
6.den Útes Cabo Girão, který se svou výškou téměř 
600 metrů řadí mezi nejvyšší v  Evropě. Trek levádou 
Do  Norte. Objevování tajemného vnitrozemí ostrova. 
Náhorní planina a současně chráněná rezervace Paul 
da Serra – travnaté pastviny uprostřed divokých roze-
klaných údolí a ostrých vrcholů, často zahalených ml-
hou. Calheta. Návštěva palírny Engenhos da Calheta.
7.den Fakultativní lodní výlet kolem pobřeží ostrova. 
Uvidíme velryby, hravé delfíny i želvy? Ochutnávka ty-
pického vína ve sklípku D’Oliveira ve Funchalu.

8.den Letecký návrat domů.

*MOŽNOST PRODLOUŽENÍ O AZORSKÉ OSTROVY

8.den Letecky na „zelený“ ostrov São Miguel. Leto-
visko Ponta Delgada se svým historickým centrem 
Baixa vybudovaným v koloniálním stylu. Monumen-
tální trojoblouk brány Portas da Cidade. Poutní kláš-
ter Nossa Senhora da Esperanca. Prohlídka maleb-
ného přístavu.
9.den Návštěva sopečného jezera Lagoa das Sete 
Cidades v  chráněné krajinné oblasti. Údolí patří 
k  jednomu ze sedmi divů Portugalska. Nitro kráteru 
se smaragdovými jezery, koberci modrých hortenzií 
a stromových kapradin. Endemická flóra. Krátký trek 
po hřebeni s výhledem na jezera (3 h). Malebná vy-
hlídka Vista do Rei, místo se strmými skalami s roz-
sedlinami, kde moře mizí do hlubin země.
10.den Vulkanické jezero Lagoa do Fogo – Ohnivé jeze-
ro. Jedinečné evropské čajové plantáže Gorreana. Geo-
termální prameny zvané caldeiras. Návštěva továrny 
na likéry Mulher de Capote s ochutnávkou. Městečko 
Ribeira Grande na sopečné náhorní plošině a s majá-
kem na pobřeží. Historické centrum s úzkými uličkami.
11.den Návštěva keramické dílny Vieira v městečku 
Lagoa. Bývalé hlavní město Vila Franca do Campo. 
Jezero Lagoa das Furnas a jeho tzv.  caldeiras – mís-
ta, kde ze země vyvěrá horký či přímo vařící sirnatý 
pramen a kouří se z nich. Naplníme si hrnec masem, 
zeleninou, bramborami a necháme ho dusit v zemi? 
Jedinečná příležitost ochutnat vulkanicko-podzemní 
pochoutku. Termální prameny ve Furnas. Návštěva 
botanické zahrady Terra Nostra.
12.den Pro zájemce procházka po pobřeží z Ponta Del-
gada do městečka São Roque. Možnost fakultativní 
plavby za pozorováním velryb či návštěva prezidentské 
zahrady Palacio de Santana, jeskyní Grutas de Car-
vao nebo staré portugalské pevnosti Forte de Sao Bras 
se zajímavým muzeem vojenského umění a historie.
13.den Letecký návrat domů.

Termín Cena Kód
05.05.– 12.05. 2020 8 dnů 29 900 Kč 170A20

05.05.–17.05. 2020 13 dnů 48 900 Kč 170A20*

15.09.– 22.09. 2020 8 dnů 29 900 Kč 170B20

15.09.– 27.09. 2020 13 dnů 48 900 Kč 170B20*

Cena zahrnuje: Mezinárodní letenka. Letištní taxy. V prodloužení přelet 
Madeira - Sao Miguel. Ubytování v 3* hotelech se snídaní 7x / 12x. 
Doprava pronajatým mikrobusem. Vstupy do národních parků. Český 
průvodce. Cestovní pojištění.

Cena nezahrnuje: Stravování nad rámec programu. Vstupné do pamá-
tek a muzeí, do jeskyní, botanické zahrady. Lodní výlet za delfíny 35 €, 
lodní výlet na velryby 50 €. Fakultativní aktivity. Spropitné. Příplatek za 
jednolůžkový pokoj 3 700 Kč (8 dní) / 5 800 Kč (13 dní).

Ostrov květů uprostřed Atlantického oceánu 
s unikátní přírodou. Hornatá Madeira 
s tajuplnými chodníky podél vodních kanálů 
(levády) zavlažovacího systému, zelenou džunglí 
a plážemi s černým pískem. Vulkanické útesy 
s jezírky v Porto Moniz, 
ideální ke koupání. Azory – 
souostroví devíti obydlených 
ostrovů v Atlantiku. 
Endemická flóra sopečného 
ostrova São Miguel.

MADEIRA – AZORY \ 170
Dvě sopečná království
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16 DN
Ů

Typ zájezdu
Pohodové poznánání

Velikost skupiny
8–16 osob

1.–2.den Letecky do THAJSKA. Přílet do hlavního 
města Bangkoku. Mrakodrap Baiyoke Sky Tower – 
nezapomenutelná vyhlídka, bohatý ovocný bufet.
3.den Ceremoniální obří houpačka Giant Swing, uli-
ce s obchody plnými soch Buddhů, potravinová ranní 
tržnice. Chrám Wat Po s obrovským ležícím Buddhou. 
Největší květinová tržnice v Thajsku fungující 24 ho-
din denně. Plavba dlouhoocasou lodí po vodních ka-
nálech k ikonickému chrámu úsvitu Wat Arun. Večer-
ní rušné ulice Lamphutree a Khaosan Road.
4.den Bangkok – působivý Královský palác s chrá-
mem Smaragdového Buddhy. Poutní chrám Golden 
Mountain – pozlacená chedí a svaté relikvie Buddhy. 
Obří mořské akvárium Sea Life. Nočním lůžkovým 
vlakem či busem na thajský sever.
5.den Příjezd v  ranních hodinách do starobylého 
města Chiang Mai s historickými hradbami a vodním 
příkopem. Dílničky thajských řemeslníků  – ukázka 
výroby tradičních deštníků, řezbáři, zlatníci, výroba 
hedvábí. Doi Suthep - hora s nejmalebnějším budd-
histickým chrámem severu. Pulzující noční bazar.
6.den To nejlepší z  Chiang Mai a  okolí. Exkurze do 
sloního kempu. Seznámíme se s  lidmi, jejichž život 
je zasvěcen slonům. I  vy budete mít možnost slony 
krmit a blíže poznat. Fakultativní výprava k „dlouhým 
krkům“ Long neck. „Žirafí ženy“ kmene Padang s mo-
hutnými mosaznými spirálami, které jim „vytahují“ 
krk do neuvěřitelné délky. Motýlí a orchidejová farma. 

Chrám Wat Chiang Man krále Mengrai. Křišťálová fi-
gura Setang Khanami se silou přivolávat déšť. Chrám 
Wat Chedi Luang s masivní chedí. Tradiční masáže.
7.den Místní tržiště s  ochutnávkou místních spe-
cialit. Pro zájemce splavování řeky na raftech. Trek 
do vesnice horského kmene. Nocleh v  tradičních 
příbytcích.
8.den Trek thajskou džunglí k  vodopádu. Nocleh 
v tradičních příbytcích.
9.den Posvátná jeskyně Chiang Dao. Přejezd mini-
busy do Thatonu, návštěva moderního chrámu a zá-
pad slunce nad řekou Kok.
10.den Plavba lodí z Thatonu do Chiang Rai. Koupá-
ní v horkých sirných pramenech. Unikátní Bílý chrám 
Wat Rong Khun. Přejezd na jih, nocleh ve městě Phit-
sanulok.
11.den Starobylé královské město Sukhothai. Pro-
hlídka nejvýznamnějších chrámů a  paláců v  sedle 
kola nebo tuk tuku. Přejezd do Ayutthaya, nocleh.
12.den Nejvýznamnější památky královského města 
Ayutthaya. Cesta do přístavu Ban Phe. Lodí na ost-
rov Ko Samet.
13.–15.den Pobyt na ostrově Ko Samet. Bílé pláže, 
koupání, šnorchlování, relax. Pro zájemce pěšky na-
příč ostrovem, noční lov sépií, vodní lyže či skútr. Ma-
sáže přímo na pláži. Plavba lodí z ostrova do přístavu 
Ban Phe. Přejezd do Bangkoku a večerní odlet.
16.den Letecký návrat domů.

Termín Cena Kód
15.02.– 01.03. 2020 16 dnů 53 950 Kč 201A20

14.11.– 29.11. 2020 16 dnů 53 950 Kč 201B20

26.12.– 10.01. 2021 16 dnů 56 500 Kč 201C20

20.02.– 07.03. 2021 16 dnů 54 950 Kč 201A21

Cena zahrnuje: Mezinárodní letenka. Letištní taxy. Doprava minibusem 
s klimatizací. Dálkový vlak či autobus Bangkok - Chiang Mai. Veškerá 
lodní doprava (v Bangkoku, plavba po řece Kok, na ostrov Ko Samet 
a zpět), jízda na slonovi, raft. Ubytování 11x v hotýlcích, na treku 
2x v domorodých příbytcích. Snídaně, na treku plná penze. Vstupy 
do národních parků. Český průvodce. Místní průvodci podle potřeb. 
Cestovní pojištění.

Cena nezahrnuje: Vstupné a spropitné pro řidiče a místní průvodce, 
celkem cca 100 USD. Stravování nad rámec programu. Příplatek za 
jednolůžkový pokoj 5 900 Kč.

Bangkokem křížem krážem za tím 
nejzajímavějším. Uvidíme jej z mrakodrapu 
i z lodi při plavbách po kanálech. 
Starobylé město Chiang Mai 
s uvolněnou atmosférou. Krmení 
slonů, farma orchidejí a motýlů. 
Dlouhokrké „Žirafí ženy“. Oblíbený 
trek mezi horskými kmeny. Jízda na 
slonech a raftech. Plavba po řece Kok. 
Koupání v horkých sirných 
pramenech. Královská města 
Sukhothai a Ayutthaya. Bílé 
pláže a koupání na ostrově 
Ko Samet. 

THAJSKÉ MAXIMUM \ 201
Památky a bílé pláže
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1.–2.den Letecky do THAJSKA. Hlavní město Ban-
gkok. Mrakodrap Baiyoke Sky Tower.
3.den Ceremoniální obří houpačka Giant Swing, uli-
ce s obchody plnými soch Buddhů, potravinová ranní 
tržnice. Chrám Wat Po s obrovským ležícím Buddhou. 
Největší květinová tržnice v Thajsku fungující 24 ho-
din denně. Plavba dlouhoocasou lodí po vodních ka-
nálech k ikonickému chrámu úsvitu Wat Arun. Večer-
ní rušné ulice Lamphutree a Khaosan Road.
4.den Bangkok – působivý Královský palác s chrá-
mem Smaragdového Buddhy. Poutní chrám Golden 
Mountain – pozlacená chedí a svaté relikvie Buddhy. 
Obří mořské akvárium Sea Life. Nočním lůžkovým 
vlakem či busem na thajský sever.
5.den Příjezd v  ranních hodinách do starobylého 
města Chiang Mai s historickými hradbami a vodním 
příkopem. Dílničky thajských řemeslníků - výrobna 
tradičních deštníků, řezbáři, zlatníci, výroba hedvá-
bí. Chrám Wat Chiang Man krále Mengrai. Křišťálo-
vá figura Setang Khanami se silou přivolávat déšť. 
Chrám Wat Chedi Luang s  masivní chedí. Tradiční 
masáže. Pulzující noční bazar.
6.den To nejlepší z Chiang Mai a okolí. Motýlí a or-
chidejová farma. Exkurze do sloního kempu. Sezná-
mení s  lidmi, jejichž život je zasvěcen slonům. I  vy 
budete mít možnost slony krmit a blíže poznat. Fakul-
tativní výprava k „dlouhým krkům“ Long neck. „Žirafí 
ženy“ kmene Padang s mohutnými mosaznými spirá-
lami, které jim „vytahují“ krk do neuvěřitelné délky. 
Přejezd vlastními minibusy do Thatonu, návštěva 

moderního chrámu a západ slunce nad řekou Kok.
7.den Plavba lodí z Thatonu do Chiang Rai. Koupá-
ní v horkých sirných pramenech. Unikátní Bílý chrám 
Wat Rong Khun. Návrat do Chiang Mai.
8.den Doi Suthep, hora s nejmalebnějším buddhis-
tickým chrámem severu. Přelet na ostrov Phuket. Ne-
konečné písčité pláže s  blankytně modrým mořem. 
Koupání a odpočinek.
9.den Dopolední relax na pláži. Odpolední výlet po 
ostrově, gigantický Buddha z bílého mramoru s krás-
nou vyhlídkou. Vyhlídka Karon View Point a jižní mys 
Phromtep Cape. Večerní poznávání nočního života 
na vyhlášené pláži Patong s GoGo bary.
10.–12.den Trajekt na ostrov Ko Phi Phi - nezamě-
nitelná atmosféra, bohatý podmořský život, jemný 
písek, tyrkysová voda a vápencové skalní útvary po-
rostlé hustou džunglí. Plavba stylovou loďkou za tím 
nejlepším: pláž Maya Bay z  filmu Pláž s Leonardem 
Di Capriem, pozorování opic, šnorchlování se žraloky, 
relax na Long Beach. Pěší výlet ostrovem s krásnými 
vyhlídkami, přístrojové potápění nebo lenošení.
13.–14.den Uvolněná atmosféra přímořského leto-
viska Krabi. Výlet tradiční dlouhocasou lodí od pláže 
k pláži mezi vápencovými útvary. Koupání a šnorchlo-
vání. Posvátná jeskyně Phra Nang se stovkami dřevě-
ných penisů přinášejících štěstí.
15–16.den Možnost jízdy na slonovi kaučukovou 
plantáží a na mořském kajaku mangrovovou džunglí 
v zátoce Ao Thalane nebo poslední koupání. Letecky 
z Krabi přes Bangkok. Letecký návrat domů.

Termín Cena Kód
01.02.– 16.02. 2020 16 dnů 58 900 Kč 202A20

31.10.– 15.11. 2020 16 dnů 58 900 Kč 202B20

05.02.– 20.02. 2021 16 dnů 59 900 Kč 202A21

Cena zahrnuje: Mezinárodní letenka. Letištní taxy. Letecky Chiang Mai - 
Phuket, Krabi - Bangkok. Veškerá lodní doprava (v Bangkoku, plavba po 
řece Kok, trajekt na ostrovy Ko Phi Phi a Krabi). Ubytování 13x v hotýl-
cích a bungalovech. Snídaně. Lodní výlet na ostrově Ko Phi Phi. Doprava 
minibusem s klimatizací. Dálkový vlak či autobus pro trasu Bangkok 
- Chiang Mai. Vstupy do národních parků. Vstupné a ovocný bufet na 
mrakodrapu Baiyoke Sky Tower. Český průvodce. Cestovní pojištění.

Cena nezahrnuje: Vstupné do památkových objektů, akvária, na farmy 
v okolí Chiang Mai cca 100 USD. Stravování mimo snídaně. Spropitné. 
Příplatek za jednolůžkový pokoj 6 400 Kč.

Typ zájezdu
Pohodové poznávání

Velikost skupiny
8–16 osob

Bangkokem křížem krážem za tím nejzajímavějším. 
Uvidíme jej z mrakodrapu i z lodi při plavbách 
po kanálech. Lákadla thajského severu. 
Starobylé město Chiang Mai s uvolněnou 
atmosférou. Krmení slonů, farma 
orchidejí a motýlů. Dlouhokrké 
„Žirafí ženy“. Nekonečné 
písčité pláže s blankytně modrým 
mořem. Koupání a potápění 
na ostrově Phuket a Phi 
Phi. Oblíbené letovisko Krabi 
s vápencovými útvary.

THAJSKO \ 202
Letecky ze severu na jih

Bangkok

Phuket

Krabi

Chiang Mai
Chiang Rai

THAJSKO
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9.–10.den Trajekt na ostrov Ko Phi Phi  – nezamě-
nitelná atmosféra, bohatý podmořský život, jemný 
písek, tyrkysová voda a vápencové skalní útvary po-
rostlé hustou džunglí. Plavba stylovou loďkou za tím 
nejlepším: pláž Maya Bay z  filmu Pláž s Leonardem 
Di Capriem, pozorování opic, šnorchlování se žraloky, 
relax na Long Beach. Trek ostrovem s  krásnými vy-
hlídkami, přístrojové potápění nebo lenošení.
11.–12.den Trajekt na Phuket. Nekonečné písčité 
pláže s  blankytně modrým mořem. Dopolední re-
lax na pláži. Odpolední výlet po ostrově – sloní park 
s možností jízdy na slonech. Vyhlídkové místo Karon 
Viewpoint a  jižní mys Phromtep Cape. Gigantický 
Buddha z  bílého mramoru s  krásnou vyhlídkou. Ve-
černí odlet do Bangkoku.
13.den Prohlídka Bangkoku, vyhlášený Královský 
palác s  chrámem Smaragdového Buddhy a  chrám 
Wat Po s obrovským ležícím Buddhou. Plavba dlou-
hoocasou lodí po vodních kanálech. Chrám Roz-
břesku Wat Arun  – pagoda khmerského stylu. Obří 
mořské akvárium. Mrakodrap Baiyoke Sky Tower 
s vyhlídkou, drink v baru nebo bohatý ovocný bufet.
14.den Plovoucí trhy Damnoen Saduak. Prodavači 
přímo z loděk prodávají banány, kokos, mango a jiné 
pochutiny. Kanchanaburi  – poutavé válečné muze-
um a hřbitov válečných zajatců. Projížďka historickým 
vlakem po Železnici smrti. Odkrytí tajemství oskarově 
slavného mostu přes řeku Kwai.
15.den Sedmistupňové vodopády Erawan – přírodní 
klenot oblasti Kanchanaburi. Tyrkysová jezírka. Za-
hlédneme varana vyhřívajícího se na slunci? Návrat 
do Bangkoku. Květinová tržnice, večerní masáže 
a průzkum rušné oblasti Khao San Road.
16.den Klienty vysoce hodnocená projížďka na 
kole starým Bangkokem. Historické královské měs-
to Ayutthaya s puncem UNESCO. Poslední thajská 
masáž. Večerní odlet.
17.den Letecký návrat domů.

1.–2.den Letecky do SINGAPURU. Singapore Flyer, 
jízda na druhém největším vyhlídkovém kole na světě. 
Barvami prozářené panorama města. Zajímavá svě-
telná a vodní show Wonder Full v Marina Bay.
3.den Prohlídka architektonického skvostu JV  Asie 
s důmyslným dopravním systémem. Luxusní Raffles 
Hotel, kde nocoval Charlie Chaplin i Michael Jackson. 
Raffles Landing  – památník zakladatele města. 
Merlion  – symbol města znázorňující prosperitu. 
Procházka mezi mrakodrapy moderního obchodního 
centra. Návštěva šestihvězdičkového hotelu Fuller-
ton. Bizarní mrakodrap Marina Bay Sands s nejdraž-
ším kasinem na světě, otevřená vyhlídka Skypark 
200 metrů nad zemí. Dechberoucí zahrady Gardens 
by the Bay - dva dómy, dva světy. Multimediální před-
stavení Wings of Time.
4.den Čínská čtvrt, mokrý trh a  Chrám posvátného 
Buddhova zubu. Přejezd luxusním autobusem do 
kosmopolitní MALAJSIE. Metropole Kuala Lumpur.
5.den Hinduistická jeskyně Batu Cave s drzými opi-
cemi a největší sochou boha Murugana na světě. Ná-
rodní mešita Masjid Negara – návštěvu absolvujeme 
zahaleni od hlavy až k patám. Zajímavé městské mu-
zeum. Náměstí nezávislosti se zachovalými pozůstat-
ky britské nadvlády. Honosný královský palác Istana 
Negara. „Vesmírné rakety“ Petronas  – nejvyšší 
dvojčata na světě. Procházka po nejvyšším dvojúro-
vňovém mostě na světě ve výšce 170 metrů nad zemí 
a  návštěva vyhlídkového patra ve výšce 360  metrů 
nad zemí. Večerní tržnice.
6.den Přelet do jižního THAJSKA. Uvolněná atmosfé-
ra přímořského letoviska Krabi.
7.–8.den Výlet tradiční dlouhoocasou lodí od pláže 
k pláži mezi vápencovými útvary. Koupání a šnorchlo-
vání. Posvátná jeskyně Phra Nang se stovkami dřevě-
ných penisů přinášejících štěstí. Jízda na slonovi kau-
čukovou plantáží a na mořském kajaku mangrovovou 
džunglí v zátoce Ao Thalane.

Termín Cena Kód
29.11.– 15.12. 2019 17 dnů 62 900 Kč 203B19

01.03.– 17.03. 2020 17 dnů 62 900 Kč 203A20

29.11.– 15.12. 2020 17 dnů 62 900 Kč 203B20

07.03.– 23.03. 2021 17 dnů 63 900 Kč 203A21

Cena zahrnuje: Mezinárodní letenka. Letištní taxy. Místní přelety Kuala 
Lumpur - Krabi, Phuket - Bangkok. Minibus s klimatizací, na delší pře-
suny dálkový bus s klimatizací. Loď na ostrov Phi Phi, na Phuket. Lodní 
výlet na ostrově Phi Phi. Lodě v Bangkoku. Vstupné do národních parků. 
Ubytování 14x v hotýlcích a bungalovech se snídaní. Vstupné a drink 
nebo ovocný bufet na mrakodrapu Baiyoke Sky Tower. Český průvodce. 
Cestovní pojištění.

Cena nezahrnuje: Stravování mimo snídaně. Vstupy a spropitné, 
celkem cca 250 USD. Příplatek za jednolůžkový pokoj 8 800 Kč.

Typ zájezdu
Pohodové poznávání

Velikost skupiny
8–16 osob

Moderní velkoměsta Singapur a Kuala 
Lumpur. Oblíbené letovisko Krabi. Koupání, 
šnorchlování a potápění na ostrově Phi Phi. Výlet 
po ostrově Phuket. Bangkok 
„Město andělů“ s krásnými 
památkami! Plovoucí trhy 
v Damnoen Saduak. Slavný 
most přes řeku Kwai. 
Železnice Smrti. Královské 
město Ayutthaya.

SINGAPUR – MALAJSIE – THAJSKO \ 203
Velkoměsta, příroda, koupání a zážitky

Bangkok

Damnoen
Saduak

Ayutthaya

Phuket
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Kuala Lumpur

Singapur
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1.–2.den Letecky do THAJSKA. Hlavní město Bangkok. 
Zlatá hora Golden Mountain, svaté relikvie Buddhy.
3.den Bangkok, „Město andělů“! Působivý Králov-
ský palác s  chrámem Smaragdového Buddhy. Wat 
Po. Chrám úsvitu Wat Arun v khmérském stylu. Projí-
žďka lodí po vodních kanálech. Nočním klimatizova-
ným busem či lehátkovým vlakem na thajský sever.
4.den Příjezd v  ranních hodinách do starobylého 
města Chiang Mai. Chrám Wat Chiang Man krále 
Mengrai. Křišťálová figura Setang Khanami. Chrám 
Wat Chedi Luang s masivní chedí. Dílničky thajských 
řemeslníků  – ukázka výroby tradičních deštníků, 
řezbáři, zlatníci. Pulzující noční bazar.
5.den Doi Suthep, hora s nejmalebnějším buddhis-
tickým chrámem severu. Motýlí a orchidejová farma. 
Fakultativní výprava k  „dlouhým krkům” Long neck. 
„Žirafí ženy” kmene Padang s mohutnými mosaznými 
spirálami. Přejezd do Thatonu. Západ slunce nad ře-
kou Kok. Nocleh v Thatonu.
6.den Plavba lodí z Thatonu do Chiang Rai. Možnost 
koupání v  horkých pramenech. Unikátní sněhobílý 
chrám Wat Rong Khun. Jízda malebnými horami do 
čínského Mae Salongu. Čajové terasy. Malá Čína na 
barmském pomezí. Hraniční Mae Sai s barmskou trž-
nicí. Nocleh v Mae Sai.
7.den Ranní výlet do BARMY, do městečka Tachileik. 
Vyjížďka moto rikšami. Unikátní pagoda. Tradiční tržni-
ce. Návštěva oblasti Zlatého trojúhelníku na pomezí 
tří států, kde se setkávají THAJSKO, BARMA a LAOS. 
Opiové muzeum. Přejezd a nocleh v Chiang Mai.
8.den Rozloučení s Thajskem. Přelet do Luang Pra-
bang na řece Mekong. LAOS. Království „Miliónu slo-
nů“. Země plná buddhismu. Nocleh v Luang Prabang.
9.den Prohlídka bývalého královského města Luang 
Prabang (UNESCO). Právem se řadí mezi nejpůvab-
nější města Asie. Usazené v zelených kopcích na bře-
hu Mekongu. Královský palác a  muzeum. Vyhlídka 
Phou Si nad Mekongem. Ranní i večerní trh. Nocleh 
v Luang Prabang.
10.den Neopakovatelná atmosféra města za svítání. 
Procesí mnichů. Plavba po otci vod, Mekongu. Po-
svátná královská jeskyně Pak Ou ve skále nad řekou. 
Odpoledne výlet na vodopády Kuang Si. Fakultativ-
ně možnost návštěvy sloního parku. Nocleh v Luang 
Prabang.
11.den Průjezd pohádkovou krajinou do krasové ob-
lasti Vang Vieng. Procházka mezi rýžovými políčky na 
blízkou vyhlídku. Nocleh ve Vang Vieng.
12.den Návštěva několika jeskyní s buddhistickým 
chrámem i krápníkovou výzdobou. Pro zájemce tu-
bing  – plavba na nafukovacích duších v  krasové 
jeskyni, případně odpolední jízda na kajaku po řece 
Nam Song. Fakultativně možnost svezení na zip line. 
Nepřeberné množství restaurací a pivních barů. Noc-
leh ve Vang Vieng.
13.den Odjezd do hlavního města Vientiane. 

Termín Cena Kód
06. 11.–29. 11. 2020 24 dnů 73 700 Kč 204A20

06. 11.–24. 11. 2020 19 dnů 64 900 Kč 204A20*

Cena zahrnuje: Mezinárodní letenka. Letištní taxy. Letecky Chiang 
Mai - Luang Prabang, Bangkok – Krabi, Krabi – Kuala Lumpur. Dálkový 
autobus z Melaky do Singapuru, pronajaté minivany s klimatizací, 
2x noční vlak z Bangkoku do Chiang Mai a z Nong Khai do Bangkoku. 
Lodě v Bangkoku, plavba po řece Kok a Mekong, loď z Krabi na Phi Phi 
a zpět. Ubytování 19x/14x v hotýlcích a bungalovech se snídaní. Vstupy 
do NP. Český průvodce. Cestovní pojištění.

Cena nezahrnuje: Vstupní vízum do Laosu 30 USD na hranicích, 
poplatek za vstup do Barmy 800 THB na hranicích. Stravování. Vstupy 
do památek, atrakcí a muzeí. Fakultativní výlety. Spropitné místním ři-
dičům a průvodcům. Příplatek za jednolůžkový pokoj 9 700 Kč (24 dní) 
/ 6 900 Kč (19 dní).

THAJSKO – BARMA – LAOS \ 205
1.–13. den Program akce č. 204 (1.–13.den)
14.–15.den Letecký návrat domů.

Termín Cena Kód
06. 11.–20. 11. 2020 15 dnů 58 900 Kč 205A20

Typ zájezdu
Pohodové poznávání

Velikost skupiny
8–16 osob

Bangkok „Město andělů“! Největší lákadla 
thajského severu. Koupání, šnorchlování či 
potápění na tropických ostrovech 
Phi Phi. Krátká návštěva 
BARMY. Hornatý LAOS 
se zachovalými chrámy 
a koloniální historií. 
Pestrá MALAJSIE. 
Čajová vysočina Cameron. 
Moderní velkoměsto Kuala 
Lumpur, příjemná Melaka 
a futuristický SINGAPUR.

Pět zemí jihovýchodní Asie \ 204, 205
Thajsko – Barma – Laos – Malajsie – Singapur

Pha That Luang - velká zlatá pagoda. Wat Si Saket 
- nejstarší chrám. Vítězný oblouk Patuxai - vyšší než 
v  Paříži. Buddha Park - bizarní expozice pod širým 
nebem, plná buddhistických a hinduistických božstev 
a  bájných tvorů. Noční přesun lehátkovým vlakem 
z Nong Khai do Bangkoku.
14.den Letecky z Bangkoku na Krabi. Večerní masá-
že. Kulinářské zážitky v podobě darů moře.
15.–16.den Lodí na pohádkový ostrov Phi Phi. Nej-
vyhlášenější místo jihu Thajska. Jemný písek, tyrky-
sová voda, bohatý podmořský život, vápencové skalní 
útvary porostlé hustou džunglí, krásné vyhlídky. Fa-
kultativně lodní výlet dlouhoocasou lodí: šnorchlová-
ní, relax, opice, žraloci. Možnost potápění a  horole-
zení. Plážové bary a  restaurace, ohnivé show, noční 
život. Noclehy na ostrově Phi Phi.
17.den Poslední koupání. Lodí zpět na Krabi.

*MOŽNOST ZKRÁCENÍ, ODLET 18. DEN Z KRABI.

18.den Letecky do MALAJSIE do hlavního města Ku-
ala Lumpur. Přejezd na svěží vysočinu Cameron Hi-
ghlands. Daleké výhledy do zelené krajiny a chladivý 
vzduch poblíž Gunung Brinchang (2 032 m). Nocleh 
v Tanah Rata.
19.den Návštěva „mechového pralesa“. Budeme mít 
štěstí na vzácnou raflésii? Světoznámé čajové plan-
táže s ukázkou zpracování čaje. Cesta zpět do Kua-
la Lumpur. Večerní barevná tržnice v  čínské čtvrti. 
Petaling Street s červenou bránou do China Town. 
Nocleh v Kuala Lumpur.
20.den Prohlídka Kuala Lumpur. Petronas Towers - 
dva mrakodrapy spojené nebeským mostem. Motýlí 
zahrada. Park orchidejí a ornitologický ráj s více než 
200 druhů ptáků. Velkorysé koloniální náměstí Mer-
deka. Půvabná Masjid Jamek. Podvečerní výlet vla-
kem „za město“ do magických Batu Caves. Soustava 
jeskyní impozantních rozměrů s  bizarně barevnou 
hinduistickou svatyní. Nocleh v Kuala Lumpur.
21.den Přejezd do koloniální Melaky (UNESCO). 
„Portugalské doteky“ - starodávná pevnost Famosa. 
Sídlo bývalého guvernéra Stadthuys. Zříceniny koste-
la Sv. Pavla. Návštěva nejstaršího čínského chrámu 
v  Malajsii Cheng Hoon Teng. Fakultativní výlet po 
řece historickým centrem. Nocleh v Melace.
22.den Přesun do Singapuru, luxusní třídy s  divy 
moderní architektury. Marina Bay Sands, trojitý mra-
kodrap s nekonečným bazénem na střeše. Sousedící 
Gardens by the Bay - futuristické zahrady. Fakultativ-
ně pro zájemce noční safari nebo návštěva světozná-
mého akvária. Nocleh v Singapuru.
23.den China Town - kolébka bohatství dnešního 
Singapuru. Tepající Malá Indie plná vůní, jídla a přá-
telských obyvatel. Pro zájemce fakultativní vyhlídková 
plavba centrem Singapuru. Večerní odlet.
24.den Letecký návrat domů.
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Mae Sai
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Krabi
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1.–2.den Letecky do KAMBODŽI, hlavního města 
Phnom Penhu. Nocleh v Phnom Penhu.
3.den Prohlídka města. Královský palác. Stříbrná 
pagoda. Wat Phnom. Kontrasty hlavního města. Trž-
nice. Navštívíme i taneční školu? Fakultativní plavba 
při západu slunce po Mekongu. Noční život, masážní 
salony a čepované pivo. Nocleh v Phnom Penhu.
4.den Cesta do Siem Reap, výchozí místo pro ná-
vštěvu areálu Angkor Wat. Ochutnáme speciality 
v místní tržnici? Nocleh v Siam Reap.
5.–7.den Největší stavební lahůdka Jihovýchodní 
Asie – Angkor Wat. Z období od 9. do 14. století se 
zde zachovalo 130 chrámů. Jeden z vrcholů stavitel-
ství. Ctižádostiví panovníci zanechávali stavby vždy 
impozantnější než předchůdci. Odlišný charakter 
chrámů. Tajemné paláce zarostlé v džungli. Bayon – 
magické kamenné siluety tváří, 350 m dlouhá Sloní 
terasa. Ta Prohm pohlcený džunglí. Banteay Srei 
z růžového kamene, obrovské vodní nádrže. Nahléd-
neme do života venkovanů. Lodní výlet po jezeře Ton-
lesap. Rybářská vesnice Kampong Phluk. Cestou 

zastávka na skupině chrámů v oblasti Rulous, ruiny 
bývalého královského města Indrapura, staršího než 
Angkor Wat. Noclehy v Siam Reap.
8.den Cesta na jih k  moři. Přechod do THAJSKA. 
Městečko Trat. Přesun lodí na ostrov Ko Chang. Noc-
leh na Koh Chang.
9.–11.den Exotický ostrov Ko Chang. Koupání 
a  šnorchlování na ostrově. Zasloužený odpočinek 
u moře. Hustá tropická vegetace. Fakultativní výlety 
lodí za poznáním mořských hlubin, projížďka na slo-
nech s koupáním, vyjížďka k vodopádům. Gurmánské 
zážitky v podobě rozmanitých lákadel thajské kuchy-
ně. Noclehy na Koh Chang.
12.den Poslední koupání. Přesun do Bangkoku. Zku-
síte thajskou masáž? Nocleh v Bangkoku.
13.den Celodenní prohlídka města. Královský palác. 
Wat Phra Keo, chrám Smaragdového Buddhy. Wat Po 
s největším ležícím Buddhou. Chrám Rozbřesku Wat 
Arun  – pagoda khmérského stylu. Projížďka lodí po 
exotických vodních cestách. Večerní odlet z Bangoku.
14.den Letecký návrat do vlasti.

Termín Cena Kód
16.02.– 29.02. 2020 14 dnů 49 400 Kč 206A20

01.11.– 14.11. 2020 14 dnů 49 400 Kč 206B20

14.02.– 27.02. 2021 14 dnů 49 400 Kč 206A21

Cena zahrnuje: Mezinárodní letenka. Letištní taxy. Doprava pronaja-
tými vozidly - mikrobus, na delší vzdálenosti pohodlný turistický bus. 
Projížďka lodí v Bangkoku. Lodí na ostrov Ko Chang a zpět. Doprava po 
areálu Angkor Wat. Lodní výlet po jezeře Tonlesap. 7x ubytování v hote-
lech, 4x u moře v hotelu se snídaní. Český průvodce. Místní průvodce 
dle potřeb. Cestovní pojištění.

Cena nezahrnuje: Vstupní vízum do Kambodži 30 USD po příletu. 
Vstupy do památek. Stravování mimo snídaně. Spropitné. Příplatek za 
jednolůžkový pokoj 6 700 Kč.

MOŽNOST SPOJENÍ S AKCÍ Č.  207 

Typ zájezdu
Pohodové poznávání

Velikost skupiny
8–16 osob

KAMBODŽA – země nabízející jednu z největších 
a nejkrásnějších stavebních památek lidské 
historie, chrámový komplex Angkor Wat 
(památka UNESCO). Odpočinek 
a koupání na pohádkovém 
ostrově Ko Chang. THAJSKO 
s hlavním městem Bangkok, 
přezdívaným „Město andělů“. 
Z obou zemí vám chceme 
ukázat maximum.

KAMBODŽA – THAJSKO \ 206
Nejen mystický Angkor Wat

Bangkok

Ko Chang
Angkor Wat

Phnom Penh

THAJSKO

KAMBODŽA
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1.–2.den Letecky do THAJSKA, Bangkoku. Nocleh 
v Bangkoku.
3.den Letecky do BARMY, do Mandalay. Plavba lodí 
do Mingunu. Největší bronzový nepoškozený zvon 
světa vážící 90 tun. Mingunská pagoda Mingun Paya 
(nebýt zemětřesení, třásla by se i  babylónská věž 
o svůj výškový primát). Obří lvi hlídající vstup. Sněho-
vě bílá pagoda Hsinbyume. Nocleh v Mandaly.
4.den Ranní prohlídka královské Amarapury - nej-
delší týkový most světa z 1060 sloupů. Návštěva 
pagody Mahanumi s nejposvátnější sochou Buddhy. 
Pozorování mnichů a náboženského života. Návštěva 
tkalcovské dílny. Starobylý klášter Shwenandaw po-
stavený z  týkového dřeva, místo původní meditace 
královské rodiny, ukázka mistrovského řezbářského 
díla. Řemeslnické dílny, kde se vyrábějí zlaté listy, 
zpracování mramoru. Pagoda Kuthodaw s  největší 
knihou světa. Buddhistické texty vytesané do mnoha 
kamenných desek. Nekonečný řetěz buddhistických 
chrámů k  vrcholu posvátného pahorku Mandalay 
Hill. Kouzelný západ slunce. Nocleh v Mandalay.
5.den Celodenní vyhlídková plavba po řece Irávádí 
regionem centrální Barmy do Baganu. Staré králov-
ské město, jedno z  nejkrásnějších archeologických 
nalezišť jihovýchodní Asie. První západ slunce s pa-
noramatem pagod Baganu. Nocleh v Baganu.
6.–7.den Magický prastarý Bagan, nejpůsobivější ob-
last Barmy. Při pohledu na nekonečné moře chrámů 
a pagod na planině se tají dech – to se musí vidět! Tisíce 
stúp a chrámů z období 11.–13. století. Původně jich tu 
stálo prý 4 446. Do současnosti se jich dochovalo více 
než 2 000. Buddhistické kláštery. Nezapomenutelná 
panoramata krajiny při východu i západu slunce. Život 
místních lidí v tradičních vesničkách. Řemeslné zpraco-
vání unikátního lakovaného nádobí. Noclehy v Baganu.

8.den Cestou do Kalaw zastávka u  mystické hory 
Popa tyčící se 737 m nad okolní planinou. Před-
buddhistické chrámy na vrcholu. Natové  – bůžkové 
animismu, které můžete urazit svým červeným a čer-
ným oděvem. Hravé opice. Výroba cukru z palem. Noc 
v  horském městečku Kalaw s  příjemným klimatem. 
Bývalá koloniální horská stanice Britů. Čajové plantá-
že. Nocleh v Kalaw.
9.den Posvátná jeskyně Pindaya. Více než 8 000 po-
stav Buddhy z různých materiálů umístěných poutníky 
v labyrintu jeskyně v průběhu mnoha století. Výroba 
tradičních papírových slunečníků a lampionů. Odpo-
lední přesun do Nyaung Shwe, na severním břehu je-
zera Inle vklíněném mezi horské vrcholy. Budeme mít 
štěstí v podzimním termínu opět na balónový festival 
v Taunggyi? Nocleh v Nyaung Shwe.
10.den Nezapomenutelná celodenní plavba po jeze-
ře Inle. Sedmnáct vesniček na pilotech. Plovoucí trhy 
a zahrady. Pagoda Phaung Daw Oo, nejsvětější místo 
jižního Šanského státu. Výroba obřích cigár přímo na 
vodě. Stříbrotepci a  výroba lodí. Tradiční život míst-
ních obyvatel, etnická skupina Intha. Rybáři pádlující 
jednou nohou. Nocleh v Nyaung Shwe.
11.den Ranní návštěva pestré tržnice s  příslušníky 
horských kmenů. Pagoda Indein na západním břehu 
jezera s tisíci barevnými stúpami, v původní i rekon-
struované podobě. Relaxace v  horkých pramenech. 
Ochutnávka místních vín při západu slunce ve vinař-
ství Red Estate s  výhledem na jezero Inle. Fakulta-
tivně možnost celodenního treku v  okolí jezera Inle 
s příchodem na vinice před západem slunce. Nocleh 
v Nyaung Shwe.
12.den Ranní odlet z  Heho do Yangonu. Přesun do 
Kyaiktiyo. Krátký pěší výstup k  působivé Golden 
Rock, zlaté stupě umístěné na dokonale vyváženém 
viklanu. Umístění Buddhova vlasu prý zajistilo jeho 
rovnováhu! Nocleh v Kyaiktiyo.
13.den Přesun do Baga, královského města Monské-
ho státu. Hlavní atrakce buddhistického areálu Baga. 
55 metrů dlouhá socha ležícího Buddhy, přes 1 000 let 
stará nejvyšší stupa Shwemawdaw. Přesun do Yangonu. 
Nocleh v Yangonu.
14.den Yangon. Kontrast současných a historických 
staveb. Krátká procházka centrem města. Pagoda 
Sule stará 2 000 let. Obrovská socha ležícího Buddhy 
v Chauktatgyi. Poslední nákupy na Skots market, trh 
s jantarem. Loučení s Barmou. Západ slunce u 98 me-
trů vysoké zlaté pagody Shwedagon - nejposvátnější-
ho buddhistického stánku Barmy. Nocleh v Yangonu.
15.–16.den Loučení s Barmou. Odlet z Yangonu.
Letecký návrat domů.

MOŽNOST INDIVIDUÁLNÍHO PRODLOUŽENÍ U MOŘE

Typ zájezdu
Pohodové poznávání

Velikost skupiny
8–16 osob

Termín Cena Kód
27. 02.–13. 03. 2020 16 dnů 75 900 Kč 207A20

12. 11.–27. 11. 2020 16 dnů 75 900 Kč 207B20

25. 02.–12. 03. 2021 16 dnů 75 900 Kč 207A21

Cena zahrnuje: Mezinárodní letenka. Letištní taxy. Letecky Bangkok - 
Mandalay, letecky z Heho (od jezera Inle) do Yangonu. Doprava pronaja-
tými vozidly. Plavby lodí. 13x ubytování v hotelech se snídaní. Český 
průvodce. Místní průvodce podle potřeb. Cestovní pojištění.

Cena nezahrnuje: E-vízum do Barmy 1 550 Kč před odletem. Vstupy do 
památek. Stravování mimo snídaně. Spropitné. Příplatek za jednolůžko-
vý pokoj 9 400 Kč.

 MOŽNOST SPOJENÍ S AKCÍ Č. 206

THAJSKO – KAMBODŽA – BARMA \ 208
1.–13.den Program akce č. 206 (1.–13.den)
14.–27.den Program akce č. 207 (3.–16.den)

Termín Cena Kód
16. 02.–13. 03. 2020 27 dnů 89 900 Kč 208A20

01. 11.–27. 11. 2020 27 dnů 89 900 Kč 208B20

14. 02.–12. 03. 2021 27 dnů 89 900 Kč 208A21

Skromní vesničané pod zlatými chrámy 
s pravými drahokamy. Muži v sukních. 
Ženy s tanakovou pastou na obličeji. 
Navštívíme nejvyhlášenější 
památky v Yangonu, v okolí 
královského města Mandalay, 
planinu s tajuplnými chrámy tisíc 
let starého královského města 
Bagan. Pohádkové jezero Inle 
vklíněné mezi horské vrcholy 
a jeho plovoucí zahrady. 
Nahlédneme do pestrého světa 
horských etnik, která navzdory 
času udržují své unikátní zvyky a řemesla.

BARMA (MYANMAR) \ 207, 208
Zlatá země

Bangkok

Mandalay

Bagan

Inle

Yangon
THAJSKO

BARMA
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1.–2.den Letecky do BARMY. Přílet do Yangonu, pří-
padně do thajského Bangkoku.
3.den Přelet do Mandalay. Plavba lodí do Mingu-
nu. Největší bronzový nepoškozený zvon světa vážící 
90 tun. Mingunská pagoda Mingun Paya (nebýt ze-
mětřesení, třásla by se i  babylónská věž o  svůj výš-
kový primát). Obří lvi hlídající vstup. Sněhově bílá 
pagoda Hsinbyume. Nocleh v Mandaly.
4.den Ranní prohlídka královské Amarapury - nej-
delší týkový most světa z  1060 sloupů. Návštěva 
pagody Mahanumi s nejposvátnější sochou Buddhy. 
Pozorování mnichů a náboženského života. Návštěva 
tkalcovské dílny. Starobylý klášter Shwenandaw po-
stavený z  týkového dřeva, místo původní meditace 
královské rodiny, ukázka mistrovského řezbářského 
díla. Řemeslnické dílny, kde se vyrábí zlaté listy, zpra-
cování mramoru. Pagoda Kuthodaw s největší knihou 
světa. Buddhistické texty vytesané do mnoha kamen-
ných desek. Nekonečný řetěz buddhistických chrámů 
k  vrcholu posvátného pahorku Mandalay Hill. Kou-
zelný západ slunce. Nocleh v Mandaly.
5.den Celodenní plavba po řece Irávádí do Baganu, 
starého královského města, jednoho z nejkrásnějších 
archeologických nalezišť jihovýchodní Asie. První zá-
pad slunce na pagodách Baganu. Nocleh v Baganu.
6.–7.den Magický prastarý Bagan, nejpůsobivější ob-
last Barmy. Při pohledu na nekonečné moře chrámů 
a pagod na planině se tají dech – to se musí vidět! Ti-
síce stúp a chrámů z období 11.–13. století. Původně 
jich tu stálo prý 4 446. Do současnosti se jich docho-
valo více než 2 000. Buddhistické kláštery. Nezapo-
menutelná panoramata krajiny při východu i  západu 
slunce. Život místních lidí v  tradičních vesničkách. 
Řemeslné zpracování unikátního lakovaného nádobí. 
Nocleh v Baganu.
8.den Cestou do Kalaw zastávka u  mystické hory 
Popa tyčící se 737 m nad okolní planinou. Předbudd-

histické chrámy na vrcholu. Natové - bůžkové animis-
mu, které můžete urazit svým červeným a černým odě-
vem. Hravé opice. Výroba cukru z  palem. Noc v  hor-
ském městečku Kalaw s příjemným klimatem. Bývalá 
koloniální horská stanice Britů. Nocleh v Kalaw.
9.den Posvátná jeskyně Pindaya. Více než 8 000 
postav Buddhy z různých materiálů umístěných v la-
byrintu jeskyně poutníky v  průběhu mnoha století. 
Výroba tradičních papírových slunečníků a lampionů. 
Odpolední přesun do Nyaung Shwe, na severním bře-
hu jezera Inle vklíněném mezi horské vrcholy.
10.den Nezapomenutelná celodenní plavba po jezeře 
Inle. Sedmnáct vesniček na pilotech. Plovoucí trhy 
a zahrady. Pagoda Phaung Daw Oo, nejsvětější místo 
jižního Šanského státu. Klášter skákající kočky. Výro-
ba obřích cigár přímo na vodě. Život místních obyvatel, 
etnická skupina Intha. Rybáři pádlující jednou nohou. 
Nocleh v Nyaung Shwe.
11.den Ranní návštěva pestré tržnice s  příslušníky 
horských kmenů. Odlet z Heho do Thandwe na pobře-
ží. Přesun do Ngapali  – nejkrásnější barmské pláže. 
Nocleh v Ngapali.
12.–13.den Odpočinek na pláži lemované palmami 
s  možností fakultativních výletů do okolních rybář-
ských vesniček či za šnorchlováním. Mořské speciality. 
Noclehy v Ngapali.
14.den Přelet do Yangonu. Prohlídka města. Kontrast 
současných a  historických staveb. Krátká pěší pro-
cházka centrem města. Pagoda Sule stará 2 000 let. 
Obrovská socha ležícího Buddhy v Chauktatgyi. Zá-
pad slunce u 98 metrů vysoké zlaté pagody Shweda-
gon - nejposvátnějšího buddhistického stánku Bar-
my. Údajně je pokryta větším množstvím zlata, než je 
uloženo v britských bankách. Nocleh v Yangonu.
15.den Loučení s Barmou. Poslední nákupy na Skots 
Market. Odlet z Yangonu.
16.den Letecký návrat do vlasti.

Termín Cena Kód
26. 12.–10. 01. 2020 16 dnů 84 900 Kč 207C19

26. 12.–10. 01. 2021 16 dnů 84 900 Kč 207C20

Cena zahrnuje: Mezinárodní letenka. Letištní taxy. Letecky Bangkok 
- Mandalay. Letecky Heho – Thandwe, Thandwe - Yangon. Doprava 
pronajatými vozidly. Plavby lodí. 13x ubytování v hotelech se snídaní. 
Český průvodce. Místní průvodce podle potřeb. Cestovní pojištění.

Cena nezahrnuje: E-vízum do Barmy 1 550 Kč před odletem. Vstupy do 
památek. Stravování mimo snídaně. Spropitné. Příplatek za jednolůžko-
vý pokoj 9 900 Kč.

Typ zájezdu
Pohodové poznávání

Velikost skupiny
8–16 osob

Skromní vesničané pod zlatými chrámy 
s pravými drahokamy. Muži v sukních. Ženy 
s obrovskými doutníky. Chod země se řídí 
podle hvězd. Navštívíme nejvyhlášenější 
památky v Yangonu, v okolí 
královského města Mandalay, 
tajuplné chrámy královského 
města Bagan. Pohádkové 
jezero Inle vklíněné mezi 
horské vrcholy a jeho plovoucí 
zahrady. Pestrý svět horských 
etnik. Zasloužený relax na 
nejkrásnější barmské pláži.

BARMA (MYANMAR) S ODPOČINKEM U MOŘE \ 207C
Země buddhistických tradic

Mandalay

Bagan

Napali

Inle

Yangon

BARMA
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Výsledkem našich cest jsou DVD edicE Livingstone

dvd objednávejte na www.livingstone.cz

Lidé v korunách stromů
Nová Guinea je nejexotičtější oblast planety. Ukrývá neznámé kouty 
lidí, kteří vstávají, když přijde světlo. Svou podobu znají jen z odrazu 
vodní hladiny. Za vymoženosti považují kostěný nůž, teslici, luky 
a šíp k lovu a oštěpy k boji. Nikdy neviděli kolo. Neprostupnější než 
džungle je houština kouzel, viny a msty. Vstupujeme do arény, kde 
chybný krok, slabost i nedomyšlená reakce může přinést smrt. Do 
světa, o kterém jste si mysleli, že už neexistuje.
První český film o Nové Guineji. Kamerou Rudy Švaříčka.

Carstenz - sedmá hora
Vysoko nad džunglí ostrova Nová Guinea se tyčí tajemné Sněžné 
hory. Mraky proráží jen nedostupná pyramida Carstensz, 
nejexotičtější a logisticky nejobtížnější hora světa. Pronikne česko-
slovenská expedice územím kmene Damal i záludným pralesem 
k ledovcům nejvyšší hory Austrálie a Oceánie?
Jak dopadne drama horolezců z Everestu? Odpoví film 
Palo Barabáše na námět Rudy Švaříčka.

Neznámá Antarktida
Film režiséra Pala Barabáše z expedice, které se zúčastnil i Ruda 
Švaříček.

Nepřenosná zkušenost. 24 milionů km2 ledu a oni. Sami uprostřed 
nejchladnějšího kontinentu. Putují od mořského šelfu až na nejvyšší 
horu. 400 km panenskou trasou, kterou ještě nikdo neabsolvoval. 
Dramatická premiéra průzkumníků…

Dalajláma - v buddhových stopách
Audience u dalajlámy, zásadní místa buddhismu i příjemné společno 
ukáže film režiséra Viliama Poltikoviče. Natáčeli jsme v Indii, Nepálu, 
Tibetu, Laosu, na Srí Lance…
Dopřejte si duchovní setkání i vy!

Nová GuinEa - PuRUrambo
Neproniknutelný závoj pralesa ukrývá obávané Kombaje. Legendární 
oblast plná tajemství, záhad i pověr má odlišné zvyky a rituály. 
Zobák zoborožce na přirození je „oblečení“ mužů. V labyrintu 
záludných močálů žijí lidé na stromech v podmínkách doby 
kamenné.
Film o cestě Rudy Švaříčka ke kmeni Kombai natočil 
Palo Barabáš.

kailás - nejposvátnější hora
Nejlepší film režiséra V. Poltikoviče…? 

Tajemné kláštery, mystika a duchovno Tibetu stojí za viděnou…
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1.den Letecky do VIETNAMU.
2.den Přílet do Hanoje,  od roku 1010 hlavní město. 
Staré město, uličky pojmenované podle tradičních ře-
mesel, která se zde po staletí provozují. Nocleh v Hanoji.
3.den Prohlídka města. Van Mieu – chrám literatury, 
univerzita z  roku 1070. Hoan Kiem  – jezero Navrá-
ceného meče s  chrámem Ngoc Son. Jednostupňo-
vá pagoda Chua Mot Cot. Prohlídka Ho Či Minova 
domu. Vyhlídková projížďka na rikšách. Představení 
jedinečného vodního divadla. Nocleh v Hanoji.
4.–5.den Dvoudenní výlet s  plnou penzí do Dračí 
zátoky Ha Long. 3 000 skalních věží roste z  mořské 
hladiny, skalní a  jeskynní laguny. Návštěva jeskyně. 
V roce 1994 byla zátoka Ha Long zařazena na seznam 
světového přírodního dědictví UNESCO. Nezapome-
nutelná plavba lodí v tradičním stylu. Nocleh na lodi. 
Návštěva vesnice Le Mat s možností ochutnávky ha-
dích specialit. Návrat do Hanoje.
6.–7.den Letecky do bývalého císařského města Hue. 
Císařská citadela a  paláce v  přilehlých zahradách. 
Thien Mu – osmiboká pagoda. Plavba po Vonící řece. 
Úchvatné císařské hrobky. Tržnice se záplavou tropic-
kého ovoce a místních produktů. Noclehy v Hue.
8.den Cesta z  Hue do Hoi An se zajímavými zastáv-
kami. Manufaktura na výrobu typických kónických klo-
bouků a vonných tyčinek. Danang– muzeum čamské 
kultury, jedinečné exempláře z rozkvětu Čamské říše ze 
7.–14. století. Pohoří Marble Mountains – NguHanh 
Son – posvátné mramorové věže symbolizující pět prv-
ků. Manufaktura na výrobu kvalitních oděvů z hedvábí, 
krásné šaty zhotoví za jednu noc! Nocleh v Hoi An.
9.den Hoi An  – středověká architektura, japonský, 
čínský a  francouzský vliv. Japonský dřevěný most ze 
17. století. My Son  – bývalé náboženské centrum 
Čampy v  7.–13. století. Nejdéle fungující chrámový 
komplex v Jihovýchodní Asii! Nocleh v Hoi An.
10.den. Letecky z Danangu do letoviska Nha Trang. 
11.–12.den Prohlídka Nha Trangu. Čamské věže 

Po Nagar na hoře Cu Lao s překrásným výhledem do 
okolí. Odpočinek na plážích. Noclehy v Nha Trang.
13.den Letecky do Saigonu, dnes oficiálně Ho Či 
Minovo město. Prohlídka města. Katedrála Notre 
Dame, historická budova hlavní pošty od G. Eiffela. 
Palác sjednocení. Muzeum válečného dědictví. Bo-
hatá tržnice Ben Thanh. Nocleh v Saigonu.
14.den Dvoudenní výlet s  plnou penzí do delty 
Mekongu se zastávkou u nejznámějších Cu Chi tune-
lů z doby vietnamské války. Odpoledne pokračování 
do delty Mekongu, projížďka lodí po hlavním toku 
Mekongu i po bočních ramenech. Kokosové vesničky. 
Výrobny rýžových produktů. 
15.den Ranní plovoucí trh v  městě Can Tho, rušné 
smlouvání na vodě o každý „dong“. Návrat do Saigo-
nu, pokračování prohlídky města. Nocleh v Saigonu.
16.den Rozloučení s  Vietnamem. Letecky do KAM-
BODŽE, do města Siem Reap, výchozího místa pro 
prohlídku chrámů Angoru. Nocleh v Sieam Reap.

*MOŽNOST ZKRÁCENÍ, ODLET 16. DEN ZE SAIGONU

17.–18.den Angkor Wat největší kulturní lahůdka 
jihovýchodní Asie. Z období 9.–14. století se v  jeho 
okolí zachovalo více než 130 paláců a  chrámů. Vr-
chol světového stavitelství. Každý panovník stavěl 
impozantnější stavby než předchůdce. Tajemné 
zarostlé paláce. Bayon - magické kamenné siluety 
tváří, 350 m dlouhá Sloní terasa. Ta Prohm pohlcený 
džunglí, Banteay Srei z  růžového kamene, obrovské 
vodní nádrže. Noclehy v Siam Reap.
19.den Lodní výlet po jezeře Tonlesap. Rybářská 
vesnice Kampong Phluk. Stihneme cestou i zastávku 
na skupině chrámů v oblasti Rulous, ruiny bývalého 
královského města Indrapura, staršího než Angkor 
Wat? Odpolední odlet ze Siem Reap s přestupem do 
Evropy.
20.den Letecký návrat domů.

Termín Cena Kód
26. 12.–14. 01. 2020 20 dnů 84 900 Kč 209D19

26. 12.–11. 01. 2020 17 dnů 68 400 Kč 209D19*

01. 03.–20. 03. 2020 20 dnů 79 900 Kč 209A20

01. 03.–17. 03. 2020 17 dnů 63 400 Kč 209A20*

02. 08.–21. 08. 2020 20 dnů 79 900 Kč 209B20

02. 08.–18. 08. 2020 17 dnů 63 400 Kč 209B20*

10. 11.–29. 11. 2020 20 dnů 79 900 Kč 209C20

10. 11.–26. 11. 2020 17 dnů 63 400 Kč 209C20*

26. 12.–14. 01. 2021 20 dnů 84 900 Kč 209D20

26. 12.–11. 01. 2021 17 dnů 68 400 Kč 209D20*

28. 02.–19. 03. 2021 20 dnů 80 900 Kč 209A21

28. 02.–16. 03. 2021 17 dnů 64 400 Kč 209A21*

Cena zahrnuje: Mezinárodní letenka. Letištní taxy. Letecky Hanoj - Hue, 
Nha Trang - Saigon, Saigon – Siem Reap, Danang - Nha Trang. Ostatní 
doprava - pronajatá vozidla. Lodní výlet do zátoky Ha Long s plnou 
penzí. Výlet do delty Mekongu se zastávkou u Cu Chi tunelů s plnou pen-
zí. Přeprava po areálu Angkor Wat. Lodní výlet po jezeře Tonlesap. 16x 
/ 13x ubytování v kvalitních hotelech se snídaní, 1x nocleh na lodi ve 
dvoulůžkových vybavených kajutách. Český průvodce. Místní průvodci 
dle potřeb. Cestovní pojištění.

Cena nezahrnuje: Vstupní vízum do Kambodži 30 USD na hranicích, 
e-vízum do Vietnamu 875 Kč. Vstupné do památkových objektů a na 
kulturní vystoupení. Stravování nad rámec programu. Spropitné. Přípla-
tek za jednolůžkový pokoj 8 800 Kč (20 dní) / 6 900 Kč (17 dní).

Typ zájezdu
Komfort

Velikost skupiny
8–16 osob

VIETNAM s vyhlášenou Dračí zátokou Ha Long 
se stovkami vápencových velikánů. Bývalé město 
císařů Hue, středověký obchodní 
přístav Hoi An. Projížďka lodí 
v deltě Mekongu, síť tunelů Cu Chi. 
Odpočinek na písečných plážích 
vyhlášeného plážového letoviska 
Nha Trang. KAMBODŽA – země 
nabízející ojedinělou stavbu, 
jedinečný chrámový komplex 
Angkor Wat. 

VIETNAM – KAMBODŽA \ 209
To nejlepší z obou zemí

Angkor Wat

Saigon

Nha Trang

Hoi An

Hue

Ha Long

Hanoj

KAMBODŽA

VIETNAM
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25 DN
Ů17 DN
Ů

1.den Letecky do THAJSKA
2.den Přílet do Chiang Mai. Nezapomenutelný noční 
bazar. Stylová večeře s hudbou a tanečnicemi.
3.den Starobylé město Chiang Mai v království Lan-
na s opevněním, vodním příkopem a hradbami. Wat 
Chiang Man krále Mengrai. Křišťálová figura Setang 
Khanami se silou přivolávat déšť. Wat Chedi Luang 
s  masivní stúpou. Chrám Doi Suthep. Pro zájemce 
tradiční masáže či návštěva thajského boxu.
4.den Návštěva sloní farmy Mae Sa přinese nezapo-
menutelné zážitky s  těmito obry. Motýlí a orchidejo-
vá farma. Přesun do hraničního městečka Chian-
gkhong. LAOS. Nocleh na břehu Mekongu.
5.den Cesta lodí po veletoku Mekong do Luang 
Prabangu, města plného chrámů s  francouzským 
koloniálním nádechem. Cestou zastávka v posvátné 
jeskyni Pak Ou se stovkami sošek Buddhy. Večerní 
trh v Luang Prabang.
6.den Luang Prabang - nejdéle obydlené laoské 
město, po staletí sídlo králů. Město zapsané do se-
znamu UNESCO, dodnes se zde zachovalo 32 chrá-
mů. Prohlídka města - chrám Wat Xieng Thong ze 
16. století, Mt. Phousi, Wat Visoun. Cesta hornatou 
krajinou na jih mezi vesničkami, kde se zastavil čas, 
návštěva Hmongů. Tyrkysové vodopády Kuang Si 
a záchranné centrum medvěda ušatého.
7.–8.den Přesun do malebného městečka Vang Vi-
eng ležícího mezi monumentálními krasovými útvary. 
Krátký trek po okolních vesničkách, buddhistické 
jeskyně s obrovskými sochami Buddhy. Projížďka na 
loďkách a  osvěžující koupání v  lagunách. Příjemné 
vyhlídky do okolní krajiny.
9.den Přesun do Vientiane, jednoho z  nejmenších 
hlavních měst Asie. Zlatá stúpa PhaThat Luang, Wat 
Si Saket s desítkami sošek Buddhů, kláštery, vítězný 
oblouk Patuxai.

MOŽNOST ZKRÁCENÍ, PŘÍLET 10.DEN, AKCE Č.  212

10.den Letecky do VIETNAMU, hlavní město Hanoj. 
Staré město. Vyhlídková projížďka na rikšách.
11.den Prohlídka Hanoje. Hoan Kiem - jezero Na-
vráceného meče s  chrámem Ngoc Son. Jednoslou-
pová pagoda Chua Mot Cot z roku 1049. Van Mieu 
- chrám literatury, univerzita. Večerní návštěva jedi-
nečného a úžasného vodního divadla Thang Long. 
12.den Přesun do oblasti Trang An (Tam Coc) za-
psané na seznamu UNESCO. Plavba po řece na tra-
dičních loďkách sampan mezi krasovými homolemi. 
Návštěva Hoa Lu, původního střediska dynastie Dinh 
a Le.  Nocleh v Ninh Binh.
13.–14.den Dvoudenní výlet s plnou penzí do zátoky 
Ha Long Bay. Krasové jeskyně, magické laguny, zařa-
zené na seznam UNESCO. Nezapomenutelná plavba 
lodí v tradičním stylu. Návrat do Hanoje.
15.–16.den Z  Hanoje letecky do bývalého císař-
ského města Hue (UNESCO). Citadela - sídlo císaře 
a  jeho paláce. Návštěva císařských hrobek. Plavba 
po Vonící řece. Osmiboká pagoda Thien Mu. Neza-
pomenutelná atmosféra rušného tržiště Dong Ba.
17.den Přes průsmyk Hai Van, geografický a klima-
tický předěl dělící sever a jih země. Danang - muze-
um čamské kultury, jedinečné exempláře z  období 
rozkvětu Čamské říše ze 7.–15. století. Mramorové 
hory - Ngu Hanh Son - posvátných pět mramorových 
věží. Návštěva hory Thuy Son s jeskyněmi.
18.–19.den Hoi An - městečko se středověkou ar-
chitekturou ve vietnamském, čínském, japonském 
a  francouzském stylu. Japonský krytý dřevěný most 
ze 17. století. Čínské chrámy, středisko výroby hedvá-
bí. My Son (UNESCO) - bývalé náboženské centrum 
Čampů v 7.–13. století. Jedinečné chrámy - nejdéle 
fungující chrámový komplex v jihovýchodní Asii! Mož-
nost půjčení kol a vyjížďky na pláž. Přejezd vlakem do 
Nha Trang.
20.–21.den Nha Trang - přímořské městečko, pa-
gody. Písečné pláže. Koupání a šnorchlování. Přesun 
nočním lehátkovým vlakem do Saigonu.
22.–23.den Dvoudenní výlet s plnou penzí do delty 
Mekongu se zastávkou u  Cu Chi tunelů. Síť tunelů 
u Cu Chi umožnila za války vietnamským jednotkám 
ovládnout rozlehlý region situovaný pouhých 40 km 
od Saigonu. Odpoledne pokračování do delty 
Mekongu, projížďka lodí po hlavním toku Mekongu 
i po bočních ramenech. Ovocné zahrady a výroba pro-
duktů z kokosového mléka. Překrásné přírodní scené-
rie i typický život místních obyvatel. Ranní plovoucí trh 
v Can Tho. Návrat do Saigonu.
24.den Ho Či Minovo město - Saigon - město spoju-
jící několik kultur - vlivy buddhismu, islámu, hinduis-
mu a křesťanství. Prohlídka města. Historické budo-
vy, katedrála Notre Dame, hlavní pošta v koloniálním 
stylu. Prezidentský palác, radnice. Rozloučení s Viet-
namem. Odlet domů.
25.den Letecký návrat domů.

Termín Cena Kód
18. 12.–11. 01. 2020 25 dnů 78 900 Kč 210B19

06. 02.–01. 03. 2020 25 dnů 75 900 Kč 210A20

18. 12.–11. 01. 2021 25 dnů 78 900 Kč 210B20

04. 02.–28. 02. 2021 25 dnů 76 900 Kč 210A21

Cena zahrnuje: Mezinárodní letenka. Letištní taxy. Místní přelety Vien-
tiane - Hanoj, Hanoj - Hue. Veškerá doprava: 2x vlak, autobusy, lodě, 
minibusy. Výlet do zátoky Ha Long Bay včetně projížďky lodí s plnou 
penzí. Ubytování 20x v hotýlcích se snídaní, 1x nocleh na lodi ve dvou-
lůžkových vybavených kajutách, 1x noční lehátkový vlak. Dvoudenní 
výlet s plnou penzí do delty Mekongu. Český průvodce. Místní průvodci 
dle potřeb. Cestovní pojištění.

Cena nezahrnuje: Vstupní vízum Laos 30 USD na hranicích, e-vízum 
Vietnam 875 Kč. Strava nad rámec programu. Vstupné do památek 
a muzeí. Spropitné. Příplatek za jednolůžkový pokoj 9 400 Kč (25 dní) 
/ 5 900 Kč (17 dní).

VIETNAM \ 212

Zapomenutý klenot Asie

1.–17. den Program akce č. 210 (9.–25.den)

Termín Cena Kód
26.12.– 11.01. 2020 17 dnů 64 500 Kč 212B19

14.02.– 01.03. 2020 17 dnů 61 500 Kč 212A20

26.12.– 11.01. 2021 17 dnů 64 900 Kč 212B20

12.02.– 28.02. 2021 17 dnů 62 500 Kč 212A21

Thajské pohlazení ve starobylém městě Chiang 
Mai. LAOS – zapomenutý klenot Asie. Země 
se specifickou kulturou, historií a zvyklostmi. 
68 národností zde dosud žije tradičním 
způsobem života. Bývalé královské 
město Luang Prabang zapsané na 
seznamu UNESCO. VIETNAM – 
exotická země s historií starou 
4 000 let, stovkami kilometrů pláží, 
výbornou kuchyní. Výlet do 
slavné Dračí zátoky, město císařů 
Hue, přístav se středověkou 
architekturou Hoi An.

THAJSKO – LAOS – VIETNAM \ 210, 212
Památky a bílé pláže

Typ zájezdu
Pohodové poznávání

Velikost skupiny
8–16 osob

Saigon

Hue

Ha Long

Hanoj

Nha Trang

Vientiane

Luang
PrabangChiang Mai

THAJSKO

LAOS

KAMBODŽA

VIETNAM
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19 DN
Ů

1.–2.den Letecky do VIETNAMU. Přílet do Hanoje. 
Staré město. Vyhlídková projížďka na rikšách. Pro 
zájemce večerní návštěva jedinečného a  úžasného 
vodního divadla Thang Long. Nocleh v Hanoji.
3.den Nepřeberná lákadla tržnice Cho Hômt, ochut-
návka gurmánských delikates. Pozorování tradičních 
nákupních a prodejních zvyků, posezení u vietnamské 
kávy ve Staré čtvrti. Jezero Truc Bach a občerstvení 
Pho Cuon. Pozvání do vietnamské rodiny na společný 
oběd. Kdo udělá nejpovedenější spring roll? Rodinná 
atmosféra. Návštěva pagody Tran Quoc. Pohodlným 
nočním lůžkovým vlakem do Lao Cai.
4.den Brzký ranní příjezd do Lao Cai. Po snídani 
návštěva místního trhu, který rotuje v horské oblasti 
podle dnů v  týdnu. Šance setkat se zde se zástupci 
místních etnik Phu La, Black Dao, Tay. Součástí trhu 
je i zajímavý zvířecí trh - prasata, krávy, buvoli. Odpo-
ledne přejezd do Sapa, relax po cestě. Nocleh v Sapa.
5.den Průsmyk Tram Ton, 100 m vysoký Stříbrný vo-
dopád. Nenáročné pěší výlety etnickými vesnicemi. 
Horské stezky, neskutečné výhledy. Nocleh v Sapa.
6.den Výlet do údolí Muong Hoa s panoramatickými 
výhledy. Setkáme se s místními kmene H’mong a do-
zvíme se o nich zajímavosti z běžného života? Odpo-
ledne cesta do vesnice Dzao kmene Giang Ta Chai. 
Návrat do Sapa, nočním vlakem do Hanoje.
7.–8.den Ranní atmosféra ztichlých ulic Hanoje. 
Ceremonie vytahování vlajky před Ho Chi Minovým 
mauzoleem. Jezero Hoan Kiem. K  snídani si dopře-
jeme misku lahodné polévky Pho. Výlet s plnou penzí 
do Dračí zátoky Ha Long s noclehem na lodi. 3 000 
skalních věží roste z mořské hladiny, skalní a jeskynní 
laguny. V roce 1994 byla zátoka Ha Long zařazena na 
seznam světového přírodního dědictví UNESCO. Ne-
zapomenutelná plavba lodí v tradičním stylu. Návště-
va hrnčířské vesničky Phu Lang, ruční výroba kerami-
ky. Návrat do Hanoje. Večerní přelet do Dong Hoi.
9.den Národní park Phong Nha (UNESCO) plný pří-
rodních unikátů. Největší a  nejpůsobivější volně 
přístupný jeskynní komplex Vietnamu Paradise.  Zá-
vratně vysoké jeskynní dómy a fantaskní krasové for-
mace. Plavba podzemní řekou v jeskyni Phong Nha. 
Návrat do Dong Hoi. Nocleh v Dong Hoi.
10.den Přejezd do Hue. Cestou prohlídka 2,5 km 
dlouhých tunelů Vinh Moc, kde žily stovky obyvatel. 
Výhledy na moře. Odpoledne procházka starobylou 
vesnicí Phuoc Tich s  množstvím původních staveb, 
chrámů a pagod pocházejících z  kultury Champa 
a Viet. Příjezd do Hue.
11.den Císařské město Hue (UNESCO). Paláce 
a  hrobky dynastie Nguyen. Prohlídka citadely - za-
kázaného města a sídla císaře. Krátká cyklovyjížďka 
kolem citadely. Podél břehu Vonící řeky k  půvabné 
pagodě Thien Mu. Návštěva královské hrobky vládce 
Minh Mang a hrobky Khai Dinh. Nocleh v Hue.
12.den Přesun z  Hue do Hoi An přes průsmyk Hai 

Van Pass. Jízda přes moderní Danang a  jeho most 
s  nejdelším drakem na světě. Marble Mountains - 
Ngu Hanh Son - posvátných pět mramorových věží. 
Nocleh v Hoi An.
13.den Dopolední výlet do My Son - bývalé nábožen-
ské centrum Čampy v 7.–13. století, nejdéle fungující 
chrámový komplex v  jihovýchodní Asii  (UNESCO). 
Pozůstatky hinduistických chrámů. Odpoledne pro-
cházka okolím starobylého Hoi An, Japonský most, 
pagoda Phuc Kien, dům Phung Hung a  Assembly 
Hall. Nocleh v Hoi An.
14.den Snadná cyklistická vyjížďka do vesnice 
Tra Que. Ukázka přípravy typického jídla „tam huu“.
15.den Odpočinek na písečných plážích v okolí Hoi An. 
Možnost fakultativně pronájmu kola k  projížďkám po 
okolí, mezi rýžovými políčky nebo na pláže Cua Dai a An 
Bang. Nákupy originálních suvenýrů. Nocleh v Hoi An.
16.den Přejezd do Danangu a dále přelet do Saigo-
nu. Prohlídka města - válečné muzeum, katedrála 
Notre Dame. Saigon Post Office - největší poštov-
ní budova ve Vietnamu jako pozůstatek francouzské 
architektury. Možnost nákupu suvenýrů na tržišti Ben 
Thanh. Nocleh v Saigonu.
17.den Přejezd do delty řeky Mekong. Jízda po úzkých 
vodních kanálech, tropické scenérie, širé rýžové lány. 
Zastávka ve městě My Tho a návštěva malebné pagody 
Vinh Trang s obřími sochami ležícího i stojícího Budd-
hy. Oběd na říčním ostrově. Návštěva lokální výrobny 
kokosových bonbonů. Chrám Cao Dai - unikátní viet-
namská víra kombinující všechna velká náboženství. 
Projížďka po řece na loďce i člunu. Nocleh v Can Tho.
18.den Slavný plovoucí trh v městě Can Tho, rušné 
smlouvání na vodě o každý „dong“. Lodě s nákladem 
zeleniny a ovoce z úrodné delty Mekongu. Sortiment 
je vystavený na bambusových tyčích. Návrat do 
Ho Chi Minh City. Odlet do Evropy.
19.den Letecký návrat domů.

Termín Cena Kód
14. 03.–01. 04. 2020 19 dnů 70 700 Kč 222A20

23. 10.–10. 11. 2020 19 dnů 70 700 Kč 222B20

13. 03.–31. 03. 2021 19 dnů 70 700 Kč 222A21

Cena zahrnuje: Mezinárodní letenka. Letištní taxy. Místní přelet Hanoi - 
Dong Hoi, Danang - Saigon. Veškerá doprava: 2x noční lehátkové vlaky, 
autobusy, lodě, pronajaté minibusy. Výlet do zátoky Ha Long včetně 
projížďky lodí, s plnou penzí. Ubytování 13x v hotýlcích se snídaní, 
2x noční lehátkový vlak, 1x nocleh na lodi ve dvoulůžkových vybavených 
kajutách. Gurmánská tour v Hanoji, oběd 2x. Cyklo vyjížďky. Výlet 
do delty Mekongu s plnou penzí. Český průvodce. Místní průvodci. 
Cestovní pojištění.

Cena nezahrnuje: Vstupní e-vízum Vietnam 875 Kč. Strava nad rámec 
programu. Vstupné do památek a muzeí. Spropitné. Fakultativní aktivi-
ty. Příplatek za jednolůžkový pokoj 6 900 Kč.

Typ zájezdu
Aktivní poznávání

Velikost skupiny
8–14 osob

Zažijte VIETNAM na všechny způsoby. Dopřejte si 
ochutnávku gastronomických lákadel. Seznamte 
se s tradičním životem místních etnik. Vydejte 
se pěšky prozkoumávat krásy 
hor. Užijte si pohodový výlet do 
slavné Dračí zátoky s kouzelnými 
krasovými scenériemi. 
Jeskynní komplex Paradise. 
Městečko Hue stylově na kole. 
Užijte si pohody na plážích v Hoi 
An. Barevné vodní trhy v deltě Mekongu. 
Poznejte Vietnam trošku jinak!

ZÁŽITKOVÝ VIETNAM \ 222
Etnické skupiny A příroda

Z Á Ž I T k o v ě

ZÁŽITKOVÝ LAOS \ 241

Blíž přírodě, blíž k místním lidem

Neprávem opomíjený malebný kout bývalé Indo-
číny. O  to víc jsou pak návštěvníci překvapeni 
a okouzleni nevídaně pestrým mixem zážitků. Laos 
nabízí cestovatelům stále ještě autentický, nekaší-
rovaný životní styl Asie. Majestátní Mekong tvoří 
přirozenou tepnu krajiny. Unikátní památky si v ni-
čem nezadají se známějšími sousedy.

Více informací na WWW.LIVINGSTONE.CZ

Termín Cena Kód
25.10.– 10.11.2020  16 dnů  66 500 Kč 241A20

Saigon

Hue

Ha Long

Dong Hoi

Hoi An

Sapa

Hanoj

VIETNAM
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1.–2.den Letecky do LAOSU. Přílet do Luang Pra-
bang. Pro zájemce tradiční laoské masáže chodidel 
či celého těla. Nocleh v Luang Prabang.
3.den Prohlídka bývalého královského města Luang 
Prabang (UNESCO). Právem se řadí mezi nejpůvab-
nější města Asie. Usazené v zelených kopcích na bře-
hu Mekongu, oplývá nespočtem krásných chrámů 
a pagod. Královský palác a muzeum. Ranní i večerní 
trh s neopakovatelnou atmosférou. Vyhlídka Phou Si 
nad Mekongem. Nocleh v Luang Prabang.
4.den Neopakovatelná atmosféra města za svítání. 
Procesí oranžově oděných mnichů kráčí za rozbřesku 
ulicemi Luang Prabangu a místní obyvatelé jim dá-
vají milodary v podobě jídla a peněz. Plavba po otci 
vod, Mekongu. Posvátná královská jeskyně Pak Ou 
ve skále nad řekou. Laos býval po staletí znám jako 
„Království miliónu slonů”. I my budeme mít možnost 
navštívit Sloní tábor, svézt se džunglí na těchto maje-
státních tlustokožcích. Odpoledne výlet na vodopády 
Kuang Si, kde se osvěžíme v  křišťálové vodě a  na-
hlédneme do záchranného centra medvěda malaj-
ského. Nocleh v Luang Prabang.
5.den Pohádkovou krajinou do krasové oblasti Vang 
Vieng. Procházka mezi rýžovými políčky na blízkou 
vyhlídku. Nocleh ve Vang Vieng.
6.den Návštěva několika jeskyní s  buddhistickým 
chrámem i  krápníkovou výzdobou. Pro zájemce tu-
bing  – plavba na nafukovacích duších v  krasové 
jeskyni, případně odpolední jízda na kajaku po řece 
Nam Song. Fakultativně možnost svezení na zip line. 
Nepřeberné množství barů. Nocleh ve Vang Vieng.
7.den Odjezd do hlavního laoského města. Královské 
město Vientiane s  příjemně domáckou atmosférou. 
Prohlídka města. Pha That Luang - velká zlatá pagoda 
a národní symbol. Wat Si Saket. Vítězný oblouk Patu-
xai . Buddha Park - bizarní expozice pod širým nebem. 
Noční přesun lehátkovým autobusem na jih do Pakse.
8.den Úrodná vysočina Bolevan Plateau, návštěva 
kávových a  čajových plantáží. Procházky svěží kra-
jinou kolem vodopádů Tad E-Tu, Tad Yuang a  Tad 
Fang, jenž je se svou výškou 120 metrů nejvyšším 
v  Laosu. Nahlédneme do života místních horských 
národů Alak, Katu a Suay, které ještě vyznávají tra-
diční animistickou víru. Budeme mít štěstí  a zažije-
me i ruch místního trhu? Nákup kávy, čaje a koření. 
Nocleh v Pakse.
9.den Prastarý Wat Phou, chrámový komplex na tera-
sách v horském úbočí, který je spolu s okolní kulturní 
krajinou Champasak zapsán do seznamu UNESCO. 
Je starší než Angkor Wat a  stále využíván věřícími. 
Nezávislý Champasak býval královským sídlem, 
stejně jako Luang Prabang a  Vientiane na severu. 
Sjednocením těchto tří království vznikl dnešní Laos. 
Odpolední příjezd do oblasti Si Pan Don alias 4000 
ostrovů. Návštěva majestátních vodopádů Khone-
phapheng. Nocleh na říčním ostrově Don Khon.

10.den Výlet do ostrovní krajiny Si Pan Don s poho-
dovou atmosférou. Šířka Mekongu zde dosahuje až 
15 km. Pro zájemce cyklovýlet k  vodopádům Li  Phi 
a na sousední ostrov Don Det. Pozůstatky staré fran-
couzské železnice s  mostem. Fakultativně možnost 
pronájmu lodě a pozorování kriticky ohrožených ira-
vadských sladkovodních delfínů. Nocleh na říčním 
ostrově Don Khon.
11.den Loučení s  LAOSem a  ranní plavba na „pev-
ninu“. Překročení hranice do KAMBODŽE, přesun do 
Siem Reapu, výchozí bod pro návštěvu areálu Ang-
kor Wat. Ochutnávka vyhlášených lahůdek v  místní 
tržnici. Porovnáme rozdíly mezi tradiční kambodžskou 
a laoskou masáží? Nocleh v Siam Reapu.
12.–14.den Angkor Wat největší lahůdka jihový-
chodní Asie. Z období 9. - 14. století se zde zachova-
lo 130 královských sídel a chrámů. Vrchol světového 
stavitelství. Každý panovník stavěl impozantnější 
stavby než předchůdce. Bayon - magické kamenné 
siluety tváří, 350 m dlouhá Sloní terasa. Ta Prom 
pohlcený džunglí, Banteay Srei z růžového kamene, 
obrovské vodní nádrže. Výlet po jezeře Tonlesap. 
Přírodní unikát - řeka vytéká z jezera Tonlesap a ústí 
do Mekongu. V době vysokého stavu Mekongu teče 
řeka zase opačným směrem do jezera. Rybářská 
vesnice Kampong Phluk. Snaha ukázat maximum 
z odlišného života specifické kultury. Cestou zastávka 
na skupině chrámů v oblasti Rulous, ruiny bývalého 
královského města Indrapura, staršího než Angkor 
Wat. Fakultativně návštěva večerního představení 
tradičního tance Apsara Dance, nebo dynamické 
akrobatické show Fare Circus. Noclehy v Siem Reap.

*MOŽNOST ZKRÁCENÍ, ODLET 15. DEN

15.den Přesun autobusem do Phnom Penhu. Příjezd 
do hlavního města KAMBODŽE. Fakultativně podve-
černí plavba po Mekongu s vyhlídkou na panorama 
hlavního města. Nocleh v Phnom Penhu.
16.den Prohlídka metropole. Komplex Královské-
ho paláce a Stříbrné pagody, Wat Phnom na uměle 
navršeném pahorku. Národní muzeum s uměleckými 
poklady kambodžské historie. Užijeme si kontrasty 
hlavního města - noční život, masážní salony a  če-
pované pivo, nákupy suvenýrů na tržnici. Navštívíme 
i taneční vystoupení?
17.–19.den Přejezd do Sihanoukwille. Přejezd lodí 
na ostrov Koh Rong na pobřeží Thajského zálivu. Kou-
pání a  zasloužený odpočinek u  moře. Fakultativně 
šnorchlování na tropických ostrůvcích s  tyrkysovou 
vodou. Pro zájemce fakultativní návštěva blízkého 
městečka Kampot s možností nákupu místního kva-
litního pepře. Noclehy na Koh Rong.
20.den Návrat lodí do Sihanoukwille. 
Přejezd do Phnom Penhu a následný odlet.
21.den Letecký návrat domů.

Termín Cena Kód
26. 01.–15. 02. 2020 21 dnů 75 900 Kč 216A20

26. 01.–10. 02. 2020 16 dnů 66 900 Kč 216A20*

24. 01.–13. 02. 2021 21 dnů 76 900 Kč 216A21

24. 01.–08. 02. 2021 16 dnů 67 900 Kč 216A21*

Cena zahrnuje: Mezinárodní letenka. Letištní taxy. Pozemní doprava 
kombinovaná, dálkový bus, pronajaté minivany. Ubytování 17x/12x 
v hotýlcích střední turistické kategorie - dvoulůžkové pokoje s vlastním 
příslušenstvím a stropním fénem, na některých místech s klimatizací, 
u moře v bungalovech, 1x noční přejezd dálkovým autobusem. Snídaně. 
Vstupy do národních parků. Návštěva sloního tábora. Český průvodce. 
Cestovní pojištění.

Cena nezahrnuje: Vstupní vízum do Laosu 30 USD na hranicích, vstup-
ní vízum do Kambodži 30 USD na hranicích. Stravování mimo snídaně. 
Vstupy do památek. Fakultativní výlety. Spropitné místním řidičům 
a průvodcům. Příplatek za jednolůžkový pokoj 5 900 Kč (16 dní) / 
7 400 Kč (21 dní).

Typ zájezdu
Pohodové poznávání

Velikost skupiny
8–16 osob

Pohoda v řídce obydleném Laosu bez hektických 
měst, s dramatickou horskou přírodou, ve které 
jsou ukryta kdysi mocná královská 
sídla. Jeskyně, vodopády, chrámy 
buddhismu. Bonusem jsou srdeční, 
zdvořilí a turismem nezkažení lidé, 
kteří ctí své tradice. V Kambodži 
navštívíme jednu z největších 
a nejkrásnějších stavebních památek 
lidské historie, chrámový komplex Angkor Wat. 
Zasloužený odpočinek na bílých plážích 
jižního moře, koupání a šnorchlování.

LAOS – KAMBODŽA \ 216
fascinující IndočínA

Luang Prabang

Vang Vieng

Pakse

Angkor Wat

Phnom Penh

Sihanoukwille

Vientiane

Koh Rong

LAOS

KAMBODŽA
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**MOŽNOST PRODLOUŽENÍ O BOHOL A PANGLAO

1.–2 den Letecky na FILIPÍNY. Odlet na ostrov Bohol, 
(případně letecky na Cebu a  na Bohol lodí), jeden 
z Visajských ostrovů ve střední části Filipín.
3.den Bohol. Magický ostrov s  unikátními Čoko-
ládovými horami. Přesně 1  268 trávou porostlých 
kopců, vysokých  30–50 m vděčí za své jméno hnědé 
barvě trávy na konci období sucha. Okruh po ostrově 
s  návštěvou chovné stanice nejmenšího primáta na 
světě nártouna. Městečka Loboc a  Baclayon s  rui-
nami dvou nejstarších kostelů na Filipínách z konce 
16. století.
4.den Přejezd na sousední Panglao. Pobyt u  moře 
na ostrově Panglao. Koupání a  odpočinek na pláži 
Alona, jedné z  nejkrásnějších na celých Visajských 
ostrovech. Lodní výlet s pozorováním delfínů.
5.den Přejezd z Panglaa a přelet z Boholu do Manily. 
Pobyt v metropoli do příletu skupiny příští den.

ZAČÁTEK ZÁJEZDU NA 17 DNÍ

5.–6.den Letecky na FILIPÍNY. Přílet do filipínské 
metropole Manila na ostrově Luzon. Chinatown 
a čínský hřbitov plný mramorových „vil“. Pevnost San-
tiago a  katedrála ve čtvrti Intramuros s  klášterem 
sv.  Augustina (UNESCO). Návštěva filipínské mše se 
zpěvy a  všeobjímající atmosférou. Rizal Park s  mo-
delem souostroví, lidové tržnice i obchodní galerie.
7.–8.den Přejezd na jih Luzonu k  vulkanickému kal-
derovému jezeru Taal. Výlet motorovou loďkou (vinta) 
s  novým kráterem. Pagsanjan  – na kanoích vzhůru 
peřejemi obřím kaňonem s liánami a vodopády (kulisy 
filmu Apokalypsa z období vietnamské války), na bam-

busových vorech přímo pod mohutný vodopád v hrdle 
soutěsky. Dopolední návštěva kohoutích zápasů – ná-
rodní zábavy s nepopsatelnými výkony sázkařů. 
9.–11.den Noční přesun na sever do hornatého vnit-
rozemí ostrova. Nenáročný trek a návštěva domorodé 
vesnice Hapao, hudební večírek s místními. Noc v ori-
ginálních místních chýších s krásnou vyhlídkou. Treky 
v okolí Batadu. Vesnice původních obyvatel – lovců 
lebek  – Ifugao. 30 metrů vysoký vodopád Tappia. 
Bontoc s etnografickým muzeem. Osmý div světa – 
přes dva tisíce let staré rýžové terasy u Banaue. Kou-
pání v přírodním termálním jezírku v Hapao.
12.–13.den Horská osada Sagada – pěší výlet v Údo-
lí ozvěn s jeskyněmi visících rakví. Hluboký sestup do 
jeskyně Sumaging. Průchod podzemní řekou a vodo-
pády. Jízda do Baguia přes hlavní pásmo Centrálních 
Kordiller po Halselma „Zig Zag“ Road, silničce tisíce 
serpentin s výhledy do propastí. Město květin Bagu-
io – trhy, parky. Pokusíme se navštívit faith healers, 
zázračné léčitele operující pouze rukama.
14.–15.den Přejezd zpět do Manily. Celodenní pobyt 
v hlavním městě. Fakultativně celodenní výlet ke krá-
teru vulkánu Pinatubo, dějišti katastrofické sopečné 
erupce (v r. 1991), jízda džípem tufovými kaňony, pěší 
výlet, koupání v kráteru.
16.–19.den Odlet do střední části Filipín na souo-
stroví Visayas. Pobyt na ostrově Boracay, jehož pět 
kilometrů dlouhá Bílá pláž lemovaná palmami s jem-
ným 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 potá-
pěče, možnosti krátkodobých kurzů i pro začátečníky. 
Pravé filipínské masáže, diskotéky, bary, kulinářské 
speciality. Možnosti výletů na domorodých loďkách 
kolem ostrova, rybaření, golfu.
20.–21.den Lodí na ostrov Panay, letecky zpět na 
ostrov Luzon a letecký návrat domů.

*MOŽNOST PRODLOUŽENÍ – OSTROV PALAWAN

21.den Odlet na Palawan. Nejodlehlejší, nejpanen-
štější a nejmalebnější ze všech filipínských ostrovů.
22.–26.den Palawan. Hlavní středisko ostrova Puer-
to Princesa. Krokodýlí farmy. Sabang – výlet lodí po-
dél vápencových útesů k obří jeskyni sv.   Pavla. Tro-
pická fauna a flóra stejnojmenného národního parku, 
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 
smaragdovým mořem. Skryté laguny, panenské plá-
že, primární džungle. Šnorchlování a potápění na ko-
rálových útesech považovaných za jedny z nejzacho-
valejších i nejkrásnějších na celém světě.
27.–28.den Letecký návrat do Manily a dále domů.

Typ zájezdu
Pohodové poznávání

Velikost skupiny
7–12 osob

Termín Cena Kód
24.04.– 10.05. 2020 17 dnů 67 990 Kč 213A20

24.04.– 17.05. 2020 24 dnů 86 390 Kč 213A20*

20.04.– 17.05. 2020 28 dnů 99 580 Kč 213A20**

13.11. – 29.11. 2020 17 dnů 67 990 Kč 213B20

13.11.– 06.12. 2020 24 dnů 86 990 Kč 213B20*

09.11.– 06.12. 2020 28 dnů 100 180 Kč 213B20**

23.04.– 09.05. 2021 17 dnů 68 590 Kč 213A21

23.04.– 16.05. 2021 24 dnů 87 590 Kč 213A21*

19.04.– 16.05. 2021 28 dnů 100 780 Kč 213A21**

Cena zahrnuje: Mezinárodní letenka a vnitrostátní přelety. Doprava lodí 
Caticlan – Boracay a zpět, nájemní a veřejná doprava (autobusy, mini-
busy, jeepney, komfortní dálkové autobusy). 1x noční přejezd dálkovým 
busem. Výlet na kanoích a bambusových vorech v soutěsce u Pagsan-
janu, výlet motorovými loďkami po jezeře Taal, oba s obědem v ceně. 
Ubytování se snídaní (12x hotel - dvoulůžkové pokoje s příslušenstvím 
a klimatizací, mimo hor, kde klimatizace není třeba), volitelně 1x horská 
ubytovna nebo 1x chýše domorodců - po 4–6 osobách). V prodloužení 
navíc let na Palawan a zpět do Manily, 19x ubytování v dvoulůžkových 
pokojích s klimatizací a se snídaní. Výlet lodí po moři do NP sv. Pavla 
a po podzemní řece. Při prodloužení letecky na ostrov Bohol a zpět 
do Manily, transfery mezi letištěm, přístavy a hotelem, 4x ubytování 
v dvoulůžkových pokojích s klimatizací a se snídaní, okruh po Boholu 
v pronajatém minibusu s místním řidičem, výlet lodí za delfíny, vstupy 
do chovné stanice nártounů, na vyhlídkovou plošinu na Čokoládové 
hory. Český průvodce. Místní průvodci dle potřeb. Cestovní pojištění.

Cena nezahrnuje: Odletové taxy 10–15 USD. Stravování mimo sní-
daně. Spropitné. Vstupy do památek. Příplatek za jednolůžkový pokoj 
9 300 Kč (17 dní) / 14 300 Kč (24 dní) / 17 200 Kč (28 dní).

SILVESTR NA FILIPÍNÁCH \ 213C

Termín Cena Kód
27.12.– 06.01.2021 11 dnů 67 690 Kč 213C20

27.12.– 13.01. 2021 18 dnů 86 990 Kč 213C20*

27.12.– 06.01.2022 11 dnů 67 990 Kč 213C21

27.12.– 13.01. 2022 18 dnů 87 690 Kč 213C21*

Akce je ve spolupráci s partnerskou CK.

Fantastické scenérie horských pásem 
Luzonu i tropický ráj ostrova 
Boracay. Vulkány, vodopády, 
krasové jeskyně, nejúžasnější 
systémy rýžových teras na světě. 
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 nártouna. 

FILIPÍNY \ 213
Země sedmi tisíc ostrovů

Banaue

Baguio

Manila
Angeles
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1.–2.den Letecky na FILIPÍNY, do hlavního měs-
ta Manila, v  minulosti známé jako Perla orientu. 
Prohlídka historického Intramuros se zachovalou 
španělskou koloniální architekturou. Procházka Čín-
skou čtvrtí hojně posetou restauracemi, zlatnictvími 
a čínskou medicínou. Katedrála Quiapo. Ochutnávka 
asijských specialit na místních trzích.
3.den Přejezd k proslulému jezeru Taal s prazvláštní 
sopkou stejného jména. Celý masivní úkaz zamotá 
hlavu nejednomu přírodomilci. Samo rozlehlé hlavní 
jezero je výplní gigantického vulkánu, který ve svém 
středu ukrývá další vzrostlou sopku! Poté, co k ní pře-
plujeme na loďkách, výstup k  sirnému kalderovému 
jezeru na vrcholku. Pro zájemce možnost pronájmu 
koně na výstup. Přesun do městečka Lucena. Plavba 
na jih na ostrov Marinduque, kde se čas zastavil.
4.–5.den Nalezneme poklidný zelený ostrov s vůní fi-
lipínského venkova okořeněný španělskou koloniální 
architekturou. Místo působícím dojmem, že se zde po 
celé dekády nic nezměnilo, ožívá pouze jednou ročně v 
průběhu festivalu Marinducké šílenství. Ulicemi pro-
cházejí průvody mužů v přestrojení římských vojáků, 
kteří předstírají půtky a žertují s přihlížejícími. Vše vy-
vrcholí průvodem masek v čele s Ježíšem. Kromě slav-
nosti si užijeme i přírodní krásy ostrova a místní pláže.
6.den Návrat na hlavní ostrov a celodenní přejezd ko-
lem zelených vulkánů na jih do přímořského Donsolu, 
místa výskytu největší paryby na světě „butandinga“ 
proslulého žraloka velrybího.
7.den Plavba lodí za pozorováním žraloků velrybích, 
někteří z nich mají i přes 10 metrů! Nejsou však žád-
né důvody k obavám, tito mírumilovní obři se živí stej-
ně jako velryby a pohybují se pomalu. Šance se s nimi 
setkat a zaplavat si je vysoká.
8.den Přejezd do Legazpi, střediska regionu Bicol, 
proslulého svou kuchyní a  „kráskou“ všech vulkánů 
sopkou Mayon, tyčící se nad městem. Prohlídka měs-
ta Legazpi. Kostel Daraga vystavený z vulkanického 
kamene, ruiny kostela v Cagsavě zalitého lávou, kde 

dodnes leží pohřbeny ostatky stovek věřících. Fakul-
tativní zážitkový výlet na čtyřkolkách vzhůru po lávo-
vých proudech k úpatí věhlasné sopky Mayon.
9.den Scénický východ slunce z kopce Ligňon. Přelet 
na světoznámý ostrov Palawan, který byl již několiká-
tým rokem za sebou zvolen v prestižních cestovatel-
ských anketách jako nejkrásnější ostrov světa. Přílet 
do Puerto Princesa.
10.den Přesun do malé pobřežní vesničky Sabang, od-
říznuté od okolního světa pralesem. Dopolední plavba 
po nejdelší podzemní řece světa Sv. Pavla (UNESCO). 
Koupání na plážích, možnost jízdy na zip line nad záli-
vem či výlet loďkou mangrovovými porosty.
11.den Cesta zeleným srdcem ostrova do pověst-
ného El Nida. Dominanta pobřeží i se svou bohatou 
infrastrukturou soustředěnou do malého městečka, 
odkud je monumentální výhled na členité stěny vá-
pencových ostrovů. Návštěva barů a místních restau-
rací s čerstvými mořskými plody.
12.den Celodenní výlet na loďkách na  Bacuitské 
ostrůvky, které svou krásou a vápencovými pitoresk-
ními útvary zahanbují i slavnou zátoku Ha Long. Ráj 
milovníků tropů – průzračná voda, korály a ryby, str-
mé vápencové skály čnějící z moře, laguny a jeskyně. 
Nezapomenutelný zážitek.
13.den Celodenního odpočinek na jedné z idylických 
pláží. Možnost fakultativních výletů.
14.–16.den Přesun na ostrov Coron, klenot zájmu 
milovníků podmořského světa a vodních aktivit. Pod-
mořský život je tu vskutku pestrý. Na dně leží desítky 
japonských vraků z  II. světové války, porostlých ko-
rály, obklopených hejny ryb a pestrobarevnými moř-
skými živočichy. Některé jsou pohřbeny hlouběji, jiné 
prozkoumatelné pouhým šnorchlováním. Možnost 
potápění i pro necertifikované dobrodruhy, šnorchlo-
vací výlety. Výlet na jezero Barracuda, jehož brakická 
voda získala věhlas díky své křišťálové čistotě. Pláže 
evokující karibskou idylku.
17.–18.den Přelet do Manily. Letecký návrat domů.

Typ zájezdu
Aktivní poznávání

Velikost skupiny
8–10 osob

Termín Cena Kód
13.04. – 30.04. 2020 18 dnů 68 500 Kč 259A20

Cena zahrnuje: Mezinárodní letenka. Letištní taxy. Vnitrostátní přelety 
Legazpi-Manila-Palawan a Coron-Manila. 15x ubytování v hotelech se 
snídaní, 1x oběd. Pronajaté minivany na delších trasách, 1x jeepney, 
3x linková loď, na kratších trasách místní linková doprava (nadzemka, 
autobus, jeepney) či taxi (auto či tricykl). Lodní výlet na sopku na jezeře 
Taal, za žraloky velrybími, po podzemní řece v Sabangu a vstup do 
jeskyně, 1x lodní výlet po Bacuitských ostrovech v El Nidu s obědem, 
1x lodní výlet na Coronu. Vstupy do NP. Cestovní pojištění. Český 
průvodce. Místní průvodci dle potřeby.

Cena nezahrnuje: Vstupy do památek a muzeí. Spropitné. Příplatek za 
jednolůžkový pokoj 8 500 Kč.

Tropické velikonoční ostrovy a pláže. Nejen 
rozmanitá příroda a specifická 
asijsko–křesťanská kultura, 
ale i tradiční filipínské 
velikonoční zvyklosti. Z vrcholu 
sopek ohnivého kruhu 
sestoupíme dolů k moři 
a zaplaveme si s neškodnými 
žraloky velrybími. Velikonoční 
průvody masek, plavba 
po nejdelší podzemní 
řece světa, pláže 
protkané modrými 
lagunami pověstného ostrova Palawan. 
V zemi sedmitisíce ostrovů odkryjeme 
pestrý podvodní svět.

ZÁŽITKOVÉ FILIPÍNY \ 259
s tradicí Velikonoc

Z Á Ž I T k o v ě
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1.–2.den Letecky přes Kuala Lumpur do Kuchingu, 
„kočičího města“. Provincie. SARAWAK.
3.den Pozorování orangutanů v  Semenggoh Wildli-
fe. Tepna života Jalan Carpenter. Sarawacká kulturní 
vesnice na úpatí Gunung Santubong. Zasvěcení 
do tradic etnik Sarawaku, původní dřevěné dlouhé 
domy. Střelba z legendárních foukaček. Barevné pa-
láce taoismu, hinduismu, chrám sikhů. 
4.den NP  Bako. Plavba mezi mangrovemi. Sedm 
druhů pralesa. „Nosaté opice“ kahau. Taje džungle. 
Masožravé láčkovky, liány. Plavba za skalními výjevy, 
koupání. Skvělé Sarawacké muzeum. Trofeje lovců 
lebek, tetování. Margherita, pevnost bílých rádžů.
5.den Letecky do NP  Gunung Mulu. Visuté lávky 
k  vápencovým jeskyním Deer a  Lang’s. Barevná 
kouzla stalagmitů, jezírek a říček. Západ slunce s mi-
liony netopýrů v nekonečném proudu.
6.den Plavba k jeskyni Wind Cave. Pramen podzemní 
řeky Clearwater. Možnost koupání. Třídenní trek tro-
pickou džunglí s pohádkovými skalními útvary a hlu-
bokými roklemi. Pěšky (9 km) podél křišťálově čisté 
řeky Litut do kempu Melinau.
7.den Výstup k  vyhlídkovému bodu na vápencové 
jehly Pinnacles. Záplava orchidejí. Špičaté skalní 
útvary a  sopka Gunung Api. (Možnost náhradního 
programu v okolí kempu).
8.den Po stopách bývalé stezky lovců lebek tzv.  Head-
hunter’s  trail pochod džunglí dále k  řece Terikan 
a Medalam. Před sto lety tuto tajnou stezku používali 
válečníci kmene Kayan k  útokům na obyvatele pří-
bytků Long House a čínské farmáře u řeky Limbang. 
Válečné kánoe mezi řekami byly přetahovány pomocí 
posuvných kůlů. Odpolední plavba po řece s  vyhlíd-
kou na okolní prales. Nocleh v tradiční vesnici.
9.den Po snídani přesun do Kuala Mendamit. Přes 
městečko Limbang do BRUNEJE. Hlavní město 
 Bandar Seri Begawan.

10.den Zlaté Bandar Seri Begawan. Pohádkové pa-
láce, mešity s ryzím zlatem. Kampung Ayer – Benátky 
Východu. Vesnice na pilotech, svérázný vodní život. 
Muzeum Bruneje.
11.–12.den Přesun lodí do Kuala Penyu. Lodní výlet 
na ostrovy NP Pulau Tiga s plnou penzí. Pro zájemce 
pohádkové šnorchlování a  potápění. Odpočinek na 
vyhledávaných plážích. Zkusíme i populární bahenní 
koupele? Fakultativní výlet na Hadí ostrov.
13.den Lodí zpět na pevninu a přesun do Kota Kina-
balu. SABAH. Ptačí rezervace. Večerní Filipino Mar-
ket – orgie darů moře. „Kulinářská“ akvária langust, 
humrů. Tance Dajaků. Nocleh v Kota Kinabalu.
14.den Přelet do Sandakanu, města plného exoti-
ky. Prohlídka tradiční vodní vesnice. Čínský chrám 
s krásným výhledem na záliv. Večerní lahůdky místní 
tržnice.

MOŽNOST ZKRÁCENÍ, ODLET 14. DEN, AKCE Č.  217

15.den Sepilok - světově vyhlášená rezervace s oran-
gutany. Nezapomenutelné ranní krmení primátů. Zá-
chranná stanice medvědů malajských. Přesun lodí 
na řeku Kinabatangan. V  závislosti na počasí noční 
safari. Spící sovy, volavky, planoucí oči krokodýlů, 
netopýři.
16.–17.den NP  River Kinabatangan. Nejexotičtější 
místa Bornea. Safari na řece. Treky původní džunglí. 
Ráj ornitologů. Krokodýli, obří varani, vzácné nosaté 
opice kahau. Uvidíme opět stádo divokých slonů? 
Přesun do Semporny.
18.–19.den Semporna, centrum etnika Bajau. Lodní 
výlety ke korálovým ostrovům Mabul, Kapalai. Mož-
nost šnorchlování, pro zájemce potápění. Obří moř-
ské želvy, rejnoci.
20.–21.den Přejezd do Tawau. Letecký návrat přes 
Kuala Lumpur domů.

Typ zájezdu
Aktivní poznávání

Velikost skupiny
8–14 osob

Termín Cena Kód
01. 07.–21. 07. 2020 21 dnů 89 600 Kč 219A20

21.10– 10. 11. 2020 21 dnů 89 600 Kč 219B20

Cena zahrnuje: Mezinárodní letenka. Letištní taxy. Místní přelety 
Kuching - Miri - Gunung Mulu, Kota Kinabalu - Sandakan. Doprava 
převážně pronajatými vozidly. Bus do Bruneje. Lodní doprava. 
11x/7x ubytování v hotelech střední kategorie, většinou se snídaní. 
V chatě, vícelůžkové pokoje na treku v NP Gunung Mulu 3x, v NP River 
Kinabatangan v malebném prostředí 2x v jednoduchých chatkách ve 
dvoulůžkových pokojích, 2x v bungalowech na Pulau Tiga. Plná penze 
v NP Gunung Mulu a NP Kinabatangan. Vstupní permity. Vstupy do 
NP a rezervace Semenggoh Wildlife na orangutany, včetně poplatku 
v Sepiloku. Výprava lodí do NP Pulau Tiga s plnou penzí. Český průvodce 
a místní průvodci. Cestovní pojištění.

Cena nezahrnuje: Vstupy do muzeí a památek, do sarawacké vesnice 
na kulturní představení cca 70 USD. Fakultativní aktivity cca 100 USD. 
Stravování nad rámec programu. Spropitné. Příplatek za jednolůžkový 
pokoj 8 300 Kč (21 dní) / 6 900 Kč (15 dní).

BORNEO – SARAWAK – SABAH – BRUNEJ \ 217

taje tropické přírody

1.–13.den Program akce č. 217 (1.–13.den)
14–15.den Letecký návrat domů z Kota Kinabalu

Termín Cena Kód
01.07.– 15.07. 2020 15 dnů 77 900 Kč 217A20

21.10.– 04.11. 2020 15 dnů 77 900 Kč 217B20

Sarawak a orangutani v Semenggoh 
i v Sepiloku. Nosaté opice kahau v NP Bako. 
Výprava do NP Gunung Mulu s plnou 
penzí. Největší jeskyně světa. Skalní věže 
Pinnacles. Brunej - nejbohatší stát světa. 
Kontrasty zlatých mešit, 
paláců a pompézních fontán. 
Safari na řece a treky původní 
džunglí v NP River 
Kinabatangan 
s plnou penzí. 
Tropický ráj, skvělé 
šnorchlování.

BORNEO – BRUNEJ \ 217, 219
Tropická příroda A moře

Kuching

Miri
NP Gunung
Mulu
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1.–2.den Letecky do INDONÉSIE. Přílet do Jakarty.
3.den Letecky z  Jakarty na ostrov Kalimantan, do 
města Pangkalanbun. Krátký přesun do přístavu 
Kumai. Zde se nalodíme na klotok, tradiční dřevěnou 
motorovou loď, která se na pár dnů stane naším plo-
voucím domovem. NP Tanjung Puting a řeka Seko-
nyer. Náš první kontakt s fascinujícím ekosystémem 
tropického lesa. Nocleh a večeře na lodi.
4.–5.den Probuzení a snídaně za zvuků džungle. Ná-
vštěva Camp Leakey, nejstaršího záchranného cen-
tra pro orangutany na světě. Orang Utan znamená 
v indonéštině „lesní člověk“. Procházky pralesem se 
zasvěceným výkladem místních průvodců. I  z  palu-
by našeho plavidla se budeme nadále seznamovat 
s obyvateli hustého porostu. Vzácný a komický kahau 
nosatý, divoká prasata, ptáci a  motýli. Na různých 
místech budeme opakovaně pozorovat orangutany. 
Nocleh a večeře na lodi. Možnost krátké vycházky 
nočním pralesem. Plavba po řece Kumai do stejno-
jmenného přístavu. Nocleh v Pangkalanbun.
6.den Letecky z Pangkalanbunu do Banjarmasinu, 
ležícího v  deltě řeky  Barito. Bludiště říčních ramen 
a kanálů mu dává zcela jedinečný ráz. Plavba po tra-
dičních čtvrtích plných dřevěných domků a mešit na 
kůlech. Nocleh v Banjarmasinu.
7.den Cesta do zeleného vnitrozemí Kalimantanu. 
Návštěva oblasti Cempaka známé díky tradiční těžbě 
diamantů. Ukázka leštění drahokamů ve městě Mar-
tapura, které je proslulé po celé Jihovýchodní Asii 
svým trhem s  diamanty. Večer ve vesnici Loksado, 
středisku dajáckého kmene Bukit, která bude výcho-
diskem našeho treku. Nocleh v Loksadu.
8.–10.den Trek nalehko v oblasti kmene Bukit s pl-
nou penzí. Hezké výhledy na džungli z pahorků, pra-
lesní řeky, malé vesničky a farmy. Gigantické stromy, 
zajímavá flóra. Jedinečná příležitost seznámit se se 
životem místních obyvatel. Setkání, na která nikdy 
nezapomenete. Dva noclehy v  tradičním příbytku. 
Možnost volby individuální trasy a  zkrácení treku. 
Poplujeme po lesní řece na bambusovém voru, ob-
líbeném dopravním prostředku pro přepravu všech 
lokálních produktů. Návrat do Banjarmasinu. Nocleh 
v Banjarmasinu.

11.den Svítání nad řekou Martapura. Ranní návště-
va plovoucího trhu na motorové kánoi. Čilý obchodní 
ruch. Předmětem zájmu jsou především místní druhy 
ovoce a zeleniny. Před sluncem či deštěm ochrání tra-
diční klobouk z palmového listí. Přelet z Banjarmasi-
nu přes Makassarský průliv na ostrov Sulawesi, do 
živé metropole Makassar, jinak známá i  jako Ujung 
Pandang. Noční přejezd autobusem do Rantepaa.

*MOŽNOST ZKRÁCENÍ, ODLET 11.DEN,  
NÁVRAT DOMŮ 12.DEN

12.–13.den Horská, dlouho izolovaná oblast Tana 
Toraja. Rantepao a  buvolí tržnice. Zdejší národ To-
rajů si dodnes uchoval mnohé ze svých unikátních 
animistických tradic a  zvláštní architektury. Honos-
né pohřby, při kterých mají rituálně obětovaní buvoli 
odnést duši zemřelého do ráje. Procházka rýžovými 
políčky. Vesnice Kete Kesu s  tradičními bohatě vy-
řezávanými domy se střechou ve tvaru převrácené 
lodě. Vesnice Londa a  Lemo. Ve skalní stěně zavě-
šené hroby předků. Celodenní výlet do vrchoviny ko-
lem osad Loko Mata a Batutumonga. Rýžové terasy 
s krásnými výhledy do krajiny. Vynikající místní káva 
a  políčka s   chilli. Pohřební dřevěné figurky tau tau 
s podobiznami vážených předků. Autentický život ves-
ničanů žijících v domech tongkonanech. Dva noclehy 
v Rantepau.
14.den Celodenní přejezd do Tenteny. Příjezd k jeze-
ru Poso. Nocleh v Tenteně.
15.den Městečko bílých plotů Tentena s příjemným 
klimatem a plantážemi kakaovníků. Koupání v  lagu-
nách vodopádu Saloupa, ukrytém v  zelené džungli. 
Průzračné jezero Danau Poso. Jeho vody patří mezi 
nejčistší na planetě, o čemž svědčí hejna sladkovod-
ních krevet i hojnost ryb. Přejezd do přístaviště v Am-
paně. Nocleh v Ampaně.
16.–19.den Plavba lodí a pobyt s plnou penzí na To-
gianských ostrovech, v jedinečném mořském národ-
ním parku. Šňůra ostrůvků na rovníku, rozlohou nevel-
kých, ale plných krásy a biodiverzity na souši i v moři. 
Relax na bílých plážích, šnorchlování na korálových 
útesech mezi hejny ryb, džunglí porostlé vnitrozemí 
a plovoucí vesnice místního etnika Bajo. Navštívíme 
unikátní Jezero medúz. Plavat mezi nimi můžete bez 
obav, jsou nežahavé. Za příznivých povětrnostních 
podmínek fakultativní výlet na vulkanický ostrov Una 
Una s černými plážemi a možností potápění. Západy 
slunce nad mořem a uvolněná atmosféra jsou garan-
továny. Třikrát nocleh na Togianech. Plavba nočním 
trajektem či charterovou lodí přes den do Gorontala.
20.den Rozloučení s Indonésií v Gorantalu. Odpole-
dní odlet do Jakarty. 
21.den Letecký návrat domů.

Termín Cena Kód
01. 04.–12. 04. 2020 12 dnů 63 600 Kč 270A20*

01. 04.–21. 04. 2020 21 dnů 78 900 Kč 270A20

23. 09.–04. 10. 2020 12 dnů 63 600 Kč 270B20*

23. 09.–13. 10. 2020 21 dnů 78 900 Kč 270B20

31. 03.–11. 04. 2021 12 dnů 63 600 Kč 270A21*

31. 03.–20. 04. 2021 21 dnů 78 900 Kč 270A21

Cena zahrnuje: Mezinárodní letenka. Letištní taxy. Místní přelety 
Jakarta - Pangkalanbun - Banjarmasin, Banjarmasin - Ujung Pandang 
(Makassar), Gorontalo - Jakarta. Pronajatá doprava, lodě, 1x noční au-
tobus do Rantepaa, 1x noční trajekt do Gorontala. 8x/4x ubytování na 
pevnině v hotelech se snídaní, po dobu plavby na lodích s plnou penzí 
2x, po dobu treku v tradičních příbytcích 2x. Nosiči na treku. Plavba 
na Togiany a pobyt včetně plné penze 3x. Vstupné do národních parků 
a rezervací. Exkurze za poznáním zpracování a těžby diamantů. Český 
průvodce. Místní průvodce podle potřeb. Cestovní pojištění.

Cena nezahrnuje: Místní odletové taxy. Stravování nad rámec 
programu. Vstupy do památkových objektů, na kulturní vystoupení. 
Spropitné. Příplatek za jednolůžkový pokoj v hotelech 3 900 Kč (12 dní) 
/ 5 900 Kč (21 dní).

Typ zájezdu
Aktivní poznávání

Velikost skupiny
8–14 osob

Kalimantan a orangutani v jejich přirozeném 
prostředí. Zelená džungle, vzácné druhy 
primátů, zoborožci, motýli nevídaných rozměrů. 
Plavba obytnou lodí s plnou penzí po pralesní 
řece Sekonyer v NP Tanjung Puting. Zelenou 
pahorkatinou až k tradičním obydlím kmene 
Bukit, bývalým lovcům lebek. Naleziště drahých 
kamenů, plovoucí trhy. Sulawesi – koupání 
v pralesních vodopádech, jezero Poso. Oblast 
Tana Toraja, rýžové terasy, kávové plantáže. 
Fascinující kultura a architektura Torajů. 
Korálové a vulkanické souostroví Togiany. 
Oáza pro novodobé Robinsony a milovníky 
podmořského života.

KALIMANTAN, SULAWESI A TOGIANY \ 270
tropické srdce indonésie

Pangkalanbun

Banjarmasin

Martapura

Ujung Pandang

Rantepao

Poso

Ampana
Togiany

GorontaloINDONÉSIE

SULAWESI
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Ů

1.–2.den Letecky do INDONÉSIE. Metropole Jakar-
ta – Batavie s atmosférou holandské koloniální éry.
3.den Prohlídka hlavních památek města. Monas – 
národní monument s  velkolepou zlatou pochodní. 
Istiqlal, největší mešita v  Jihovýchodní Asii. Luxus-
ní Cafe Batavia uprostřed historické čtvrti. Sunda 
Kelapa  – vykládka plachetnic stejná jako před sta-
letími. Skvělý kontrast výškového centra moderního 
města. Odpoledne letecký přesun do Yogyakarty.
4.den Yogyakarta, kulturní metropole Jávy. Sultán-
ské kratony, vodní palác Taman Sari. Podzemní meši-
ta a ptačí trh. Hudební soubor gamelan v sultánském 
paláci. Dílničky batikování a výrobny stříbrných šper-
ků. Prohlídka Prambananu - největší hinduistický 
komplex 224 chrámů a vznešený buddhistický chrám 
Candi Sewu, často nazývaný jako „tisíc chrámů“. Pů-
sobivé představení hinduistického eposu Ramajana 
v tomto chrámu.
5.den Výlet na Borobudur - největší buddhistická 
stupa světa s tajemnou symbolikou (UNESCO). Šest 
čtvercových teras s 504 sochami Buddhy a více než 
2500 reliéfy. Mystické chrámy Candi Pavon a Candi 
Mendut. Výlet džípy po úbočí stále aktivní sopky Me-
rapi. Pro zájemce stínové divadlo wayang kulit a ve-
čer na působivém náměstí Alun -alun.
6.den Přejezd na jižní pobřeží Jávy do turisty zatím 
méně navštěvované oblasti. Cestou zastávka u vodo-
pádů Sri Gethuk. Koupání a  možnost šnorchlování. 
7.den Zastávka na čajové plantáži a  ochutnávka 
místní produkce čajů. Candi Sukuh - erotický chrám 
na úpatí sopky Gunung Lawu připomínající stavby 
Aztéků. Pěší výlet malebnými políčky po úbočí sopky. 
Přejezd do Saranganu.
8.den Putování na vulkanický komplex Bromo. Jedi-
nečná scenérie čtyř sopek v oblasti Tengger.
9.den Východ slunce nad Bromem a  nenáročný vý-
stup na okraj kráteru. Možnost fakultativního výletu 
k vodopádu Madakaripura a k netopýří jeskyni.
10.den Krajinou sopek přes Probolingo do Banyu-
wangi - přístavního města východní Jávy.

11.den Brzký ranní trek k  sopečné kaldeře Kawah 
Ijen se sirnými doly, odkud místní nosiči vynášejí 
naráz až 100 kg síry. Dopoledne trajektem na BALI. 
Podél severního pobřeží ostrova na Lovinu. Cestou 
odpočinek v horkých pramenech ve vesničce Banjar 
a  návštěva největšího buddhistického chrámu na 
ostrově ve vesničce Banjar – Brahmavihara Arama.
12.den Za úsvitu možnost vyjížďky na pozorování del-
fínů. Unikátní pískovcový chrám Pura Beji a pohřební 
chrám Pura Dalem Jagaraga. Pěší výlet k  vodopá-
dům Sekumpul. Návrat do Loviny a  luxusní večeře 
s balijskými specialitami. Neuvěřitelná bohatost chu-
tí s tradičním tancem v podání špičkových tanečníků 
z místní univerzity.
13.den Průjezd přes Singaraju a  horským průsmy-
kem k  rýžovým terasám u  sopečných jezer Buyan, 
Bratan a  Tamblingan. Vodní chrám Ulun Danau, 
jeden ze směrových chrámů Bali zasvěcený bohyni 
jezera. Návštěva botanické zahrady Eka Karya v nad-
mořské výšce 1 300 metrů. Zajímavou krajinou do 
centra umění, Ubudu. Večerní představení kecak - 
opičí tanec. Ohňový tanec. Nocleh v Ubudu.
14.den Ubud. Pura Dalem - chrám mrtvých v džun-
gli. Opičí prales. Uvidíme tradiční pohřební rituál? 
Muzeum malíře Antonia Blanca. Chrám v  Lotosové 
zahradě a  královský palác v  Ubudu. Babi Guling - 
ochutnávka pečeného prasátka. Chrám Tirta Empul 
je jedním z  nejposvátnějších hinduistických míst na 
Bali. Gunung Kawi a  královské hrobky vytesané do 
skály v překrásném údolí. Nocleh v Ubudu.
15.den Dřevořezbářská dílnička. Motýlí park. Výjezd 
do hor. Stupňovité rýžové terasy Tegalalang a horská 
cesta po okraji kaldery přes Kintamani, výhled na 
lávové pole a  jezero nejatraktivnější sopky Bali, Ba-
tur. Besakih. Snad nejhezčí místo na Bali na úpatí 
posvátné sopky Agung (3 142 m). Komplex 30 chrá-
mů na sedmi terasách. Candidasa - klidné přímořské 
letovisko. Stihneme koupání na pláži?
16.den. Dopoledne oddech na pláži Pasir Putih. 
Královské koupele Tirtaganga. Vodní palác a labyrint 
jezírek v krásné zahradě. Přejezd do Amedu, vyhláše-
ného potapěčského střediska. Nocleh v Amedu.
17.den Amed - potápění a šnorchlování. Turisty teprve 
objevovaná nádherná oblast. Tulamben, nejhezčí po-
tápění na Bali. Pro zájemce fakultativně výstup na Gu-
nung Agung, případně výlet na Pura Lempuyang, vy-
soké terasy chrámu z bílého kamene. Nocleh v Amedu.
18.den Cestou do Sanuru pláž, kde se získává sůl 
z  mořské vody tradičním způsobem. Soudní dvůr 
s  nejstaršími malbami zobrazujícími pekelné tresty 
i nebeský ráj. Návštěva „netopýřího chrámu“ Goa La-
wah. Prohlídka dílny na zpracování stříbra.
19.den  Dopoledne pláže a  koupání ve vyhlášeném 
letovisku Sanur. Odpoledne návštěva chrámu Ulu-
watu na poloostrově Bukit. Společná večeře před 
odletem na pláži v Jimbaranu. Odlet z Denpasaru.
20.den Letecký návrat do vlasti.

Termín Cena Kód
28. 06.–17. 07. 2020 20 dnů 63 900 Kč 220A20

22. 09.–11. 10. 2020 20 dnů 61 900 Kč 220B20

Cena zahrnuje: Mezinárodní letenka. Letištní taxy. Místní přelet Jakarta 
- Yogyakarta. Vlastní mikrobus s klimatizací po celou dobu pobytu. 
Lodní trajekt Jáva - Bali. 17x ubytování v hotelech a bungalovech 
střední turistické kategorie se snídaní. Výlet džípy na Bromo. Vstupy do 
národních parků. Český průvodce. Cestovní pojištění.

Cena nezahrnuje: Stravování mimo snídaně. Vstupy. Spropitné. Přípla-
tek za jednolůžkový pokoj 7 400 Kč.

Pohodlně vlastním mikrobusem nejzajímavějšími 
místy kulturně nejbohatších ostrovů! Jáva 
a její sultánská Yogyakarta i hinduistický 
komplex Prambanan. Největší buddhistická 
stúpa světa Borobudur. Sopečná krása Broma 
a Semeru, sirná magie v kráteru Kawah Ijen. 
Bali s tradičními tanci, chrámy i potápěním. 
Nejposvátnější chrámový komplex Besakih. 
Odpočinek na plážích s možností šnorchlování.

JÁVA – BALI \ 220
Indonéská pohádka

Typ zájezdu
Pohodové poznávání

Velikost skupiny
8–16 osob

Jakarta

Yogyakarta

Mt. Bromo

Denpasar

JÁVA
BALI
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1.–2.den Letecky do INDONÉSIE, na ostrov Bohů 
BALI. Přímořské letovisko s nekonečnými plážemi.
3.den Letecky na ostrov FLORES – nejkrásnější z os-
trovů smaragdového náhrdelníku Nusa Tenggara. 
Směs odlišných kultur. 14 aktivních sopek. Odlišné 
jazykové skupiny animistů. Zvláštní zvyky a obětní ri-
tuály. Příjemní domorodci, rybářské vesničky, pláže. 
Romantická osada Moni. Horké prameny a vodopády.
4.den Východ slunce na nejhezčím vulkánu Kelimu-
tu. Tři unikátní jezera odlišných barev  – tyrkysové, 
zelené a  černé. Tkalcovské vesničky v  okolí. Přejezd 
do Bajawy. Zastávka na Blue Stone Beach.
5.–6.den Pěšky ke kráteru nejnovější sopky Floresu – 
Wawo Mudha. Výhled na vodopád. Pěší výlet z kam-
pungů Be’a. Víte, jak roste vanilka, kakaové boby, pepř 
či hřebíček? Koupání v termálech Manalage v místě, 
kde se horké prameny mísí se studenou vodou malé 
říčky. Tradiční vesnice animistických kmenů Ngada. 
Vesnička Bena pod patronátem UNESCO. Nádherné 
výhledy na sopku Inerie.
7.den Přelet do Labuan Bajo. Městečko na pobřeží. 
Možnost výletu k jeskyni Batu Cermin.
8.–10.den Čtyřdenní plavba z  Floresu na Lombok 
pronajatou lodí s  plnou penzí. Zastávky na jednotli-
vých rajských ostrovech. Koupání a šnorchlování. Trek 
za komodskými varany na ostrově RINCA. Světozná-
mé KOMODO  – hornatý idylický ostrůvek s  varany, 
světovou atrakcí (UNESCO). Největší ještěři dosahují 
3 m délky a  váhy ke 200 kg. Působivá příroda ná-
rodního parku – lontarové palmy, divoký vodní buvol, 
jeleni i stáda opic. Červená pláž, místo s nejbarevnější 
korálovou zahradou. Ostrovy Moyo, Satonda, Laba.
11.den Ranní vylodění na ostrově LOMBOK, podél 
severního pobřeží do vesničky Senaru na úpatí sopky 
Rinjani. Pěšky k vodopádům Sendang Gile.
12.–14.den Třídenní trek na posvátnou sopku Rinjani 
(3 726 m) s plnou penzí, ubytování v pronajatých sta-
nech. Zelené jezero v 600 m hlubokém kráteru. V zá-
vislosti na vodním stavu možnost koupele v horkých 
pramenech Gila. Drzé opice v  tropické džungli. Trek 
se dá krátit, modifikovat i  nahradit jinou aktivitou. 
Přesun na ostrovy Gili.
15.–16.den Odpočinek na Gili – bílé písečné pláže, 
křišťálová voda, korálové útesy  – vydařený relax po 

treku. Možnost špičkového potápění. Pro zájemce 
na kole kolem ostrova Trawangan. Lodní výlet na 
vzdálenější ostrovy Meno a  Air. Šnorchlování mezi 
mořskými želvami. Gurmánské zážitky, plody moře 
a vynikající koktejly při západu slunce.
17.den Přesun lodí na BALI, Amed – idylická rybář-
ská vesnice. Okusíme exotické masáže?
18.den Amed. Tulamben  – nejhezčí potápění na 
Bali. Královské koupele Tirtagangga. Besakih – nej-
posvátnější místo na ostrově. Chrámy na úpatí po-
svátné sopky Agung (3 142 m). Komplex 30 chrámů 
na 7 terasách. Ubud – kulturní centrum s uměleckou 
komunitou. Ohňový tanec, kreace tanečníků na žha-
vých uhlících. Tradiční tance kecak, barong či legong.
19.den Opičí prales. Pura Dalem  – chrám mrtvých 
v  džungli. Batubulan. Dřevořezbářské a  kamenoso-
chařské dílničky. Výrobny stříbrných šperků a  malíř-
ské galerie. Večer tradiční trh v malebném Sanuru.
20.den Poloostrov Bukit, směrový chrám na bílých úte-
sech Tanah Lot. Slavné pláže a exotické nákupy. Odlet 
z Denpasaru, případně v prodloužení nocleh v Sanuru.
21.den Letecký návrat domů.

*MOŽNOST PRODLOUŽENÍ O SULAWESI, 27 dní

21.den Letecky na JIŽNÍ SULAWESI do Ujung Pan-
dang (Makassar). Přejezd do Pare -Pare. Cestou 
návštěva jedné z  největších krasových oblastí Indo-
nésie, Rammang Rammang. Projížďka na loďce mezi 
skalními útvary, procházka panenskou krajinou a jes-
kyně s nástěnnými malbami.
22.den Přejezd do Rantepaa - centrum legendami 
opředené oblasti Tana Toraja. Příjemné klima. Histo-
rií našlapaná oblast s  mystickou atmosférou. Pestrá 
krajina - džungle, vápencová skaliska, rýžové terasy, 
políčka bavlny, kávovníky. Buvolí tržnice. Kuriózní obřa-
dy Torajů, šance na pohřební ceremoniály s desítkami 
obětovaných býků. Vesnička Kete Kesu či Buntu Pure. 
Skalní hrobky. Jeskyně po léta hloubené do skal.
23.den Tau Tau - vyřezávané dřevěné figurky zemře-
lých, které ze skalních výklenků hlídají mrtvé. „Visící“ 
hroby. Vyhlášení řezbáři. Bori - megality. Londa - po-
hřební jeskyně. Lemo - nejpůsobivější skalní terasy 
s  figurkami Tau Tau. Kávovníkové plantáže. (Místa 
návštěvy se mohou měnit dle aktuálních rituálů.)
24.–25.den Dvoudenní trek horskou oblastí Torajů 
(náročnost treku dle zdatnosti skupiny). Tradiční vesnič-
ky. Nádherné výhledy a rýžová políčka. Spánek v míst-
ních tongkonanech se sedlovými střechami, po dobu 
treku plná penze. Noční přejezd do Ujung Pandang.
26.den Ujung Pandang s  chrámy taoismu. Přístav 
s  plachetnicemi mořeplavců a  obchodníků Bugis. 
Pevnost Rotterdam. Výlet lodí na ostrov Samalona. 
Čínská čtvrť. Večerní odlet z Ujung Pandang.
27.den Letecký návrat domů.

Termín Cena Kód
14.05.– 03.06. 2020 21 dnů 69 900 Kč 221A20

18.07.– 07.08. 2020 21 dnů 69 900 Kč 221B20

18.07.– 13.08. 2020 27 dnů 82 900 Kč 221B20*

Cena zahrnuje: Mezinárodní letenka. Letištní taxy. Kompletní doprava: 
přelet Denpasar - Flores, Bajawa - Labuan Bajo, v prodloužení Denpasar 
- Ujung Pandang, Ujung Pandang - Jakarta. 1x noční dálkový autobus, 
pronajaté minibusy. Lodní doprava Lombok - Gili a Gili - Bali. Čtyřdenní 
plavba lodí z Floresu na Lombok. Plná penze během plavby, treku 
na Sulawesách a na Rinjani navíc služby nosičů. 13x/17x ubytování 
v hotýlcích většinou se snídaní, 3x na palubě lodi, během třídenního 
treku na sopku Rinjani 2x v pronajatém stanu, během treku na Sula-
wesách 1x v tradičních příbytcích, 1x noční autobus Rantepao – Ujung 
Pandang. Vstupy do rezervací a národních parků. Český průvodce. 
Cestovní pojištění.

Cena nezahrnuje: Vstupy. Stravování. Spropitné. Příplatek jednolůžko-
vý pokoj 6 700 Kč (27 dní) / 5 300 Kč (21 dní).

Souostroví Nusa Tenggara východně od 
BALI. FLORES s barevnou sopkou Kelimutu, 
animistické vesničky kmene Ngada. 
Romantická plavba na KOMODO 
za varany, špičkové šnorchlování 
a večerní hejna kaloňů. Muslimský 
LOMBOK s výstupem na sopku 
Rinjani. Relax na ostrovech Gili 
a hinduistické památky na BALI. 
Tradiční pohřební rituály Torajů na 
SULAWESI. Deset 
odlišných ostrovů za 
necelý měsíc!

INDONÉSIE – MALÉ I VELKÉ SUNDY \ 221
Hory, sopky a draci

Typ zájezdu
Aktivní poznávání

Velikost skupiny
8–16 osob

Denpasar
Rinjani

Komodo Ende

Ujung
Pandang

Rantepao

FLORES

SULAWESI
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1.–2.den Letecky do INDONÉSIE, hlavního města 
Jakarty a dále přelet do Sentani.
3.den Přílet do Sentani, vybavení permitů v Jayapu-
ře, hlavním městě provincie. Odpočinek a koupání na 
plážích v  Depapre. Grilování ryb na místní způsob, 
šnorchlování. Rybářské vesnice na pilotech. Případ-
ná návštěva etnografického a přírodovědného muzea 
v Abepuře.
4.den První seznámení s džunglí a horskými bystřina-
mi, možnost koupání v  horských pramenech. Jezero 
Sentani, plavba na ostrůvky s  tradičním životem. 
Malby na kůru stromů. Výjezd na vrcholky Kyklop-
ských hor. Fantastické panorama s horami i jezerem. 
5.den Letecky do Wameny s  výhledy na nekonečné 
prostory panenské džungle a rozeklané horské hřebe-
ny. Pozdě objevené Baliemské údolí s neobyčejnou 
civilizací desítek tisíc Daniů. Svět, který se dal ještě 
před pár desítkami let nazvat „Dobou kamennou“, 
se rychle mění. Kamenné sekery, bambusové nože 
a  další primitivní nástroje jsou nahrazovány moder-
ními kovovými nástroji, ale způsob života zůstává 
pořád stejný. Nový trh Pasar Baru. Krátký trek do 
kopců mezi domorodce. Svérázný způsob získávání 
soli. Mumie z vesnice Jiwika – vyuzené tělo slavného 
bojovníka. Netopýří jeskyně Kontilola.

PĚTIDENNÍ HORSKÝ TREK V BALIEMSKÉM ÚDOLÍ 
S KOMPLETNÍM SERVISEM. STRAVA, SLUŽBY NOSIČŮ

6.–10.den Pětidenní horský trek mezi kmeny Bali-
emského údolí. Během treku nocujeme ve vlastních 
stanech, je zajištěna strava, služby nosičů. Na Nové 
Guinei se nacházejí dosud nejzachovalejší deštné 
pralesy světa, obrovské plochy nedotčené džungle. 
Tropické říčky, zákoutí s  masožravými láčkovkami, 
mechem a lišejníky obrostlými stromy. Podaří se nám 
pokořit cestu od jezera Habema zpět do Wameny? 
Podobnými cestami putovala ve 30. letech minulého 

století Archboldova expedice, která jako první objevila 
existenci Baliemského údolí. Z oblasti kmene Lani se 
dostaneme zpět k Daniům. Budeme mít štěstí na zají-
mavé slavnosti, „připleteme se“ k některému rituálu?
11.den Návštěva domorodé vesnice. Zpěvy a  tan-
ce domorodců. Osekané články prstů žen. Možnost 
poznat mizející svět Daniů z  bezprostřední blízkosti. 
Tradiční zabíjení prasete lukem a  příprava pokrmů 
v jámě za použití žhavých kamenů.
12.den Každoroční etnický festival je v Baliemském 
údolí událostí prvořadého významu. Uvidíme „bojová 
klání“, při kterých mrazí, mazání těla jílem jako výraz 
smutku. Muži s kotekami (pouzdry z vydlabané tykve) 
na přirození. Ženy v  sukénkách z  trávy, ratanu, pro-
vázků. Festival je nepřebernou přehlídkou fascinu-
jících obličejů a nápaditého způsobu zdobení peřím 
rajek, kančími kly, kůrou, mušlemi, ratanem i vlákny 
orchidejí. Svět včerejška se mísí s přítomností. Najde 
někdo odvahu účastnit se soutěží v lukostřelbě?
13.den Letecky z Wameny do Sentani a reminiscen-
ce prožitků posledních neskutečných dní. V případě 
dostatečné časové rezervy odpolední relaxace na 
pláži v Depapre.
14.den Letecky na ostrov BIAK, opravdový tropický 
ráj. Návštěva impozantní japonské jeskyně  – zříce-
ná klenba skalního dómu a  stále hmatatelné stopy 
2. světové války. Pestré tržnice.
15.–16.den Lodní výlet na rajské ostrovy PADAIDO, 
kde ještě jednou využijeme stany. Robinzoniáda na 
pohádkových místech, která dostanou každého. Bě-
lostné pláže bez turistů, křišťálová voda, šťavnatá 
zeleň a palmy. Ani vy jste hezčí místa neviděli? Piknik 
s  ochutnávkou skvělých ryb i  exotických darů moře. 
Možnost potápění a šnorchlování.
17.den Díky rannímu vstávání budeme mít možnost 
objevit bohatý ptačí svět. Vodopády ve Warsa a pláže 
severní části Biaku, poslední koupání na rovníku.
18.–19.den Odlet z  BIAKU do Jakarty. Letecký ná-
vrat domů.

Termín Cena Kód
30.07.– 17.08. 2020 19 dnů 114 900 Kč 224A20

Cena zahrnuje: Mezinárodní letenka. Letištní taxy. Místní přelety 
Jakarta - Jayapura (Sentani) - Wamena. Wamena - Jayapura (Sentani) 
- Biak - Jakarta včetně letištních i odletových tax. Pronajatá auta na 
výletech. Lodní výlety na Padaido, jezero Sentani. Vybavení permitů 
a povolení. Ubytování 11x v hotelech se snídaní, na treku a na ostrovech 
5x ve vlastních stanech. Po dobu treku strava, služby nosičů. Český 
průvodce. Místní průvodci dle potřeb. Cestovní pojištění.

Cena nezahrnuje: Vstupné. Stravování nad rámec programu. Spro-
pitné.

Typ zájezdu
Aktivní poznávání

Velikost skupiny
6–7 osob

Panenská džungle a rozeklané horské 
hřebeny. Baliemské údolí s kmeny Dani, Lani 
a Jali, které západní svět objevil až začátkem 
20. století. Největší koncentrace místních 
etnik na tradičním festivalu. Pětidenní horský 
trek džunglí pro dobrodruhy, kteří se nebojí 
nepohodlí a jedou především za zážitky. Cesta 
mimo hlavní trasy. Rituální 
slavnosti a specifický 
způsob přípravy 
pokrmů. Odpočinek 
na plážích rajských 
ostrovů Biak a Padaido.

NOVÁ GUINEA – BIAK – PADAIDO \ 224
Svět, o kterém jste si mysleli, že už neexistuje

JayapuraÚdolí Baliem

Wamena PAPUA
NOVÁ
GUINEA

BIAK
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1.–2.den Letecky na ostrov BALI  – provoněný svět 
chrámů a paláců, křehkých tanečnic, zelených rýžových 
teras i tropické vegetace. Ubud – kulturní centrum os-
trova s uměleckou komunitou. Galerie, domy umělců.
3.den Opičí prales. Pura Dalem, chrám mrtvých 
v džungli. Sloní jeskyně Goa Gajah – viditelný doklad 
neobvyklého balijského hinduismu. Prameny Trita 
Empul a  tajemné skalní svatyně v  Gunung Kawi. 
Vyzkoušíme balijské masáže? Dokonalý relax v  pří-
jemném prostředí. Večerní představení uhrančivého 
tance kecak. Ohňový tanec a  kreace tanečníka na 
žhavých uhlících.
4.den Pura Kehen, chrám na impozantních terasách. 
Posvátný obří banyan. Kintamani. Výhled na sopečnou 
kalderu Batur. Besakih – komplex 30 chrámů na sed-
mi terasách a nejhezčí místo na úpatí posvátné sopky 
Agung (3 014 m). Horské scenérie s rýžovými terasami.
5.–6.den Pro zájemce fakultativní výstup na nejvyšší 
sopku ostrova Bali, Gunung Agung. Idylická rybářská 
vesnička Amed. Skalní útesy s kulisou nejvyšší hory. 
Možnost šnorchlování a lahůdkového potápění. Ves-
nička Tulamben, vrak americké válečné lodi Liberty 
obrostlý korály. Špičkový podvodní svět.
7.den Královské koupele Tirtaganga. Goa Lawah. 
Chrám a jeskyně s tisíci netopýry. Přejezd na Kutu.
8.den Taman Burung a  Rimba Reptil, „komodští 
draci“, krokodýli, kasuár, rajky, papoušci, kakadu. 
Nekonečné pláže Kuty. Letecky do Jayapury.

*MOŽNOST ZKRÁCENÍ, BEZ BALI, PŘÍLET 8.DEN ZÁJEZDU

9.den Přílet do Sentani, vybavení permitů. Odpoči-
nek a koupání na plážích v Depapre. Rybářské ves-
nice na pilotech. Případně návštěva etnografického 
muzea v Abepuře.
10.den Jezero Sentani, plavba na ostrůvky s tradič-
ním životem a  řezbáři. Malby na kůru stromů. Malý 
pěší výlet ke Kyklopským vodopádům a  možnost 
koupání v  horské bystřině. Fantastické panorama 
s horami i jezerem.
11.den Letecky do Wameny s výhledy na nekonečné 
prostory panenské džungle a rozeklané horské hřebe-
ny. Pozdě objevené Baliemské údolí s neobyčejnou 
civilizací desítek tisíc Daniů. Svět, který se dal ještě 
před pár desítkami let nazvat „Dobou kamennou“, 
se rychle mění. Kamenné sekery, bambusové nože 
a  další primitivní nástroje jsou nahrazovány moder-
ními kovovými nástroji, ale způsob života zůstává 
pořád stejný. Nový trh Pasar Baru. Krátký trek do 
kopců mezi domorodce. Svérázný způsob získávání 
soli. Mumie Jiwika  – vyuzená těla předků. Netopýří 
jeskyně Kontilola.
12.den Každoroční etnický festival je v Baliemském 
údolí událostí prvořadého významu. Uvidíme „bojová 
klání“, při kterých mrazí, mazání těla jílem jako výraz 
smutku. Muži s kotekami (pouzdry z vydlabané tykve) 

na přirození. Ženy v  sukénkách z  trávy, ratanu, pro-
vázků. Festival je nepřebernou přehlídkou fascinu-
jících obličejů a nápaditého způsobu zdobení peřím 
rajek, kančími kly, kůrou, mušlemi, ratanem i vlákny 
orchidejí. Svět včerejška se mísí s přítomností. Najde 
někdo odvahu účastnit se soutěží v lukostřelbě?

Třídenní horský trek s kompletním servisem

13.–15.den Třídenní horský trek mezi kmeny Baliem-
ského údolí. Během treku nocujeme v  domorodých 
příbytcích, je zajištěna strava, služby nosičů. Vá-
pencové skály. Krajina s  tropickými říčkami, úžasné 
výhledy do horských údolí, nocování v místních vesni-
cích. Neobvyklé harmonie domorodých světů.
16.den Půldenní návštěva domorodé vesnice. Zpě-
vy a  tance domorodců. Osekané články prstů žen. 
Možnost poznat mizející svět Daniů z  bezprostřední 
blízkosti. Zabíjení prasete lukem spojené s hostinou. 
Budeme mít příležitost vidět ukázku kmenových vá-
lek, tradiční přípravu prasete v  jámě za použití žha-
vých kamenů a taneční vystoupení. Jeskyně Lokale – 
možnost dostat se hluboko do nitra vápencových hor.
17.den Letecky z Wameny do Sentani a reminiscen-
ce prožitků posledních dní. V případě dostatečné ča-
sové rezervy odpolední relaxace na pláži v Depapre.
18.den Letecky na ostrov BIAK, opravdový tropický 
ráj. Návštěva impozantní japonské jeskyně  – zříce-
ná klenba skalního dómu a  stále hmatatelné stopy 
2. světové války. Pestré tržnice. Vodopády ve Warsa 
a pláže severní části ostrova.
19.den Lodní výlet na rajské ostrovy PADAIDO, pří-
padně s ranní návštěvou ptačího parku. Robinzoniá-
da na pohádkových místech, která dostanou každé-
ho. Bělostné pláže bez turistů, křišťálová voda, šťav-
natá zeleň a palmy. Ani vy jste hezčí místa neviděli? 
Piknik s ochutnávkou skvělých ryb i exotických darů 
moře. Možnost potápění a šnorchlování.
20.–21.den Odlet do Jakarty. Letecký návrat domů.

Typ zájezdu
Aktivní poznávání

Velikost skupiny
8–10 osob

Kulturně nabité Bali s dosud málo známou 
a turisty méně navštěvovanou částí ostrova 
Nová Guinea. Rozeklané horské hřebeny 
s vesničkami a políčky na neuvěřitelně strmých 
svazích. Pozdě objevené Baliemské údolí, které 
západní civilizace poznala až před 2. světovou 
válkou. Třídenní horský trek 
s kompletním servisem. 
Etnický festival, rituální 
slavnosti a specifický 
způsob přípravy pokrmů. 
Odpočinek na plážích rajských 
ostrovů Biak a Padaido.

Termín Cena Kód
29.07.– 18.08. 2020 21 dnů 118 500 Kč 268A20

04.08.– 18.08. 2020 15 dnů 109 800 Kč 268A20*

Cena zahrnuje: Mezinárodní letenka. Letištní taxy. Místní přelety 
Denpasar - Jayapura (Sentani) – Wamena, Wamena - Jayapura 
(Sentani) - Biak - Jakarta včetně letištních i odletových tax. Pronajatá 
auta na výletech. Lodní výlety na Padaido a na jezeře Sentani. Vyřízení 
permitů a povolení. Ubytování 15x / 9x v hotelech se snídaní, na treku 
2x v místních příbytcích, 1x noční let. Po dobu treku strava, služby 
nosičů. Zabíjačka vepříka. Český průvodce. Místní průvodci dle potřeb. 
Cestovní pojištění.

Cena nezahrnuje: Vstupné. Stravování nad rámec programu. Spropit-
né. Příplatek za jednolůžkový pokoj na Bali 2 500 Kč.

Termín je programově přizpůsoben návštěvě etnického 
festivalu ve Wameně. Termín se může drobně posunout 
v závislosti na aktuálním datu festivalu.

Více na WWW.LIVINGSTONE.CZ

BALI – NOVÁ GUINEA – BIAK – PADAIDO \ 268
S třídenním trekem nalehko

Akce č.224 a 268 jsou určeny pro cestovatele, 
kteří upřednostňují zážitky a poznání. 
Nabízíme bohatou zkušenost a znalost uvedené 
destinace.

Jayapura

Denpasar

Wamena
PAPUA
NOVÁ
GUINEA

BIAK

BALI
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Typ zájezdu
Pohodové poznávání

Velikost skupiny
8–12 osob

Termín Cena Kód
12. 07.–26. 07. 2020 15 dnů 59 800 Kč 215A20

Cena zahrnuje: Mezinárodní letenka. Místní přelety Kuala Lumpur - Me-
dan a zpátky. Veškerá doprava pronajatými auty. Loď na souostroví Pu-
lau Banyak a plavbu mezi ostrovy. Ubytování na pevnině 8x v hotýlcích, 
2x na ostrovech Pulau Banyak a v Singkilu v jednoduchých dřevěných 
chatkách. Stravování po dobu treku v Gunung Leuser a plná penze na 
ostrovech Pulau Banyak. Český průvodce. Cestovní pojištění.

Cena nezahrnuje: Vstupné do navštívených přírodních a historických 
objektů. Stravování nad rámec programu. Spropitné místním průvod-
cům a řidičům. Příplatek za jednolůžkový pokoj 5 500 Kč.

Maximum zážitků za dva týdny! Sumatra 
pokrytá pralesem s orangutany v kontrastu 
s moderním velkoměstem Kuala 
Lumpur. Největší kráterové jezero 
planety Země – Danau 
Toba. Unikátní kultura 
„lovců lebek“, 
muzikálních 
Bataků. Berastagi 
s panoramatem 
vulkánů. Nekonečný vodopád 
Sipiso Piso. Orangutani 
v NP Gunung Leuser! Relax na 
souostroví Pulau Banyak. Prožijte dny 
jako z knížky o Robinsonu Crusoe…

ZÁŽITKOVÁ INDONÉSIE \ 215
SUMATRA A PULAU BANYAK

1.–2.den Letecky do MALAJSIE do hlavního města 
Kuala Lumpur. Barevná tržnice v čínské čtvrti. Pod-
večerní výlet vlakem „za město“ do magických Batu 
Caves. Soustava jeskyní impozantních rozměrů s bi-
zarně barevnou hinduistickou svatyní.
3.den Prohlídka Kuala Lumpur, moderní metropole 
s  velkým M, kde se mísí všechny národnosti, chutě 
a vůně multietnické Malajsie. Ikona města: Petronas 
Towers - dva mrakodrapy spojené nebeským mostem 
s výhledem, ze kterého se vám zatočí hlava. Park or-
chidejí a motýlí zahrada. Ornitologický ráj. Velkorysé 
koloniální náměstí Merdeka. Půvabná Masjid Jamek 
nad „bahnitým soutokem“ dvou řek, podle kterého 
nese celé velkoměsto jméno. Večer ochutnáme po-
krmy různých národních kuchyní tohoto velikého ta-
vícího kotle, kde jinde než na vyhlášené jídelní ulici 
Jalan Alor.
4.den Krátký přelet do INDONÉSIE, Medanu, na os-
trově SUMATRA. Návštěva zajímavé mešity Masjid 
Raya a  sultánského paláce Istana Maimun. Pře-
sun do největšího indonéského NP  Gunung Leuser 
(UNESCO), 325 druhů ptáků a  130 druhů savců. 
Vzácní orangutani.
5.den Pozorování orangutanů u  Bukit Lawang. Vý-
raz Orang Utan znamená v  místním jazyce doslova 
„lesní člověk“ a  moderní věda mu dává za pravdu. 
Tento kriticky ohrožený primát a člověk mají totiž na 
téměř 97% společnou DNA. Procházka pralesem se 
zasvěceným výkladem místních průvodců. Budeme 
mít štěstí na makaky, gibbony či hulmany? Barevní 
zástupci ptačí říše. Piknik v pralese. Tubing – odpo-
lední plavba na „nafouknutých duších“ po lesní řece 
s možností koupání.
6.den Přejezd do vnitrozemí. Vodopád Sipiso Piso, 
vysoký 120 metrů, padající přes hranu sopečné kal-
dery. Výhledy na hluboké Danau Toba - největší krá-
terové jezero naší planety, dlouhé 100 km. Památka 
na dávnou vulkanickou explozi nepředstavitelné síly. 
Odpolední vyhlídková plavba lodí po jezeře Toba.
7.den Jezerní ostrov Samosir - domov národa Bata-

ků, svého času obávaných válečníků. Dnes z kostelů 
zní jejich nádherné sborové zpěvy, které jsou po-
dobné polynéským. Unikátní rohaté dřevěné domy 
na kůlech postavené bez jediného hřebíku. Hrobky 
dávných náčelníků. Vodní buvoli. Ambarita - kamen-
né popravčí křeslo. Krutý stolovací soudní rituál ka-
nibalů. Simanindo - král Rajah Simalungun, manžel 
čtrnácti žen. Taneční představení batackého folklóru. 
Poloostrov Tuk Tuk. 
8.den Přejezd ze Samosiru do přístavu Singkil.
9.–11.den Plavba lodí na řídce navštěvované souostro-
ví Pulau Banyak. Jedna z mála plážových destinací na 
světě, kterou zatím ještě nepřeválcovala masová turis-
tika. Přátelští lokální obyvatelé žijící po staletí z rybo-
lovu mající na vše dost času. Robinzoniáda s plnou 
penzí na tropickém ostrově. Žádná wifi a  hotelový 
bazén s barem! Jenom pláž s palmami a všude okolo 
tropické moře věčně měnící barvy. Hlad zažene plná 
penze z místních zdrojů. Ochutnáme šťávu z kokoso-
vých ořechů. Přírodní divadlo, které nikdy neomrzí: 
západy a  východy slunce nad Indickým oceánem. 
Koupání od rána do večera. Výlety tradiční rybářskou 
lodí na okolní ostrůvky se šnorchlováním. Pozorování 
podmořského života. Večerní ohně na pláži. Dva noc-
lehy na Pulau Banyak. Poslední den přejezd zpět na 
pobřeží a nocleh v Singkilu.
12.den Přejezd od pobřeží do Berastagi (1 300 m). 
Osvěžení v  horském městečku s  kulisou aktivních 
sopek. Místní fotogenická tržnice. Vesnice Dokan 
a „dlouhé domy“ národa Karo.
13.den Výstup na Gunung Sibayak (2 212 m). 
Bezpečný a  jednoduše dostupný stratovulkán s  pa-
rádními výhledy a  geotermální aktivitou. Koupání 
v  termálních bazéncích na úpatí sopky. Lumbini 
Natural Park, zlatem pokrytá buddhistická svatyně 
v zahradách, která je kopií slavné pagody Shwedagon 
v dalekém barmském Yangonu.
14.den Přejezd do Medanu a loučení se Sumatrou. 
Velká mešita. Odpolední přelet do Kuala Lumpur.
15.den Letecký návrat domů.

Z Á Ž I T k o v ě

Kuala Lumpur
Medan

Bukit Lawang
Berastagi

Pulau Banyak
Singkil

Danau Toba

MALAJSIE

SUMATRA
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Typ zájezdu
Aktivní poznávání

Velikost skupiny
8–10 osob

17 DN
Ů

Co vás čeká? Sedmidenní výlet na mentawajský os-
trov Siberut. Seznámení se se starobylými zvyky, lo-
vem, bydlením i tradiční stravou kmene Mentawai. 
Za poznáním se společně vydáme i  na Sumatru. 
Kultura Minangkabau. Koupání v  kráteru vyhaslé 
sopky. Působivé kaňony a vodopády. Královské pa-
láce. Cesta za masožravými kytkami pralesa. Lodní 
výlet za šnorchlováním na idylický ostrov v okolí Pa-
dangu s občerstvením.
1.–2.den Letecky přes Kuala Lumpur do INDONÉ-
SIE, na SUMATRU do města Padang. Rumah Ga-
dang. Orgie skvělého jídla. Vyhlášené padang food.
3.–5.den Centrum matriarchální kultury Minan-
gkabau. Královský palác. Odvážná architektura „kos-
mických staveb“. Dřevěné mlýny kávy. Příjemné klima 
náhorní plošiny Bukkittinggi. Japonské tunely z vál-
ky. Podmanivé tance minang, bosé nohy se vznáší na 
ostrých střepech. Nalezneme raflésii, největší květinu 
světa? Výlet k  jezeru Maninjau do zapomenutého 
ráje. Koupání v  čistých vodách jezera. Fakultativní 
možnost treku džunglí a kráterem k jezeru s bývalým 
lovcem tygrů.
6.den Doplnění výbavy na trek. Místní tržnice. Noční 
plavba na ostrov mentawajských kouzel.

Termín Cena Kód
25. 07.–10. 08. 2020 17 dnů 66 000 Kč 214A20

Cena zahrnuje: Mezinárodní letenka. Letištní taxy. Veškerá doprava 
pronajatými auty. Lodní trajekt na ostrov Siberut a zpět. Ubytování 6x 
v hotýlcích na Sumatře, na ostrově Siberut 7x v domorodých příbytcích, 
1x noční plavba. Plná penze během treku na ostrově Siberut. Lodní výlet 
na ostrov s občerstvením a vybavení na šnorchlování. Místní průvodci 
podle potřeby. Dva čeští průvodci (Josef Formánek a organizační 
doprovod). Cestovní pojištění.

Cena nezahrnuje: Stravování nad rámec programu. Vstupy. Spropitné 
místním průvodcům.

Tisíce kilometrů daleko, ale i tisíce let zpět – 
hluboko do minulosti, kde 
právě končí mladší doba 
kamenná a nastupuje 
moderní 21. století se všemi 
jeho atributy. Máte jedinečnou 
možnost ještě vidět staré 
kouzelníky s jejich šamanskými 
obřady, než civilizace začne 
unikátní mentawajskou kulturu 
pohlcovat. To vše na jihovýchodě 
ostrova Siberutu v mentawajském 
souostroví u pobřeží Sumatry.

SUMATRA – SIBERUT \ 214
MENTAWAJSKÉ DOBRODRUŽSTVÍ

Náročnější akce pro opravdové cestovatele 
a dobrodruhy s Pepou Formánkem. 
Výprava do lůna divoké přírody se spoluzakladatelem 
magazínu Koktejl a autorem bestselleru Prsatý muž 
a zloděj příběhů a dalších několika úspěšných románů. 
Na Siberutu byl několikrát a celkem zde strávil více 
jak deset měsíců svého života. Hovoří řečí domorodých 
Mentawajců, zná místní rituály a legendy, o kterých umí 
poutavě vyprávět stejně jako o osobních zážitcích, od 
rituálního tetování klanu z Butui až po zasvěcování mezi 
místní kouzelníky… Byť se mu šamanské zkoušky nako-
nec nepodařilo vykonat.

7.–13.den Příjezd do Muara Siberut, návštěva hor-
ního povodí Sarareiket, návštěva vesnic Bad Rogod 
a Madobag Ugai. V případě dobrého počasí a kon-
dice účastníků náročný horský přechod a  návštěva 
vesnice Atabai a Butui. Jedinečná flóra i fauna. Po-
znávání jednoduchého života a  pracovních činností 
přírodních lidí. Výroba sága, rybolov, příprava otráve-
ných šípů, zhotovení bederních pásů z kůry. Dlabání 
kánoí, výroba pádel, seker. Ochutnáte místní lahůdku 
moučné červy? Starodávné zvyky a  rituály. Setkání 
s  místními šamany. Několikadenní rituály jsou plné 
magie. Věštění z kuřecích vnitřností, večerní ceremo-
nie plná tradičních tanců. Šance na opravdu životní 
prožitky! (Časový rozvrh akce se může měnit podle 
plánovaných ceremonií na jednotlivých místech, v zá-
vislosti na počasí a  podmínkách stezek a  ostatních 
nahodilých událostí).
14.–15.den Návrat lodí do Padangu. Nejlepší pláže 
jihu. Bílý písek, palmy. Skvělé šnorchlování, možnost 
potápění. Lodní výlet na idylický ostrov s občerstve-
ním s možností šnorchlování.
16.den Poslední koupání. Odlet z Padangu do Kuala 
Lumpur a následný let do Evropy.
17.den Letecký návrat domů.

Padang

Maninjau
Bukkittinggi

SUMATRA
SIBERUT
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Typ zájezdu
Pohodové poznávání

Velikost skupiny
8–16 osob

17 DN
Ů12 DN
Ů

1.den Letecky do INDIE.
2.–3.den Ranní přílet do hlavního města Díllí. Chlou-
ba monumentální architektury. Nové Díllí z „mughal-
ského červeného pískovce“. Prezidentský palác, třída 
Rádžpáth se slavnou India Gate. Tepající střed města 
Connaught Place. Provoněné Staré Díllí, vyhlášená 
Red Fort, páteční měšita Jama Masjid. Nezapome-
nutelná jízda cyklorikšou. Chandi Chowk s barvitými 
bazary. Zlatý chrám sikhů plný zpěvu a křehké nád-
hery. Džinistická ptačí nemocnice. Omamný trh ko-
ření. Záhadný nerezavějící železný sloup v komplexu 
Qutab Minar. Seznámení s indickou kuchyní. Čapátí, 
nany, kari se sýrem, kuře tandoori.
4.den Letecky do Varanásí  – města legend na řece 
Ganze. Poutní a svaté místo. Sem se přijíždí zažít, pro-
žít a nechat sebou pořádně zamávat. Prvotní seznáme-
ní s místem, kde se zastavil čas. Posvátné spalovací 
gháty žijící i dlouho do večera mystickým životem. Ce-
remoniály obřadních kremací nahání husí kůži. Výroba 
nejkvalitnějšího hedvábí. Labyrint starého města.
5.den Ranní plavba podél ghátů za magického výcho-
du slunce, očistné koupele i svérázné pradleny. Spa-
lování mrtvých. Nejznámější spalovací ghát, kde by si 
přál být zpopelněn každý hinduista. Chrám krvelačné 
Durgy. Rozloučení s posvátným městem pro hinduis-
ty. Nočním vlakem do Agry.
6.den Dopoledne příjezd do Agry. Centrum mughal-
ské říše na řece Jamuně.
7.den Agra proslulá indo–muslimskou architekturou. 
Nejkrásnější stavba světa  – Taj Mahal, „památka 
manželské lásky“ z bílého mramoru, vykládaná dra-
hokamy. Červená pevnost stavitele Akbara Velikého.
8.den Velkolepý komplex Fatehpur Sikri (UNESCO) – 
paláce z  červeného pískovce. Zde odpočívá slavný 

súfí. Prohlídka Páteční mešity. Přejezd do Jaipuru.
9.den Jaipur – hlavní město barevného Radžastánu. 
„Růžové město“. Živoucí sídlo maharádži – „městský 
palác“. Džajsinhova astronomická observatoř Jantar 
Mantar. Filigránová fasáda Paláce větrů  – Hawa 
 Mahal. Dle zájmu a časových možností výroba ruční-
ho papíru v Sanganeru.
10.den Opičí chrám. Romantický, bohatě zdobený 
Amberský palác. Zkusí odvážlivci i jízdu na slonovi do 
paláce? Gaitor – honosné hrobky maharádžů a jejich 
manželek. Malebné pohoří Araválí. Vyhlášené trhy – 
šperky, koberce, barevná sárí, jedinečné miniatury. 
Ochutnáme i nejznámější mléčný nápoj lhassi walla? 
Západ slunce z Tygří pevnosti.
11.den Návrat do Díllí a přelet do Bombaje.

*MOŽNOST ZKRÁCENÍ, 11.DEN ODLET Z DÍLLÍ

12.den Bombaj. Prohlídka města. Bizarní pohled 
z mostu. Mahalakshmi Road. Obchodní přístav. Ruš-
né bazary, esence bohaté Indie. Návštěva proslulé pro-
menády Marine Drive. Plavba na  ostrov Elephanta, 
jeskyně a chrámy z 5.–8. století vytesané do skály, za-
svěcené Šivovi. Pro zájemce návštěva místního kina. 
Jaký trhák dávají tentokrát?
13.–15.den Letecky do portugalské državy Goa. 
Koloniální architektura. Staré město, barokní ka-
tedrály. Dny plážové pohody a  odpočinku. Koupání 
v  Arabském moři. Vyhlášená místa nejen hippies. 
Ochutnávky kořalky feni s  „raketovými“ účinky. Pá-
lenka z plodů kešu a kokosu. Idylické pláže lemované 
palmami, dokonalá relaxace.
16.–17.den Poslední koupání. Letecký návrat podle 
spojení přes Bombaj nebo Díllí domů.

Termín Cena Kód
07.02.– 18.02. 2020 12 dnů 46 500 Kč 228A20*

07.02.– 23.02. 2020 17 dnů 66 900 Kč 228A20

26.12.– 06.01. 2021 12 dnů 49 900 Kč 228B20*

26.12.– 11.01. 2021 17 dnů 74 900Kč 228B20

05.02.– 16.02. 2021 12 dnů 48 900 Kč 228A20*

05.02.– 21.02. 2021 17 dnů 72 900 Kč 228A20

Cena zahrnuje: Mezinárodní letenka. Letištní taxy. Veškerá doprava 
- pronajatá vozidla. 1x lehátkovým vlakem z Varanásí do Agry. Místní 
přelety Díllí - Varanásí, Díllí – Bombaj, Bombaj – Goa. Ubytování 13x/8x 
v hotelech střední turistické kategorie, ve dvoulůžkových pokojích 
s vlastním příslušenstvím. Lodní výlet na ostrov Elephanta. Český 
průvodce. Místní průvodci dle potřeb. Cestovní pojištění.

Cena nezahrnuje: Vstupní e-vízum do Indie 1 500 Kč před odletem. 
Vstupné do památek a jízda na slonovi. Stravování. Spropitné. Příplatek 
za jednolůžkový pokoj 7 900 Kč (17 dní) / 5 900 Kč (12 dní).

Památky UNESCO, bájné chrámy a slavné stavby 
muslimů, hinduistů i posvátná řeka Ganga. 
Barevný Radžastán. Jaipur, Růžové město. 
Agra proslulá indo–muslimskou 
architekturou s nezapomenutelnou 
návštěvou Taj Mahalu. 
Bombaj, brána Indie. 
Odpočinkový pobyt 
u Arabského moře. 
Rušné bazary.

TO NEJLEPŠÍ Z INDIE \ 228
Letecky ze severu na jih

Díllí

Jaipur

Agra
Varanásí

Bombaj

Goa

INDIE
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19 DN
Ů15 DN
Ů

Typ zájezdu
Pohodové poznávání

Velikost skupiny
8–16 osob

Termín Cena Kód
22. 12.–09. 01. 2021 19 dnů 75 900 Kč 245A20

26. 12.–09. 01. 2021 15 dnů 67 900 Kč 245A20*

Cena zahrnuje: Mezinárodní letenka. Letištní taxy. Přelet Cochin–
Bangalore. Ubytování v hotýlcích se snídaní. Veškerá pozemní 
doprava, auta a džípy, noční lehátkový vlak. 1X noc na houseboatu 
s večeří a snídaní. Vstupy do NP. Český průvodce. Místní průvodce dle 
potřeby. Cestovní pojištění.

Cena nezahrnuje: Vstupní e-vízum do Indie 1 500 Kč. Stravování nad 
rámec programu. Vstupy do památek. Spropitné. Příplatek za jednolůž-
kový pokoj 7 900 Kč (15 dní) / 9 200 Kč (19 dní).

1.den Letecky do INDIE.
2.den Ranní přílet do Chennai, transfer do města 
Kanchipuram. Prohlídka města a  slavných chrámů 
Kailasanathar a  Ekambareswarar. První setkání 
s  opravdovou Indií a  hinduistickými rituály, večerní 
toulky v křivolakých uličkách.
3.den Přesun do Mahabalipuram. Návštěva Po-
břežního chrámu. Pět Ráth  – do kamene vytesané 
chrámy ze 7.století zasvěcené hinduistickým bohům. 
Skalní reliéf Addžunovo pokání. Komu z nás se podaří 
rozhoupat obrovitý přírodní Krishnův viklan? Sakrální 
mandapy na hlavním pahorku a vyhlídka od majáku. 
4.den Cesta do města Tiruvannamalai. Prohlídka 
chrámů, výstup na horu Arunačála, pro zájemce ve-
čer návštěva ašrámu Šrí Rámana.
5.den Odjezd do Madurai. Večerní příjezd a návštěva 
hlavního chrámového komplexu Shree Meenakshi 
Sudareshwara s  tajuplnou atmosférou. Kdo si hodí 
máslovou kuličku na své oblíbené božstvo?

*MOŽNOST ZKRÁCENÍ PŘÍLET 6.DEN DO MADURAI

6.den Madurai. Prohlídka chrámu bohyně s  rybíma 
očima Shree Meenakshi Sudareshwara a chrámové 
okolí, bohatá barevná výzdoba tisícovkami mnoho-
rukých soch vyrazí dech. Palác Thirumalai Nayak se 
směsí dravidiánské a islámské architektury. Květino-
vý trh a Ghándího muzeum v Paláci Tammukam.
7.den Přejezd do Kumily v pohoří Západní Ghát. Pří-
jemná večerní atmosféra. Kalaripajattu – představe-
ní starověkého jihoindického bojového umění.
8.den Sjezd z pohoří Západní Ghát do tropické nížiny. 
Příjezd do Allepey. Nalodění na tradiční houseboat 
a plavba spletí ostrůvků, lagun a kanálů. Romantické 
vesničky s pestrobarevnými kostelíky. Večerní roman-
tická atmosféra na palubě.
9.den Přesun do Munnaru. Uvidíme vodopád Attu-
kat a  potěšíme se výhledem z  Pothamedu? Čajové 

museum Tata, obchůdky s čajem a čokoládou přímo 
v centru města.
10.den Návštěva nejvýše položené čajové plantáže 
Kolukkumalai Tea Estate. Dech beroucí výhledy do 
krajiny a  procházka čajovou plantáží. Prohlídka to-
várny na zpracování čaje. Zde jen ty nejlepší oolongy!
11.den Cesta do města Cochin, návštěva synagogy 
Pardesi a  paláce Mattancherry. Holandské, por-
tugalské a  britské koloniální domy. Večeře na pláži. 
Kterou rybu na večeři si od rybářů vybereme?
12.den Pokračování prohlídky Cochinu. Poklidný ži-
vot rybářského městečka. Kostel sv.  Františka. Pro 
zájemce možnost nákupu suvenýrů a  dárků. Přelet 
z Cochinu do Bangalore a dále nočním lehátkovým 
vlakem do městečka Hospet.
13.den Ranní procházka na Hampi bazaru, areál 
plný chrámů a paláců v krajině plné zeleně s pozadím 
balvanů a skal. Chrám Virupaksha a královský kom-
plex (bývalé stáje a  Lotus Mahal). Chrám Vitthala 
s výjimečnou architekturou a bezkonkurenční řeme-
slnou prací. Cesta dále na vyhlídku Anjanadri Hill na 
západ slunce.
14.den Přejezd do Badami. Odpolední procházka ko-
lem vodní nádrže Agastjatirtha s velkým množstvím 
svatyní, toulky uličkami starého Badami s pravou in-
dickou atmosférou.
15.den Prohlídka Badami a  hlavních jeskynních 
komplexů, výstup k  rozvalinám pevnosti North Fort 
s krásným výhledem do okolí. Odpoledne přesun do 
městečka Goa.
16.den Prohlídka Goa - vodopád Dudhsagar, exkur-
ze za kořením, návštěva kostelů ve staré části Goa. 
Možnost odpočinku na dlouhé písečné pláži.
17.–18.den Volný den na pláži, kde prodejci nabízejí 
ayurvédské masáže, suvenýry, malování henou nebo 
pouze odpočinek a koupání pod žhavým indickým 
sluncem. Večerní odlet.
19.den Letecký návrat domů.

Jižní Indie tvoří protiklad uspěchanému severu. 
Chennai, dříve exotický Madras. Barvitě 
zdobené chrámy v Madurai, stále zelený stát 
Kerala s palmovými háji. Romantický 
pobyt na houseboatu v Allepey. 
Ochutnávky čaje na plantážích. 
Starobylý přístav Cochin. Hospet 
a původní královský komplex.
Goa se svými romantickými 
plážemi, rybí hody, orientální 
masáže. Provoněný jih je plný 
mystiky a tajemna.  
Získá si každého!

SILVESTR V JIŽNÍ INDII \ 245
HINDUISTICKÉ KLENOTY

Goa
Chennai

Bangalore

Madurai
Cochin

INDIE
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12 DN
Ů

Možnost společného fotografování a  hodnocení 
snímků s  průvodcem zájezdu Janem Košťálem – 
vítězem národního kola fotosoutěže National Geo-
graphic na téma reportáž.

1.den Letecky do INDIE.
2.den Přílet do hlavního města Díllí. Odjezd přes ro-
diště Krišny Mathuru do Vrindavanu.
3.den Vesnice Barsana, kde pohádkové fotografo-
vání začíná. Lathmar Holi v uličkách a hlavním chrá-
mu. Nejbarevnější hinduistický svátek světa  – nic 
podobného jste nezažili. Barvy se střídají, ale dnes 
nevyvázneme jinak než nejčervenější. Dramatické 
fotografie barevného „masakru“. Sem chodil Krišna 
za Rádhou a mazal ji barevným práškem. Posype nás 
rudým práškem sám „Velký guru“?
4.den Další barevné slavnosti ve vsi Nandgaon. Sem 
chodila Rádha, aby oplatila Krišnovi pomazání bar-
vami. Zpívající muži v  chrámu jsou zasypáváni sprš-
kou barevných prášků a zkrápěni posvátným lektva-
rem. Barevní sádhuové. Místní krasavice v sárí bam-
busovými holemi tlučou muže přicházející z Barsany, 
ti se chrání koženými štíty. Taneční kreace a  divoké 
bubnování. Která barva zvítězí dnes?
5.–7.den Holi ve Vrindavanu, centrum dění v chrámu 
Banke Bihari. Velká chrámová slavnost. Květinová 
sprška, masa lidí touží po posvátném lektvaru a bož-
stvech. Strhující atmosféra květinové spršky. Růžové 
spřežení s  malým Krišnou na trůnu. Rozesmátá ves 

Gokul na břehu Jamuny s další verzí Holi. Krišna zde 
prožil dětství. Průvod uličkami, malí Krišnové v oran-
žovém. Výprask bambusy. Barevný oltář pod otevře-
ným nebem. Vynikající indická kuchyně.
8.den Vrindavan, Banke Bihari a město Mathura na 
Jamuně. Plavba loďkou podél 25 ghátů. Višramův 
ghát, na kterém po zabití tyranského krále Kansy 
před 3500 lety odpočíval Krišna. Večerní ohnivý ob-
řad na oslavu bohyně Matky Jamuny – Árti. Barevný 
chrám Dwarkadiš. Brána do starého města „Holi 
Gate“. Božský jogurtový nápoj lassi. Putování do  Díllí. 
Přejezd nočním lehátkovým vlakem do Pandžábu.
9.–10.den Anandpur Sáhib a obří sikhská slavnost 
Hola Mohála. Tradičně odění Sikhové, jízda na ko-
ních, přehlídka bojových umění, svátečně nazdobení 
sloni i koně. Tisíce barevných poutníků táboří kolem 
městečka. Fotogenické formace a  největší turbany 
světa. Divocí Sikhové na rozvážných slonech. Blázni-
vá jízda jezdce i na čtyřech koních současně. Obří jí-
delny pro příchozí. Šílená jízda motorek i aut ve „stud-
ni smrti“. Přejezd nočním lehátkovým vlakem do Díllí.
11.den Prohlídka hlavního města Díllí. Monumentál-
ní mešity, pevnosti, paláce. Labyrint uliček starého 
Díllí. Páteční mešita je největší v  Indii, pojme až 
25 000 věřících. Neopakovatelný výhled z minaretu. 
Rádž Ghát  – místo zpopelnění Mahátmy Gándího, 
Indíry i Rádžíva Gándíových. Humajúnova hrobka – 
první mughálské mauzoleum, zapsané v UNESCO.
12.den Letecký návrat domů.

Termín Cena Kód
04.03.– 15.03. 2020 12 dnů 46 900 Kč 235A20

02.03.– 13.03. 2021 12 dnů 46 900 Kč 235A21

Cena zahrnuje: Mezinárodní letenka. Letištní taxy. Veškerá doprava 
- pronajatá vozidla. 2x noční lehátkový vlak. Ubytování 8x v hotelech 
střední turistické kategorie, ve dvoulůžkových pokojích s vlastním 
příslušenstvím. Český průvodce. Místní průvodci dle potřeb. Cestovní 
pojištění.

Cena nezahrnuje: Vstupní e -vízum do Indie 1 500 Kč. Vstupné do 
památek. Stravování. Spropitné. Příplatek za jednolůžkový pokoj 
4 900 Kč.

Typ zájezdu
Aktivní poznávání

Velikost skupiny
8–10 osob

Staňte se svědky bouřlivých oslav 
a nejbizarnějších svátků světa. Zažijte 
nejbarevnější festival Holi! Oslava příchodu 
jara, vítězství dobra nad zlem. Lidé se smějí, 
odpouštějí si a přejí „šťastný svátek 
Holi“. Zvesela prožijeme i Sikhskou 
slavnost Hola Mohála. Tradičně 
odění Sikhové, bohatý program. 
Jízda na koních, přehlídka 
bojových umění. Z akce si 
přivezete nezapomenutelné zážitky 
i neuvěřitelné fotky.

INDIE – FOTOEXPEDICE \ 235
festival HOLI a HOLA MOHÁLA

Díllí

Vrindavan

Pandžáb

INDIE
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1.den Letecky do INDIE.
2.–3.den Přílet do Díllí. Přesun do Jaipuru, hlavní 
tepny barevného Rádžastánu. „Růžové město“. Filig-
ránská fasáda Paláce větrů. Živoucí sídlo maharadžů 
s obřími stříbrnými nádobami na vodu. Městský palác 
i astronomická observatoř Jantar Mantar s vykladači 
numerologie. Zkusíme jízdu na slonu? Bohatě zdobe-
ný Amberský palác. Královské zahrady v malebném 
pohoří Aravalli. Vyhlášený trh šperků, gobelínů a vel-
bloudích kůží. Romantický západ slunce z Tygří pev-
nosti. Nocleh v Jaipuru.
4.–5.den Přejezd do Jodhpuru  – modré město se 
starověkou spletitou tržnicí, vůně koření, nejlepší 
šafránové lassí na světě! Džípy po okolních vesnicích, 
jejichž obyvatelé Bišnojové se věnují mnoha různým 
tradičním řemeslům.
6.–7.den Návrat do Díllí. Pokračování vlakem do 
Haridvaru, hinduistického svatého města a  pout-
ního místa v podhůří Himálaje na břehu řeky Gangy 
přezdívané „Brána Boží“. Večerní obřady na počest 
Gangy, odehrávající se na schodech (ghátech) ve-
doucích do řeky.
8.den Přejezd do Rišikéše – města jógínů a ášramů. 
Pro zájemce možnost raftingu a procházka po březích 
Gangy s  mnoha chrámy, ášramy, poustevnami sva-
tých mužů a zástupy poutníků. Vydáme se po stopách 
Beatles? Svatí muži, ášrámy, svaté očistné koupele, 

horoskopy, duchovní rozpravy. Jsou historky morti-
fikace těla pravdivé? Výborný odpočinek v  krásné 
přírodě.
9.den Celodenní přejezd z Rišikéše do poutního mís-
ta Gangotrí (3 140 m), centrum indických poutníků. 
Pohádkové výhledy na horské masívy.
10.den Nalehko trek k pramenům Gangy (3 800 m) 
do osady Bhódžbása, která se nachází pod majestát-
ním vrcholem Šivlingy (6 543 m). Vykonáme obřad - 
puju za zdar cesty?
11.den Za svítání poslední úsek pouti k hlavnímu pra-
menu Gangy, vytékající z ledovce na místě Gómukh – 
Kravská tlama (4 023 m), poté návrat do Gangotrí.
12.den Přejezd z  hor zpět do města Rišikéše. Ces-
tou úchvatné výhledy na himálajské masivy, hluboká 
údolí i dravou klikatou řeku.
13.den Možnost ranní jógy na březích Gangy, ajurve-
dické masáže. Návrat vlakem do Díllí.
14.–15.den Prohlídka města. Staré Dillí, hlavní tří-
da Chandi Chawk, svatební, stříbrný či chilli tržnice. 
Starobylá mešita Džama Masjid s výhledem na spleť 
starého Dillí. První divoká jízda cyklorikšou. Červená 
pevnost, zlatý chrám sikhů. Rušný střed města kolem 
Connaught place. Barvité tržnice. Koloniální Indie, 
prezidentský palác, India Gate – oblíbené místo pik-
nikářů. Poslední nákupy.
16.den Letecký návrat domů.

Typ zájezdu
Aktivní poznávání

Velikost skupiny
8–14 osob

Termín Cena Kód
10. 10.–25. 10. 2020 16 dnů 63 500 Kč 266A20

Cena zahrnuje: Mezinárodní letenka. Letištní taxy. Veškerá doprava 
- pronajatá vozidla (džípy, mikrobus), vlak z Díllí do Haridvaru a zpět. 
Ubytování 12 x v hotelech střední turistické kategorie, ve dvoulůžkových 
pokojích s vlastním příslušenstvím, 1 x noc během treku v kempu v míst-
ních stanech vybavených postelemi. Český průvodce. Místní průvodci 
dle potřeb. Cestovní pojištění.

Cena nezahrnuje: Vstupní e-vízum do Indie 1 500 Kč před odletem. 
Vstupné do památek. Stravování. Spropitné. Příplatek za jednolůžkový 
pokoj 6 900 Kč.

Památky UNESCO, bájné chrámy a slavné 
stavby muslimů i hinduistů. Barvitý 
a romantický Rádžastán, paláce bájných 
maharádžů s opiovými komnatami. Jaipur, 
Růžové město. Kontrasty Himálají, 
jógínské ášrámy, zasněžené vrcholy hor 
i svérázné vesničky, matka Ganga, 
buddhistické i hinduistické chrámy, 
himálajský trek k pramenům 
Gangy. Haridvár, hinduistické 
svaté město. Rišikéš – město 
jógínů a ášramů.

INDIE – OD POUŠTĚ K HIMÁLAJI \ 266
Rádžastán a prameny Gangy

DíllíJaipur

Jodhpur

Rišikéš

INDIE
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Termín Cena Kód
16. 02.–29. 02. 2020 14 dnů 61 500 Kč 284A20

01. 07.–14. 07. 2020 14 dnů 61 500 Kč 284B20

21. 02.–06. 03. 2021 14 dnů 61 500 Kč 284A21

Cena zahrnuje: Mezinárodní letenka. Letištní taxy. Místní přelet 
Hanoj - Danang a zpět. Veškerá doprava, lodě, pronajaté minibusy. 
Dvoudenní výlet do zátoky Ha Long včetně projížďky loďkou, s plnou 
penzí. Ubytování 9x v kvalitních hotelech se snídaní, někde s bazénem, 
1x v jednodušším hotýlku v přírodní rezervaci, 1x na lodi v Ha Long Bay. 
Český průvodce. Místní průvodci. Cestovní pojištění.

Cena nezahrnuje: Vstupní vízum do Vietnamu 875 Kč. Strava nad 
rámec programu. Vstupné do památek a muzeí. Spropitné. Fakultativní 
aktivity. Příplatek za jednolůžkový pokoj 7 900 Kč.

Atraktivní Hanoj, přírodní rezervace Ngoc 
Son Ngo a nekonečná rýžová políčka. 
Vyhlášená Dračí zátoka Ha Long Bay se 
stovkami vápencových velikánů. Středověký 
obchodní přístav Hoi An nabízející nejen 
odpočinek na písečných 
plážích. Pomalejší tempo, 
kratší přesuny, příjemné 
ubytování a čas pro rodinné 
aktivity. Poznejte různé tváře 
Vietnamu. Chtějí vaše dětí víc? 
Proč nezkusit výrobu lampiónů a jejich 
vybarvování starobylou technikou? Staňte 
se kuchaři v jednom ze široké nabídky 
kurzů místní kuchyně.

Typ zájezdu
Komfort

Velikost skupiny
8–12 osob

VIETNAM – Rodinné poznávání \ 284
Země draků pro malé i velké

1.den Letecky do VIETNAMU.
2.den Přílet do hlavního města Hanoje, odpočinek na 
hotelu v Hanoji.
3.den Prohlídka Hanoje. Vyzkoušíme jízdu na cyklo-
rikše? Van Mieu - chrám literatury, univerzita z roku 
1070. Hoan Kiem - jezero Navráceného meče s chrá-
mem Ngoc Son. Jednostupňová pagoda Chua Mot 
Cot. Muzeum etnických menšin s  venkovní expozicí 
různých typů obydlí. Ochutnávka místních specialit 
na tržišti. V  záplavě odlišných vůní si přijdou na své 
i  chuťové pohárky. Budou dětem chutnat barevné 
exotické plody? Kdo pozná dračí ovoce, mučenku 
a liči? Návštěva typické cukrárny s kokosovou zmrzli-
nou a karamelem. Staré město - uličky pojmenované 
podle tradičních řemesel, která se zde po staletí pro-
vozují. Vodní loutkové divadlo s  výpravnými barev-
nými figurkami. Pohádkové postavy a  veselé scény 
z vietnamského života. Nocleh v Hanoji.
4.den Odjezd z  Hanoje do přírodní rezervace Ngoc 
Son Ngo Luong. Procházka po úzkých pěšinách. 
Poznávání místní flóry. Piknik u vysokého vodopádu 
Thac Mu s možností osvěžující koupele. Pěšky proti 
proudu k přírodním jezírkům. Nocleh v Mai Chau.
5.den Jízda na malých moto taxi spojená s  výhledy 
na terasovitá rýžová políčka a horské hřbety pokryté 
bujnou vegetací. Procházka okolními vesnicemi. Se-
známení s životním stylem místních obyvatel etnické 
skupiny Muong. V  podvečer pro zájemce volejbal 
s  domorodci nebo nahlédnutí do tajů vietnamské 
kuchyně.
6.den Putování do Ninh Binh proslulého krasovými 
útvary. Projížďka na vozíku taženém voly v deltě řeky 

Red River. Na pramici poplujeme nejen mezi vápen-
covými skalami, ale i několika jeskyněmi.
7.den Přejezd přes deltu řeky Red River do Dračí zá-
toky Ha Long Bay patřící na seznam světového přírod-
ního dědictví UNESCO. Nezapomenutelný dvoudenní 
výlet lodí v tradičním stylu s plnou penzí. Plavba mezi 
stovkami skalních věží tyčících se z  mořské hladiny. 
Pro zájemce plavba zátokou na loďce nebo kajaku. 
Lekce vaření. Noční lov sépií.
8.den Ranní cvičení tai -chi přímo na palubě. Návště-
va krasové jeskyně. Návrat zpět do Hanoje.
9.den Ranní přelet do Danangu. Jízda přes Marble 
Mountains - NguHanh Son - posvátné mramorové 
věže symbolizující pět prvků. Nocleh ve  starobylém 
městečku Hoi An.
10.den Návštěva ranního trhu s  exotickými rybami, 
korýši i ovocem. Plavba po úzkých vodních kanálech 
mezi mangrovemi v  Cam Thanh. Komu se podaří 
chytit kraba? Návštěva rodiny výrobce bambusových 
suvenýrů. Ukázka výroby – kdo z nás si také troufne 
vyrobit dárek? Odpoledne koupání v moři.
11.–12.den Japonský dřevěný most ze 17. století. 
Pro zájemce návštěva klanového domu Sa Huyn se 
dvěma sousošími obřích draků. Možnost malování 
lampiónů nebo tradičních masek. Odpočinek na 
plážích. Koupání, ovocné trhy. Pro zájemce návštěva 
vesnice Tra Que, kde jsou zeleninová políčka hnoje-
na mořskými řasami. Ukázka přípravy typického jídla 
tam huu.
13.den Přejezd do Danangu, přelet do Hanoje. Ve-
černí odlet do Evropy.
14.den Letecký návrat domů.

Zájezd na přání

Rádi vám připravíme podobný program. 
Termín i velikost skupiny jsou volitelné.

Pište nám na info@livingstone.cz

Hanoj

Ha LongNgoc Son Ngo

Danang

Hoi An

VIETNAM
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1.–3.den Letecky do PÁKISTÁNU, hlavního města 
Islámábádu. Taxila s návratem proti času 2 300 let. 
Sirkar -  čtyři odlišné kultury a  náboženství. Klášter 
buddhistů Mohra Moradu. Velká stupa Dharmara-
jika. Věhlasná Karakoram Highway. Abbottábád 
s místem zneškodnění Usámy. Kontrastní horské sce-
nérie. Chilas nad řekou Indus.
4.–8.den Nanga Parbat. Vychutnáme legendu 
„Nahé hory“ ze všech stran. Do úspěšného výstupu 
H. Buhla (1953) vzala hora 31 životů. Jezero Rama, 
kemp s cedry a  jalovci. Slavné Fairy Meadow, zele-
né údolí ve výšce 3 300 m. Pohádkové louky. Treko-
vá lahůdka k Beyal a základní tábor Nanga Parbat. 
Deosai Plateau, Tarashing a vstupní brána do údolí 
Rupal, výšlap do základního tábora. Rupálská stě-
na 4 500 m převýšení, nejmohutnější skála plane-
ty. Ledovec Bazhin. Soutok Indus a  Gilgit, předěl 
nejvyšších světových horstev Karakoram - Himálaj 
- Hindúkuš. Ďáblův chřtán a hřmící Indus. Příjemné 
Skardu (2 228 m), hlavní město Baltistánu. Dewan-
-e-khas, afghánské lahůdky a indická dráždidla.
9.–10.den První česká nemocnice v  Pákistánu, 
o  kterou vzorně pečuje Dina Štěrbová. Skvělý pro-
jekt si zaslouží podporu. Putování džípem do Askoli 
(3 050 m). Kamenná pevnost Shigar. Duny a poušt-
ní kouzla. Údolí Braldu s  romantickými vesničkami. 
Poslední obydlí a  ovocné sady. Askoli smějících se 
muslimů s  kováři, madrasou, starobylou mešitou 
a svérázným muzeem.
11.–18.den Trek podél bouřící řeky Braldu do Jola 
(3 200 m), ledovec Biafo. Dlouhé písečné pláže. Rela-
xační Paju (3 450 m) s tanci nosičů a kanystrovou mu-
zikou. Výhledy na Masherbrum, věže Trango. Velkole-
pé panorama Cathedral Towers, poprvé i  magický 
trojúhelník K2. Urdukas (4 200 m), fascinující výhledy 
na Paju, Trango, Lobsang, Uli Biaho. Goro (4 300 m) 
a výhledy na Broad Peak (8 047 m), Gasherbrum IV 
(7 925 m). Slavná Concordia (4 650 m) - trůn hor-
ských bohů střeží vrcholy osmiček. Zde se stékají tři 
ledovce. „Náš“ Baltoro, Godwin-Austen od K2, Vigne 

od Gondogoro. Výhledy na Mustagata, Gasherbrum 
IV, Matha Peak K2. Podle konstelace a  počasí zá-
kladní tábor Broad Peak a hlavně BC pod K2. Masivní 
pyramida vyráží dech. Sněhobílý Angel Peak. Ledové 
mosty a tunely, moréna ledovce se vine jako dálnice. 
Nejkrásnější lokalitu si užijeme dostatečně.
19.den Po ledovci Vigne s  výhledy na Chogolisu 
(7 665 m) a Mitre Peak. Ali Camp za sněhovými poli 
(5 030 m) na vyvýšeném místě jako orlí hnízdo. Půso-
bivé modlitby muslimů umocní západ slunce.
20.den Rituál zpěvů a hecování v nočním startu. Prů-
smyk Gondogoro (5 680 m) s překrásnými výhledy na 
horské štíty za úsvitu. Při dvoukilometrovém sestupu 
sněhem pomůže fix a třeba i mačky. Šťavnatě zelené 
Khuispang, idylka u jezera a sprchy vodopádu. Piknik 
v trávě a nápoje opět s bublinkami! Výhledy na Laila 
Peak (6 063 m).
21.den Sestup po ledovci Gondogoro, jezírka růz-
ných barev, stezka tesaná do skal, louky plné květin, 
okouzlující Yermand Kangri (7 555 m) a  tekoucí le-
dovce. Nejkrásnější oáza Saischo (3 727 m). Cypři-
še, šípky, tamaryšky v údolí květin. Kamenná obydlí, 
voňavé keře divokých růží. Pastviny s ovčáckými cha-
tami, výhledy na K6 (7 282 m) a Link Sar (7 041 m). 
Oslava v cílové Hushe (3 153 m). Živé betlémy a kuri-
ózní muzeum evokuje R. Messnera. Refugio Hushe. 
Mekka lezců celého světa.
22.den Atypické termály a zapomenuté vísky. Meruň-
kové orgie a rozličné ořechy. Džípem do Khpalu, druhé 
největší království ve starém Baltistánu chrání obchod-
ní cestu do Ladakhu. Řeka Indus, matka Indie protéká 
i Pákistánem! Skardu (2 340 m) s kulinářskými hody. 
Nejpodivnější fotbalové hřiště světa, barevné tržnice.
23.–25.den Přelet do Islamabadu s parádní exkurzí 
nad pěti osmitisícovkami. Červená mešita. Starobylé 
a  krásnější Rawalpindi. Faisalova mešita, největší 
svatyně světa? Barevné nekonečné bazary. Vyjížď-
ka do hor ke stylové rozlučkové večeři Monal. Vyjde 
exkurze do pivovaru, který v zemi prohibice skutečně 
existuje? Letecký návrat domů.

Termín Cena Kód
02. 07.–26. 07. 2020 25 dnů 88 500 Kč 296A20

Cena zahrnuje: Mezinárodní letenka. Letištní taxy. Místní přelet Skardu 
- Islamabad. 9x ubytování v hotýlcích, 13x na treku v pronajatých 
stanech. Kompletní doprava džípy a auty. Plná penze a servis na treku 
K2 - služby nosičů, kuchařů, horský vůdce. Permity a povolení. Český 
průvodce. Místní průvodci dle potřeb. Cestovní pojištění.

Cena nezahrnuje: Vstupní víza do Pákistánu 1 200 Kč. Stravování 
mimo treku pod horu K2. Spropitné pro místní průvodce, nosiče, 
kuchaře. Povinné připojištění na vysokohorskou turistiku.

Typ zájezdu
Aktivní poznávání

Velikost skupiny
8–10 osob

K2, Broad Peak, Gasherbrum 1 a 2 v jedné 
lokaci. Nejkrásnější trek světa? Mekka 
horolezců i trekařů. Po slavném ledovci Baltoro 
do základního tábora K2. Druhá nejvyšší 
hora světa K2 (8 611 m). Výhledy na západní 
osmitisícovky Broad Peak (8 047 m), Hidden 
Peak (8 068 m) a Gashebrum II (8 035 m). 
Travers sedlem Gondogoro La (5 680 m) 
do další super oblasti. Užijeme si i pátou 
nejvyšší osmitisícovku Nanga Parbat, 
výprava k legendární hoře 
z obou stran, nejvyšší 
a nejslavnější skalní stěny světa. 
Pohostinnost domorodců 
překvapí!

PÁKISTÁN \ 296
osmitisícovky Karakoramu

Abbottábád

Gilgit

Skardu

K2

Íslámábád

PÁKISTÁN
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16 DN
Ů

1.–2.den Letecky na SRÍ LANKU. Přesun do ma-
lebného městečka Negombo na pobřeží Indického 
oceánu. Odpočinek s možností koupání. Fakultativní 
výlet na lagunu při západu slunce.
3.den Sloní sirotčinec Pinnawala je domovem pro 
více než osm desítek opuštěných slonů a  slůňat. 
Koupání slonů v řece Ma Oya. Fakultativně možnost 
projížďky na slonu. Přesun do kulturního a duchovní-
ho centra ostrova, Kandy. Dnes druhé největší měs-
to země bylo založeno ve 13. století. Jako někdejší 
hlavní město odolávalo díky své poloze několik set 
let vpádu koloniálních mocností. Starobylé centrum, 
vyhlídka na město s  působivým jezerem uprostřed. 
Nocleh v Kandy.
4.den Chrám Buddhova zubu – jeden z nejvýznam-
nějších svatostánků v  zemi. Jediné místo na světě 
uchovávající relikvii Buddhova zubu. Největší bota-
nická zahrada země, Peradeniya. Muzeum drahoka-
mů. Seznámení se s broušením a leštěním drahoka-
mů i výrobou šperků. Ohnivá show tradiční kandyjské 
kultury. Smyslné tanečnice rozvlní své vnady za do-
provodu bubnů. Nocleh v Kandy.
5.den Kláštery a  jeskynní chrámy v Dambulle. Mis-
trovské dílo sinhálského buddhismu. Třicet metrů vy-
soká zlatá socha Buddhy střeží vchod. Skalní pevnost 
Sigirya obklopená královskými zahradami. Výstup na 
Lví skálu se zbytky paláce a skalní pevnosti z 5. sto-
letí. Zachovalé skalní fresky půvabných sigirijských 
krásek. Manufaktury na výrobu ruční batiky. Nocleh 
v Dambulle či Habaraně.

6.den Královské město Anuradhapura. Magické 
kouzlo královského paláce. Pozůstatky starověkých 
budov, buddhistické stúpy. Centrum buddhistické-
ho života ostrova  – Mihintale, kolébka srílanského 
buddhismu. Nocleh v Dambulle.
7.den Starobylé město Polonnaruwa. Důležité ob-
chodní centrum a bývalé královské město odolávalo 
nájezdům dobyvačných tamilů. Středověký lesk a řád 
města zůstal i díky umu indických stavitelů. Fakulta-
tivně safari v  NP  Minneriya  – (Kaudulla či Hurulu 
Eco). Výlet džípem k jezeru, kde žijí stáda slonů. Noc-
leh v Dambulle či Habaraně.
8.den Návštěva zahrady s exotickým kořením – sko-
řice, hřebíček, kardamon, muškátový oříšek, kakao 
i pepř. Přesun do Dalhousie na úpatí Adamovy hory.
9.den Pro zájemce časný výstup na Adamovu horu 
(2 243 m), kde prý Adam zanechal své první šlépěje 
po vyhnání z ráje. Vylepší výstup i nás? Východ slun-
ce na mystikou opředeném místě. Přesun krásnou 
krajinou do horského města světel  Nuwara Eliya. 
Vyhlášené čajové plantáže. Taje výroby čaje v místní 
továrně. Lahodný šálek čaje a atraktivní možnost ná-
kupu přímo od zdroje. Pro zájemce možnost návštěvy 
místní tržnice.
10.den Časně ráno NP Horton Plains – náhorní pla-
nina ve výšce 2 100 metrů. Vodopády Baker Falls, 
podivuhodnou krajinou až na „Konec světa“, pohled 
do kilometrové propasti vymaže z paměti špatné my-
šlenky. Nejkrásnější panoramatický výhled.
11.den Dopolední safari v  NP  Yala  – pozorování 
zvířat (sloni, krokodýli, varani, jeleni…). V  korunách 
stromů zahlédneme nesčetné druhy exotického ptac-
tva. Budeme mít štěstí i na levharta, či na vzácného 
medvěda pyskatého? Pravděpodobnost si zvýšíte fa-
kultativním prodloužením safari na celý den, nebo se 
můžete vrátit a odpočívat u hotelového bazénu.
12.den Přejezd přes Tissamaharama kolem krás-
ného jezera Tissa Wewa s nádhernými stromy Mára. 
Chrám Wewurukannala s  nejvyšší sochou sedícího 
Buddhy na ostrově. Přesun do hotelu na pobřeží.
13.–14.den Odpočinek na některé z  příjemných 
jižních pláží Hikkaduwa, Unawatuna, Koggala či 
Talalla. Šnorchlování a plážové aktivity. Fakultativní 
výlet do fascinující staré holandské pevnosti Galle 
(UNESCO). Nejlépe dochované koloniální město 
ostrova. Stará holandská čtvrť a pevnost obehnaná 
mohutnými hradbami s baštami, nebo zajímavé říční 
safari s návštěvou želví farmy.
15.den Odpoledne přesun na letiště a prohlídka nej-
zajímavějších míst v Colombu. Večerní odlet.
16.den Letecký návrat domů.

MOŽNOST SAMOSTATNÉHO PRODLOUŽENÍ u moře 
NA exotických MALEDIVÁCH

Termín Cena Kód
26.12.– 10.01. 2020 16 dnů 63 900 Kč 285C19

15.03.– 30.03. 2020 16 dnů 60 900 Kč 285A20

25.07.– 09.08. 2020 16 dnů 61 900 Kč 285B20*

26.12.– 10.01. 2021 16 dnů 63 900 Kč 285C21

14.03.– 29.03. 2021 16 dnů 60 900 Kč 285A21

Cena zahrnuje: Mezinárodní letenka. Letištní taxy. Veškerá doprava 
pronajatým minibusem. Ubytování 13x v 3* hotelech se snídaní. Vstup 
do NP Yala. Výlet do NP Horton Plains. Český průvodce. Místní průvod-
ce. Cestovní pojištění.

Cena nezahrnuje: Vstupní vízum 1 180 Kč (e–visa před odletem). 
Vstupy do památek cca 190 USD. Fakultativní aktivity. Stravování mimo 
snídaně. Spropitné. Příplatek za jednolůžkový pokoj 10 200 Kč.

*Program v letním termínu je přizpůsoben návštěvě 
nejúžasnější podívané v Asii. Navštívíte i dlouho uzavřený 
sever ostrova. Velkolepý průvod vyzdobených slonů při 
náboženských oslavách PERAHERA. Termín se může po-
sunout v závislosti na aktuálním termínu festivalu.

Více informací na WWW.LIVINGSTONE.CZ

Buddhistické chrámy a posvátná místa, safari 
v NP Minneriya a NP Yala. Krásné pláže, 
starobylé paláce, v džungli 
ztracené chrámy i pestrá historie 
dotváří pohádkovou atmosféru. 
Adamova hora, posvátná místa 
buddhistů, hinduistů i křesťanů, 
tropický prales, jízda na slonovi, 
plážová pohoda… Čeká toho na 
vás hodně!

Typ zájezdu
Komfort

Velikost skupiny
8–16 osob

to nejlepší ze SRÍ LANKy \ 285
Ostrov slonů a koření

Colombo

Negombo

Kandy

Pinnawala

Anuradhapura

PolonnaruwaDambulla

Nuwara Eliya

NP Yala

Unawatuna
Galle

SRÍ LANKA
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1.–2.den Letecky do ČÍNY. Peking – prvotní seznáme-
ní s hlavním městem. Císařské Zakázané město zalo-
žené Kublajchánem, vládní i soukromé sídlo čínských 
císařů dynastie Ming a  Čching (UNESCO). Náměstí 
Nebeského klidu s Mao–Ce–Tungovým mauzoleem.
3.den Nejnavštěvovanější atrakce světa – Velká čín-
ská zeď (UNESCO). Vznikla na obranu proti častým 
mongolským nájezdům v délce šest tisíc kilometrů.
4.den Parkový areál Letního císařského paláce 
s mramorovou lodí císařovny Cch’–si. Chrám nebes, 
symbol Pekingu. Tradiční duchovní centrum. Nočním 
lehátkovým vlakem do Xianu.
5.–6.den Xian. Slavná 2 000 let stará hliněná armáda 
Prvního císaře – senzační objev 20. století. Husí pago-
da, mohutné městské hradby. Tržiště s  hady, želvami, 
kraby a dalšími „lahůdkami“. Taoistický klášter Osmi ne-
smrtelných. Nočním lehátkovým vlakem do Chengdu.
7.den Prohlídka Chengdu. Návštěva světoznámé 
chovné stanice pandy velké. Přejezd do starobylého 
městečka Huanglongxi, které leží na soutoku dvou řek. 
Buddhistický chrám Gulong Si, čajovny na nábřeží.
8.den Letecky do TIBETU na letiště Gonkar. Cesta do 
„města bohů“ Lhasy. Ubytování v srdci staré Lhasy. 
Chrám Jokhang (UNESCO) s  drahokamy zdobeným 
Buddhou nás definitivně přeladí na neopakovatel-
nou atmosféru starobylého Tibetu. Posvátná kora 
s prostrací - plazivou chůzí. S poutníky se projdeme 
po posvátném poutním okruhu Barkhor. Rozmanitá 
tibetská kuchyně a stylový západ slunce nad střecha-
mi starého města.
9.den Lhasa. Výstup k  branám sídla dalajlámů Po-
taly (UNESCO), „klenotnice náboženských, umělec-
kých a  řemeslných skvostů“. Letní sídlo dalajlámů 
Norbulinka, odkud uprchl současný 14. dalajláma 
přes hory do indického exilu. Klášter Sera a meditují-
cí mniši. Tepající živá tržnice. Pro zájemce netradiční 
tibetsko - čínské taneční vystoupení.
10.den Nejen aklimatizační výjezd do kláštera a ves-
ničky Ganden, hlavního sídla školy Gelug-pa („žlutých 
čepic“) tibetského buddhismu. Ruční tisk modlitebních 
praporků a náboženských textů. Tradiční dřevořezba.
ŠESTIDENNÍ PUTOVÁNÍ FRIENDSHIP HIGHWAY.
11.den Putování přes několik pětitisícových průsmy-
ků po nejvýše položené silnici světa směrem k nepál-
ské hranici. Jezero Jamdrok Tso s  nebesky modrou 
vodou. Městečko Gyantse, jedno z  nejkrásnějších 
v Tibetu – stúpa Pango, klášter Palhkor.
12.den Mohutná stúpa Kumbum s  nepřeberným 
počtem bohů lamaistického pantheonu. Fantastické 
staré město. Majestátní pevnost vysoko na skalis-
kách. Dzongy. Odpolední cesta do Shigatse.
13.den Shigatse. Prohlídka jednoho z nejvyhlášeněj-
ších tibetských klášterů a sídla pančenlámů, klášter 
Tashilunpo. Přes nejvyšší bod trasy – sedlo Gatso-La 
(5 220 m) do New Tingri.
14.den Celodenní výlet k Rongbuku – nejvýše polo-

ženému klášteru světa. Putování do základního tábo-
ra pod Everestem. Uvidíme Mt. Everest?
15.den Přejezd směrem na tibetsko–nepálskou hrani-
ci. Cestou výhledy na další majestátní osmitisícové vr-
choly, zejména nejnižší osmitisícovku Shisha Pangma.
16.den Sjezd z náhorní tibetské planiny do zeleného 
NEPÁLU. Překonáme přes dva tisíce výškových met-
rů. Dojezd do starobylého údolí Káthmándú. Buddhi-
smus vystřídá hinduismus. Nocleh v srdci Thamelu. 
Majestátní stúpa Svajambhúnáth.
17.den Působivé dřevěné chrámy starobylého cen-
tra města. Královský palác na chrámovém náměstí 
Durbar Square. Atraktivní tržiště. Palác Kumárí Devi, 
jediné živé bohyně světa. Spalovací gháty Pashupa-
tináth na řece Bagmátí, nejsvětější místo nepálských 
hinduistů. Večerní obřady u  Boudhanáthu, největší 
tibetské stúpy mimo území Tibetu.
18.den Pro zájemce fakultativní let k Mount Everes-
tu. Bhaktapur – historické hlavní město káthmánd-
ského údolí. Středisko řemeslné a umělecké výroby.

*MOŽNOST ZKRÁCENÍ, ODLET 18. DEN Z KÁTHMÁNDÚ.

19.den Přesun z Káthmándú do Gorakphuru. Vstup 
do INDIE. Nočním lůžkovým vlakem do Varanásí.
20.den Varanásí, nejposvátnější město hinduismu. 
Centrum poutníků. Vishwanath. Zlatý chrám Šivy 
v  Šivově městě. Posvátné spalovací gháty. Večerní 
návštěva ghátů s rituální obětí řece Ganze.
21.den Východ slunce z loďky na Ganze. Očistné kou-
pele hinduistů. Sárnáth, místo prvního Buddhova ká-
zání. Nočním lůžkovým vlakem do Agry.
22.den Příjezd do Agry. Centrum mughalské říše na 
řece Jamuně. Údajně nejkrásnější stavba světa - Taj 
Mahal (UNESCO). „Památka neutuchající manželské 
lásky” z bílého mramoru, vykládaná drahokamy s ba-
revnými odstíny. Červená pevnost. Nocleh v Agře.
23.–24.den Přejezd do Díllí. Prohlídka města. Nové 
Díllí z  „mughalského červeného pískovce”. Velkory-
sý prezidentský palác, třída Rádžpáth, slavná India 
Gate. Tepající střed Connaught Place. Vyhlášená 
červená pevnost Red Fort. Různorodá směsice nábo-
ženství. Muslimská mešita Jama Masjid s vyhlídko-
vým minaretem. Provoněné Staré Díllí s bazary.
25.den Letecký návrat domů.

Termín Cena Kód
08.04.– 26.04. 2020 19 dnů 89 900 Kč 236A20*

08.04.– 02.05. 2020 25 dnů 95 900 Kč 236A20

15.09.– 03.10. 2020 19 dnů 89 900 Kč 236B20*

15.09.– 09.10. 2020 25 dnů 95 900 Kč 236B20

Cena zahrnuje: Mezinárodní letenka. Letištní taxy. Místní přelet Chen-
gdu - Lhasa. Ubytování 17x/13x v hotýlcích, 1x v jednoduchém hotýlku 
se společným sociálním zařízením pod Everestem. Doprava: pronajatá 
vozidla, dálkové autobusy a 4x/2x lehátkový vlak, vlak z Agry do Díllí. 
Projížďka na loďce ve Varanásí. Permity do Tibetu. Český průvodce. 
Místní průvodce dle potřeby. Cestovní pojištění.

Cena nezahrnuje: Vstupní vízum do Číny 3 300 Kč před odletem, do 
Nepálu 30 USD na hranicích, vízum do Indie 2 350 Kč. Stravování. 
Vstupy do památek. Spropitné. Fakultativní aktivity (let k Everestu 
cca 210 USD). Příplatek za jednolůžkový pokoj 11 200 Kč (25 dní) / 
9 600 Kč (19 dní).

Hlavní atrakce Pekingu. Terakotová armáda 
v Xianu. Chovná stanice pandy velké. Tibetské 
„město bohů“ – Lhasa. Šestidenní jízda po 
nejvýše položené silnici světa – vyhlášené 
Friendship Highway. Zajímavé zastávky 
na nejatraktivnějších místech. 
Spatříme i Mt. Everest? Starobylé 
chrámy Káthmándského údolí. 
Spalovací gháty ve Varanásí 
a nezapomenutelný 
pomník lásky Taj Mahal. 
Hlavní atrakce Díllí.

ČÍNA – TIBET – NEPÁL – INDIE \ 236
Tibetské dobrodružství

25 DN
Ů19 DN
Ů

Typ zájezdu
Aktivní poznávání

Velikost skupiny
8–14 osob

Peking

Xian

Chengdu

Lhasa

Díllí Káthmándú

INDIE

NEPÁL

ČÍNA

TIBET
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1.–2.den Letecky do ČÍNY. Peking.
3.den Chrám nebes, symbol Pekingu. Tradiční du-
chovní centrum. Náměstí Nebeského klidu s Mao–
Ce–Tungovým mauzoleem. Císařské Zakázané měs-
to založené Kublajchánem, vládní i  soukromé sídlo 
čínských císařů dynastie Ming a Čching (UNESCO). 
Tradiční čínská opera. Buddhistický chrám Lama 
Temple, nejbarevnější chrám města.
4.den Nejnavštěvovanější atrakce světa  – Velká 
čínská zeď (UNESCO). Obranný val v délce šest tisíc 
kilometrů kopíruje severní čínskou hranici. Večer fa-
kultativně návštěva akrobatické show.
5.den Letecky do TIBETU na letiště Gonkar. Cesta 
do „města bohů“ Lhasy. Ubytování v  centru. Chrám 
Jokhang (UNESCO) s  drahokamy zdobeným Budd-
hou. Neopakovatelná atmosféra starobylého Tibetu. 
Posvátná kora s prostrací, plazivou chůzí. S poutníky 
se projdeme po posvátném poutním okruhu Barkhor. 
Rozmanitá tibetská kuchyně a  stylový západ slunce 
nad střechami starého města.
6.–7.den Lhasa. Klášter Drepung a Nechung. Chrám 
orákula. Četné gompy, klášterní kuchyně. Výstup 
k branám sídla dalajlámů Potaly (UNESCO). Tepající 
živá tržnice. Netradiční tibetsko – čínské taneční vy-
stoupení. Klášter Sera a meditující mniši.
8.den Letní sídlo dalajlámů Norbulinka, odkud upr-
chl současný 14. dalajláma přes hory do indického 
exilu. Nejen aklimatizační výjezd do kláštera a vesnič-
ky Ganden, hlavního sídla školy Gelug–pa tibetského 
buddhismu. 

ŠESTIDENNÍ JÍZDA PO FRIENDSHIP HIGHWAY
9.den Putování přes několik pětitisícových průsmyků 
po nejvýše položené silnici světa směrem k nepálské 
hranici. Jezero Jamdrok Tso s nebesky modrou vodou. 
Městečko Gyantse, jedno z nejkrásnějších v Tibetu.

Termín Cena Kód
07. 04.–24. 04. 2020 18 dnů 93 900 Kč 230A20

10. 10.–27. 10. 2020 18 dnů 93 900 Kč 230B20

Cena zahrnuje: Mezinárodní letenka. Letištní taxy. Místní přelet Peking–
Lhasa, pronajatá vozidla. Ubytování 14x v hotelech se snídaní, 1x v jed-
noduchém hotýlku se společným sociálním zařízením pod Everestem. 
Permit do Tibetu. Český průvodce. Místní průvodci. Cestovní pojištění.

Cena nezahrnuje: Vstupní vízum do Číny 3 300 Kč před odletem, 
Nepálu 30 USD na hranicích, e-vízum do Indie 1 500 Kč (v závislosti na 
leteckém spojení). Stravování mimo snídaně. Vstupy do památek a na 
kulturní atrakce. Let k Mt. Everestu cca 210 USD. Spropitné. Příplatek 
za jednolůžkový pokoj 12 600 Kč.

MOŽNOST SPOJENÍ S AKCÍ Č. 231 

Hlavní atrakce Pekingu. Tibetské „město 
bohů“ – Lhasa. Letní sídlo dalajlámů Norbulinka 
a sídlo Potala. Šestidenní jízda po nejvýše 
položené silnici světa – vyhlášené Friendship 
Highway. Zajímavé zastávky na 
nejatraktivnějších místech. 
Spatříme i Mt. Everest? Starobylé 
chrámy a paláce Káthmándského 
údolí. Z navštívených zemí vám 
chceme ukázat maximum.

18 DN
ŮČÍNA – TIBET – NEPÁL \ 230

Kontrasty země Marca Pola

Typ zájezdu
Komfort

Velikost skupiny
8–14 osob

10.den Fantastická stará tibetská čtvrť a  klášter 
Pelkor Chöde. Dzongy, tibetské pevnosti. Mohutná 
stúpa Kumbujm s nepřeberným počtem bohů lamai-
stického pantheonu. Odpolední cesta do Shigatse.
11.den Shigatse. Prohlídka jednoho z nejvyhlášeněj-
ších tibetských klášterů a  sídla pančenlámů, klášter 
Tashi Lhunpo. Přes nejvyšší bod trasy, sedlo Gatso-La 
(5 220 m) do New Tingri. Zastavený čas svérázných 
vesniček.
12.den Celodenní výlet k Rongbuku – nejvýše polo-
ženému klášteru světa. Putování do základního tábo-
ra pod Everestem. Uvidíme Mt. Everest?
13.den Přejezd směrem na tibetsko-nepálskou hranici. 
Cestou výhledy na další majestátní osmitisícové vrcho-
ly, zejména nejnižší osmitisícovku Shisha Pangma.
14.den Sjezd z náhorní tibetské planiny do zeleného 
NEPÁLU. Překonáme přes dva tisíce výškových met-
rů. Dojezd do starobylého údolí Káthmándú. Buddhi-
smus vystřídá hinduismus. Nocleh v srdci Thamelu. 
Buddhistický opičí chrám Svajambúnáth.
15.den Možnost ranního vyhlídkového letu nad 
Himálajem. Káthmándú s  památkami zapsanými 
v UNESCO. Náměstí Durbar, palác panenské bohyně 
Kumárí Deví, náměstí s  chrámy a  névárskou dřevo-
řezbou. Gháty v  Pashupatináth na řece Bagmátí, 
svatí muži, poutní místo, nejsvětější místo nepálských 
hinduistů. Silný zážitek, na který se nezapomíná. Nej-
větší stúpa světa Boudhanáth s tibetskou majoritou.
16.den Přejezd do Bhaktapuru, jednoho ze tří krá-
lovských měst v  Káthmándském údolí. Stupňovité 
pagody s erotickými dřevořezbami, procházka tajem-
ným labyrintem dvorků. Ochutnávka domácího piva 
čhang. Možnost nákupu suvenýrů. Návštěva chrámu 
Changu Narayan.
17.den Poslední rozloučení s Nepálem. Odlet domů.
18.den Letecký návrat domů.

Peking
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1.–2.den Letecky do NEPÁLU. Káthmándú. Procház-
ka k buddhistickému chrámu Svajambúnáth. Nocleh 
v centru Thamelu.
3.den Možnost ranního vyhlídkového letu nad Hi-
málajem. Káthmándú s  památkami zapsanými 
v UNESCO. Náměstí Durbar, palác panenské bohyně 
Kumárí Devi, náměstí s  úžasnými chrámy. Legen-
dární Freak Street. Gháty v Pashupatináth na řece 
Bagmátí, svatí muži, poutní místo, nejsvětější místo 
nepálských hinduistů. Silný zážitek, na který se ne-
zapomíná. Největší stúpa světa Boudhanáth s tibet-
skou majoritou.
4.den Možnost ranního vyhlídkového letu nad Hi-
málajem. Přejezd do Bhaktapuru, jednoho ze tří 
královských měst v  Káthmándském údolí. Stupňo-
vité pagody s  erotickými dřevořezbami, procházka 
tajemným labyrintem dvorků. Ochutnávka domácího 
piva čhang. Možnost nákupu suvenýrů  – malované 
thanky, nože gurků, obřadní masky. Návštěva chrámu 
Changu Narayan.
5.den Odjezd do Pokhary. Cestou výjezd lanovkou 
k chrámu Manakamana Déví zasvěcený bohyni Bha-
gavátí, která údajně splní i ta nejtajnější přání.
6.den Pokhara, oblíbené horské město na břehu je-
zera Phéva. Možnost fakultativních aktivit. Plavba na 
loďce po jezeře. Pro zájemce pěšky k  pagodě Míru. 
Odpočinek s  výhledem na osmitisícové Annapurny. 
Nocleh v Pokhaře.
7.den Ranní výhledy z  místa Sarangkhot na masiv 
Annapuren. Scénická jízda do Lumbini.
8.den Lumbini (UNESCO). Zde se podle tradice na-
rodil princ Siddhártha, který se později stal Budd-
hou Šákjamunim. Prohlídka areálu různých stúp 
v Lumbini. Přejezd do INDIE. Poutní místo buddhistů 

Termín Cena Kód
19. 04.–03. 05. 2020 15 dnů 68 900 Kč 231A20

22. 10.–05. 11. 2020 15 dnů 68 900 Kč 231B20

Cena zahrnuje: Mezinárodní letenka. Letištní taxy. Místní přelet Vara-
násí - Díllí. Doprava pronajatými vozidly - minibusy, vlak na úseku Díllí 
- Agra - Díllí. Plavba loďkou ve Varanásí. Ubytování 13x v hotelech se 
snídaní. Český průvodce. Místní průvodci dle potřeb. Cestovní pojištění.

Cena nezahrnuje: Vstupní víza do Indie 2 350 Kč, Nepál 30 USD na 
hranicích. Strava mimo snídaně. Vstupy do památek, vyhlídkový let 
k Everestu cca 210 USD. Spropitné. Příplatek za jednolůžkový pokoj 
7 600 Kč.

 MOŽNOST SPOJENÍ S AKCÍ Č. 230

ČÍNA – TIBET – NEPÁL – INDIE \ 246

SPOJENÍ AKCÍ Č. 230 A Č. 231

1.–17.den Program akce č. 230 (1.–16.den)
18.–27.den Program akce č. 231 (5.–15.den)

Termín Cena Kód
07. 04.–03. 05. 2020 27 dnů 119 900 Kč 246A20

10. 10.–05. 11. 2020 27 dnů 119 900 Kč 246B20

Buddhistická, hinduistická i islámská posvátná 
místa. Starobylé Káthmándské údolí. Královské 
město Bhaktapur. Možnost letu k nejvyšší 
hoře světa Mt. Everestu. Svérázné horské 
městečko Pokhara. Lumbini, rodiště 
prince Siddhárty. Plavba po posvátné 
řece Ganze. Spalovací gháty ve 
Varanásí. Agra s pomníkem lásky Taj 
Mahal. Kouzlo starého Díllí. Z obou 
zemí vám chceme ukázat maximum.

NEPÁL – INDIE \ 231, 246
Posvátná místa pod Himálajem

27 DN
Ů15 DN
Ů

Typ zájezdu
Komfort

Velikost skupiny
8–14 osob

Kušinagar. Místo, kde Buddha Šákjamuni odešel do 
paranirvány (tzv.  „konečné vyvanutí“).
9.den Odjezd do Varanásí, nejposvátnější město 
hinduismu s neopakovatelnou atmosférou. Město le-
gend na řece Ganze. Centrum poutníků. Vishwanath. 
Chrám krvelačné Durgy. Labyrint uliček starého měs-
ta. Výroba jemného hedvábí.
10.den Cesta do buddhistického poutního místa 
Sárnáthu (UNESCO). Buddha zde přednesl první 
kázání. Zříceniny stúpy císaře Ašóky. Místní muze-
um s proslulou lví hlavicí. Večerní návštěva slavnosti 
Ganga Aatri s mystickou rituální obětí řece.
11.den Ranní plavba loďkou podél spalovacích ghá-
tů, očistné koupele i  svérázné pradleny. Hranice na 
spalování mrtvých. Tradiční způsob kremace. Letecky 
do hlavního města Díllí. Nezapomenutelná jízda cyk-
lorikšou, barvité bazary. Omamný trh koření.
12.den Jednodenní výlet vlakem do Agry, města pro-
slulého indo - muslimskou architekturou. Centrum 
mughalské říše na řece Jamuně. Údajně nejkrásnější 
stavba světa - Taj Mahal (UNESCO), „Památka neu-
tuchající manželské lásky” z bílého mramoru vykláda-
ná drahokamy s barevnými odstíny. Červená pevnost 
(UNESCO). Večerní návrat do Díllí.
13.–14.den Nové Díllí z  „mughalského červeného 
pískovce”. Velkolepý prezidentský palác a rušná třída 
Rádžpáth, slavná India Gate. Tepající střed Connau-
ght Place. Necháme si odborně vyčistit uši? Provo-
něné Staré Díllí. Různorodá směsice náboženství. 
Muslimská mešita Jama Masjid s vyhlídkovým mina-
retem. Zlatý chrám sikhů plný zpěvu a křehké nádhe-
ry. Džinistická ptačí nemocnice. Koupíte si pestroba-
revné sárí na památku?
15.den Letecký návrat domů.

KáthmándúDíllí

Agra
Varanásí

INDIE

NEPÁL
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17 DN
Ů13 DN
Ů

1.–2.den Letecky do INDIE. Přílet do Díllí a následně 
přelet do Siliguri v ZÁPADNÍM BENGÁLSKU. Přejezd 
podél čajových plantáží do NP Jaldhapara.
3.den Ranní safari na slonech či v džípech s možností 
spatřit indické nosorožce, divoký skot, jeleny a různé 
druhy ptactva. Přesun na hranici a vstup do BHÚTÁ-
NU, Země hřmícího draka. První buddhistický chrám 
Kharabadi s výhledem do Indické nížiny. Stoupání do 
hor po scénické silnici až do hlavního města Thim-
phu.
4.den Prohlídka pamětihodností Thimphu. Vyhlídka 
na město od gigantické sochy Buddhy, pomník třetího 
krále Památeční čhörten zaplněný věřícími, procház-
ka městem bez jediného semaforu zakončená na 
hlavní poště s  možností nakoupit vzácné bhútánské 
známky. Starobylý chrám Changankha Lhakhang, 
rezervace národního zvířete takina a  vyhlídka na 
Tashichho Dzong, sídlo vlády a  krále. Přejezd do 
Wangdue přes průsmyk Dochu-La (3 050 m) s úžas-
nými horskými panoramaty za dobrého počasí.
5.–6.den Pěší výstup ke chrámu Khamsum 
Lhakhang, malebné pohledy do údolí. Nejkrásnější 
hrad Punakha zvaný Palác velikého štěstí. Chrám 
Chimmi Lhakhang bhútánského světce, který šířil 
buddhismus za pomocí sexu, vína a  zpěvu. Přejezd 
do ledovcového údolí Phobjikha v  Černých horách. 
Na podzim sem přilétají přezimovat ohrožení jeřábi 
černokrcí. Pěší výlet malebným údolím zakončený 
u  historického kláštera Gangtey. Krajina nedotčená 
moderní civilizací. Návštěva bhútánské domácnosti 
v tradičním obydlí a ochutnávka tradičních jídel i sla-
ného čaje a pálenky ara.
7.–9.den Malebné putování do Jakaru v centrálním 
Bhútánu se zastávkou v  Trongse. Prohlídka hradu, 
který je rodovým lénem královské rodiny Bhútánu. 
Znamenité muzeum v hradní hlásce. Pamětihodnos-
ti Bumthangu. V  podzimním termínu zde zažijeme 
slavnost Jakar Tshechu. Starobylé kláštery Jampey 

Lhakhang a Kurjey Lhakhang. Procházka ke klášteru 
Tamshing Gomba. Degustace místního piva „Červe-
ná panda“. Palác Ugyencholing v údolí Tang. Mystic-
ké jezírko Membartsho a ženský klášter.
10.–11.den Vnitrostátní přelet do Paro je mimořád-
ný zážitek. Za dobrého počasí uvidíme nejvyšší horu 
Bhútánu Gangkhar Punesum (7 570 m), nejvyšší 
hora světa bez lidské stopy. Prohlídka Paro. Národní 
muzeum v bývalé hradní hlásce a hrad Paro Dzong, 
kde se točil film Malý Buddha. Během jarního termínu 
zde zažijeme slavnost Paro Tshechu. Výstup ke chrá-
mu Tygří hnízdo, nejsvětější místo v  Bhútánu, které 
je „zavěšené“ na strmém útesu. Rozvaliny hradu Dru-
kyel Dzong, chrám z 8. století Kuichu Lhakhang.

*MOŽNOST ZKRÁCENÍ BEZ NEPÁLU. ODLET 12. DEN.

12.–13.den Letecky do NEPÁLU. Panoramatický 
výhled na hřeben Himálaje s  Everestem a  Kančen-
džongou. Přílet do Káthmándú. Buddhistická stúpa 
Boudhanáth a  přesun do Bhaktapuru, historicky 
zachovalého města. Nocleh v  Dhulikelu na okraji 
Káthmándského údolí – uvidíme ráno himálajské pa-
norama? Buddhistický chrám Namo Buddha a pěší 
výlet vesnickou krajinou s  výhledy na hory. Večer 
spalování zesnulých v  Pashupatináthu a  ohňová 
ceremonie aarti. Přesun do turistické čtvrti Thamel.
14.–15.den Pro zájemce fakultativní vyhlídkový let 
k  Everestu. Návštěva královského města Patan se 
znamenitým muzeem a  krásnými chrámy. Královské 
náměstí Durbar Square. Ukáže se nám živoucí bohy-
ně Kumárí? Riksha rallye do hotelu. Stúpa Svajam-
bhúnáth a  přilehlé svatyně. Prostranství Buddha 
Chowk s  třemi gigantickými sochami světců. Lanov-
kou na hřeben Chandragiri a  pěší procházka s  nej-
krásnějšími výhledy na Káthmándské údolí.
16.–17.den Odlet z Káthmándú a letecký návrat (dle 
leteckého spojení přes indické Díllí) domů.

Termín Cena Kód
26. 12.–11. 01. 2020 17 dnů 119 900 Kč 238C19

26. 12.–07. 01. 2020 13 dnů 111 900 Kč 238C19*

27. 03.–12. 04. 2020 17 dnů 117 900 Kč 238A20

27. 03.–08. 04. 2020 13 dnů 109 900 Kč 238A20*

18. 10.–03. 11. 2020 17 dnů 117 900 Kč 238B20

18. 10.–30. 10. 2020 13 dnů 109 900 Kč 238B20*

26. 12.–11. 01. 2021 17 dnů 119 900 Kč 238C20

26. 12.–07. 01. 2021 13 dnů 111 900 Kč 238C20*

Cena zahrnuje: Mezinárodní letenka. Letištní taxy. Přelety Díllí - Siliguri, 
Bumthang - Paro, Paro - Káthmándú. Doprava pronajatými auty. 
14x/10x ubytování v kvalitních hotelech se snídaní. Vstupní permit. 
Plná penze a servis v Bhútánu. Safari v NP Jaldhapara. Český průvodce. 
Cestovní pojištění.

Cena nezahrnuje: Vstupní víza do Nepálu 30 USD po příletu, do 
Bhútánu 1 300 Kč, do Indie e-vízum před odletem 1 500 Kč. Stravování 
v Nepálu a Indii kromě snídaní. Vstupy v Nepálu cca 50 USD. Spropitné. 
Vyhlídkový let k Everestu cca 210 USD. Příplatek za jednolůžkový pokoj 
9 600 Kč (17 dní) / 6 600 Kč (13 dní).

Nedobytné pevnosti, skvostné buddhistické 
chrámy, turnaje v lukostřelbě a barvitá 
himálajská příroda jako pohádková kulisa 
života běžných lidí. Mimořádný zážitek během 
letu z Bumthangu do Paro. To vše s plnou 
penzí a službami na vysoké úrovni. Safari 
na sloním hřbetu v NP Jaldhapara. Možnost 
prodloužení o Káthmándské údolí 
v Nepálu. Kultura Névárců, 
významné památky starobylých 
měst Káthmándú, Patánu 
a Bhaktapuru. Během jarního 
i podzimního termínu navštívíme 
buddhistický festival Tshechu 
s tanci v maskách!

Typ zájezdu
Komfort

Velikost skupiny
8–14 osob

ZÁPADNÍ BENGÁLSKO – BHÚTÁN – NEPÁL \ 238
Festival, poslední Šangri–la

Káthmándú
Siliguri

Paro

Thimphu
Bumthang

Bhaktapur

INDIE

NEPÁL

BHÚTÁN
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15 DN
Ů 19 DN
Ů

1.den Letecky do hlavního města INDIE.
2.den Přílet do Díllí. Dále pokračování vnitrostátním 
letem do Siliguri. Odtud vyrazíme do Dárdžilingu, 
malebné čajové metropole, kterou Rudyard Kipling 
označil za perlu britské koloniální říše.
3.den Procházka na návrší Chowrastha a hinduisticko-
-buddhistický chrám na vršku Observation Hill 
s krásnými výhledy po okolí. Návštěva čajové továrny 
a plantáže, horolezecký institut, ZOO s chovem mnoha 
himálajských druhů včetně sněžného leoparda a čer-
vené pandy, památník šerpy Tenzinga Norgaye a samo-
zřejmě i projížďka historickou úzkokolejkou (UNESCO).
4.–5.den Čeká nás svítání na vrcholu Tiger Hill s výhle-
dem na třetí nejvyšší horu světa Kančendžongu. Hor-
skou krajinou přejezd do Gangtoku, který byl do sedm-
desátých let minulého století hlavním městem nezávis-
lého buddhistického knížectví SIKKIM. Dnes je Sikkim 
součástí Indie. Překrásné vyhlídky na Himálaj, poklidný 
klášter Enchey, Institut tibetologie a životem pulzující 
M.G. Road. Scénická jízda ke klášteru Phodong a na-
hlédnutí do areálu rezidence bývalého panovníka.
6.–7.den Klášter Rumtek, sídlo nejvyššího před-
stavitele tibetské buddhistické školy Karma kagjü. 
Rušné horské městečko Kalimpong, které dřív bylo 
vstupní branou do Tibetu. Večerní modlitba v budd-
histickém klášteře Zangtopelri a originální katolický 
chrám Panny Marie v nepálském stylu s tibetskou vý-
zdobou. Nížiny Západního Bengálska a lány čajových 
plantáží. Safari na slonech či v džípu v NP Jaldhapara 
s nosorožci, divokými buvoly a tropickým ptactvem.
8.–9.den Z  indické nížiny opět vystoupáme do hor 
v  BHÚTÁNU a  kroutící se silnicí dorazíme do Thim-
phu, jediného hlavního města na světě bez semaforů. 
Vyhlídka na město, rezervace národního zvířete taki-
na. Manufaktura ručního papíru. Uvidíme při návště-
vě hradu Tashicho Dzong krále?
10.–11.den Přejezd horskou krajinou přes průsmyk 
Dochu -La (3 050 m) o  ledovcového údolí Phobjika 

v  Černých horách. Uvidíme jeřáby černokrké, kteří 
sem přilétají přezimovat? Oběd v bhútánském tradič-
ním obydlí a ochutnávka slaného čaje a pálenky ara. 
Procházka malebným údolím zakončená v historickém 
klášteře Gangtey. Přesun do Wangdue a Punakhy.
12.den Pěší výlet k  chrámu Khamsum Lhakhang 
s  nádhernými výhledy po krajině a  hrad Punakha 
Dzong, jeden z nejpěkněji dekorovaných v Bhútánu. 
Chrám Chimmi Lhakhang, bhútánského světce, 
který šířil buddhismus za pomocí sexu, vína a zpěvu. 
Přesun do Paro.
13.den Výstup ke klášteru Tygří hnízdo, nejsvětěj-
ší místo v  Bhútánu „zavěšené“ na strmém útesu. 
Chrám Kyichu Lhakhang ze 7. století. Národní mu-
zeum v bývalé hradní hlásce a hrad Paro Dzong, kde 
se točil film Malý Buddha. Rozvaliny hradu Drukyel 
Dzong. Návrat zpět do Paro.

*MOŽNOST ZKRÁCENÍ BEZ NÁVŠTĚVY NEPÁLU, 
ODLET 14. DEN

14.–15.den Odlet z  BHÚTÁNU do NEPÁLU. Let 
s  panoramatickým výhledem na hřeben Himálaje. 
Spatříme i nejvyšší horu světa Mt. Everest? Přílet do 
Káthmándú a přesun do Bhaktapuru, jednoho ze tří 
královských měst v Káthmándském údolí. Stupňovité 
pagody s  erotickými dřevořezbami. Pěší přesun do 
tradiční vesničky Balthali na kopci. Svítání s vyhlíd-
kou na probouzející se Himálaj. Pěší výlet k buddhis-
tickému klášteru Namo Buddha.
16.–17.den Pro zájemce fakultativní vyhlídkový let 
k  Everestu. Spalování zesnulých v  Pashupatináth. 
Buddhistická stúpa Boudhanáth. Výlet na stúpu 
Svajambúnáth. Přesun na královské náměstí Durbar 
Square. Ukáže se nám živoucí bohyně Kumárí?
18.–19.den Odlet z Káthmándú a letecký návrat přes 
Díllí zpět domů.

Termín Cena Kód
03. 11.–17. 11. 2020 15 dnů 94 900 Kč 239A20*

03. 11.–21. 11. 2020 19 dnů 99 900 Kč 239A20

Cena zahrnuje: Mezinárodní letenka. Letištní taxy. Místní přelet Díllí – 
Siliguri a Paro – Káthmándú. Doprava pronajatými auty. 16x/12x uby-
tování v hotelech standardní turistické kategorie ve dvoulůžkových 
pokojích s vlastním sociálním zařízením. Snídaně v Indii. Vstupní 
permity. Safari na slonovi či v džípu. Plná penze a servis v Bhútánu. 
Český průvodce. Cestovní pojištění.

Cena nezahrnuje: Vstupní vízum do Nepálu 30 USD na hranicích, do 
Bhútánu 1 300 Kč, do Indie e-vízum před odletem 1 500 Kč. Stravování 
v Nepálu, v Indii mimo snídaně. Vstupy v Nepálu a Indii cca 50 USD. 
Spropitné. Vyhlídkový let k Everestu cca 210 USD. Příplatek za jednolůž-
kový pokoj 9 800 Kč (19 dní) / 7 900 Kč (15 dní).

Dárdžiling s čajovými plantážemi. Dříve 
nezávislé buddhistické knížectví Sikkim. 
Kláštery, divoká příroda i safari na slonech. 
Nedobytné pevnosti, skvostné buddhistické 
chrámy, turnaje v lukostřelbě a barvitá 
himálajská příroda – to vše představuje Bhútán. 
Možnost prodloužení o barevné Káthmándú, 
pohádkový Bhaktapur 
a další pamětihodnosti 
Káthmándského údolí, 
jehož kultura byla utvářena 
splýváním buddhismu 
a hinduismu.

Typ zájezdu
Aktivní poznávání

Velikost skupiny
8–14 osob

DÁRDŽILING – SIKKIM – BHÚTÁN – KÁTHMÁNDÚ \ 239
Čtyři klenoty Himálaje

Káthmándú

Siliguri
Dardželing

Paro
Punakha

Thimphu

Bhaktapur

INDIE

NEPÁL BHÚTÁN
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1.–2.den Letecky do INDIE. Přestup v Díllí a přelet do 
BHÚTÁNU, Paro. Za dobrého počasí úžasné výhledy 
na Mt. Everest a další osmitisícovky.
3.den Výstup do kláštera Tygří hnízdo, nejsvětější 
místo v Bhútánu „zavěšené“ na strmém útesu. Chrám 
Kuichu lhakhang ze 7. století. Následně jízda kolem 
rozvalin hradu Drukyel Dzong do Gunitsawy, kde za-
číná trek.
4.–6.den Treková trasa pomalu stoupá údolím a smí-
šeným lesem. Další táboření už je na dohled homolo-
vitého vrcholu posvátného Jomolhari. Druhý den tre-
ku vstupujete do pásma kosodřevin a pohledy se ote-
vírají, až dorazíte do Jangotkhangu (4 115 m). Ten 
patří k  nejkrásnějším místům k odpočinku na světě 
s dokonalým výhledem na majestátní východní stěnu 
Jomolhari. Strávíte tu i  další den, buď výstupem ve 
směru průsmyku Nyele-La (4 785 m) nebo na vrchol 

nad tábořištěm, odkud je Jomolhari téměř na dosah.
7.–9.den Vydáte se k  plesovým jezerům Tshophu, 
odkud se naskýtá výhled na další nádherný vrchol 
Jichyu Darkye (6 794 m) a  budete pokračovat dál 
do průsmyku Bonte-La (4 890 m). Tím se dostane-
te do Údolí jaků (Yaksa). Další den vás čeká kratší 
výstup do průsmyku (4 500 m) a nakonec sestoupíte 
do Gunitsawy, kde jste trek začali. Přesun do hotelu 
v Paro.
10.den Prohlídka Thimphu, jediného hlavního města 
na světě bez semaforů. Národní čhorten i  knihovna 
s největší knihou světa. Nejstarší chrám v údolí Chan-
gakha Lhakhang, kam matky přinášejí své děti pro 
požehnání. Na večer královské sídlo Tashicho Dzong.
11.–12.den Rozloučení s BHÚTÁNEM. Možnost bhú-
tánské masáže a exotických nákupů. Letecky zpět do 
Díllí a následně domů.

Termín Cena Kód
08.04.– 19.04. 2020 12 dnů 114 900 Kč 276A20

07.10.– 18.10. 2020 12 dnů 114 900 Kč 276B20

Cena zahrnuje: Mezinárodní letenka. Letištní taxy. Přelet Dillí - Paro a 
zpět. Transfery pronajatým mikrobusem. Veškeré ubytování (3x v hotýl-
ku, 6x v pronajatých stanech). Plná penze a servis v Bhútánu (nosič, 
kuchař, nákladní muly, kvalifikovaný horský průvodce). Trekový permit. 
Vstupy do muzeí a památek. Český průvodce (od 8 osob) a místní 
průvodci. Cestovní pojištění.

Cena nezahrnuje: Vstupní víza do Bhútánu 1 300 Kč, e-vízum do Indie 
1 500 Kč před odletem (v závislosti na leteckém spojení). Nápoje 
vyjma čaje na treku. Spropitné pro místní nosiče a průvodce. Povinné 
připojištění na vysokohorskou turistiku. Příplatek za jednolůžkový pokoj 
3 500 Kč.

Akci je možné absolvovat za cenově výhodnějších podmí-
nek jen s anglicky mluvícím průvodcem i v jiném termínu.

Typ zájezdu
Aktivní poznávání

Velikost skupiny
8–10 osob

Nejslavnější bhútánský trek a jeden 
z nejkrásnější treků v celém Himaláji Vás zavede 
na úpatí posvátné sedmitisícovky Jomolhari. 
Trasa treku kopíruje počátek slavného Snowman 
treku. Vypravíte se i k úžasnému chrámu Tygří 
hnízdo na strmém skalním útesu a poznáte 
hlavní město Bhútánu Thimphu. Celý trek si 
užijeme na lehko se špičkovým servisem 
včetně plné penze! Batohy nesou muly.
Účast česky mluvícího průvodce 
od 8 osob! Tento program je 
možné realizovat i v jiném 
termínu a v libovolném 
počtu s anglicky mluvícím 
průvodcem.

BHÚTÁN – JOMOLHARI TREK \ 276
země draků

Zájezd na přání

Rádi vám připravíme podobný program. 
Termín i velikost skupiny jsou volitelné.

Pište nám na info@livingstone.cz

Paro
Thimphu

Jomolhari

BHÚTÁN
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Dobrodružný trek vzdálené části země hřmícího 
draka. Legendární Stolová hora i nejvyšší 
horstva. Unikátní oblast dosud neslezených 
vrcholů, 16 velikánů 
nad 7 000 metrů je 
panenských. Horské 
osady vzdálené 
civilizaci. Barevný trek si 
užijeme nalehko s perfektním 
zázemím! Komfortní servis s kuchaři. 
Batohy nesou koně a jaci. Bumthang 
(Švýcarsko Bhútánu) s prožitkem „hot 
stone“. Mystické dzongy a velkolepé pevnosti. 
Životní šance zažít v akci slavného horolezce 
P. Habelera.

1.–3.den Letecky do NEPÁLU, Káthmándú. Atrakce 
slavného údolí dřevěných chrámů. Největší stúpa 
Boudhanáth. Velká tibetská komunita je degustací 
Tibetu. Posvátná kora kolem gigantické stúpy. Opičí 
hora s  věhlasnou stúpou Swayambunáth, zdrojem 
energie. Magický chrám i nejkrásnější výhled. Vyhlá-
šený Thamel.
4.den Přelet do BHÚTÁNU nadělí nejkrásnější pa-
norama osmitisícovek  – Shisha Pangma, Cho Oyu, 
Makalu, Lhotse, velkolepý Everest, Kančendženga. 
Degustace údolí Paro a  barevná cesta do hlavního 
města Thimphu. Národní čorten a pestrá tržnice.
5.den Thimphu. Obrovský Buddha v  horách. Sedlo 
Dochu-La (3 115 m) se 108 svatyněmi a skvostným 
výhledem. Obří japonský dalekohled a horská čajov-
na. Malby pod chrámem plodnosti Chimi Lhakhang 
věhlasného mnicha. Drukpa Kunley s  magickým 
lingamem. Falusy a draci na domech. Scénický krá-
lovský klášter Punakha na soutoku Pho Chu (mužská 
řeka) a Mo Chu (ženská řeka). Sídlo vlády a soudního 
dvora, stěhují se sem lamové z Thimphu.
6.–9.den Podél mateřské řeky Mo Chu do horské 
Gasy. Horké prameny. Famózní dzong Gasa Tsechu. 
Atypická zbrojnice, jezírka s  lungtami, rozesmátí 
mníšci kláštera. Degustace silných dračích piv země 
draka. Průzkumnický trek nové trasy do Woche, první 
vesničky regionu Lunana.
10.den Woche - Lhedi. Jalovce a  jedle střídají ro-
dodendrony. Výstup na Keche-La (4 650 m). Kolem 
řeky do Lhedi a živý dzong.
11.den Lhedi - Thanza Chozo (4 090 m). Magická 
Thanza s výhledy na Stolovou horu (7 100 m). Obrov-
ská ledová stěna za vsí.
12.–13.den Table Mountain Base. Odhalování  pa-
rádní Stolové hory. Nádherné výhledy. Možná časová 
rezerva.
14.den Thanza - Tshorim. Počátek treku s výhledy na 
Stolovou horu a zavátá údolí.

15.–17.den Tshorim - Gangkhar Puensum BC - 
Geshe Woman. Nejkrásnější část treku. Stoupání do 
Tshorim Thso. Jezero s panoramatickými výhledy. Go-
phu-La (5 230 m), chůze po hřebeni s výhledy na Gan-
gkhar Puensum. Výstup k Pyramid Peak pro lepší vý-
hledy? Do basecampu poblíž Sha Chhu? Časoprostor 
„navíc“ vychutnáme dle konstelace. Lokalita nejvyšší 
hory, možný výpad k ledovcům Gangkar Phuensum.
18.den Geshe Woman - Warathang. Podél Sha 
Chhu, stoupání do Saka-La (4 800 m). Klesání ko-
lem jezer a další krátké stoupání. Krajina s malebný-
mi jezery a kontrastními vrcholky hor.
19.den Warathang-Duer Tsachu. Stoupání k Juli-La 
(4 700 m), sestup přes rododendrony, jalovce a jeh-
ličnany k řece. Za mostem stoupání k Duer Tsachu, 
kde se v horkých pramenech koupal slavný Padma-
sambhava. Nejkrásnější termály Himálaje? Lahůdko-
vá voda umocní horskou slast.
20.den Duer Tsachu - Tshochenchen. Dlouhý, ale 
snadnější trek s  finálními výhledy na hory Lunana. 
Modrá jezera a stáda jaků.
21.den Tshochenchen - Duer. Ve finále treku střídá-
me jaky za koně. Cesta navazuje na Chamkhar Chhu, 
končí v  obci Duer. Vozem do Jakar. Hlavní atrakce 
Bumthangu - „bhútánského Švýcarska“. Rituál „hot 
stone“, koupel v dřevěné „středověké“ kádi s horkými 
kameny. Lidové bary. Sýrárna a pivovárek, kde se „líh-
ne“ Red Panda, slavné kvasnicové pivo.
22.den Bumthang. Letecky do Paro. Legendární 
Paro Dzong, kde točil Bertoluci film Malý Buddha. 
Klášter Taktsang - Tygří hnízdo, „zavěšený“ na skal-
ním útesu jako impozantní stavba hlídající okolí. Zde 
přistál legendární Padmasambháva se svým tygrem. 
Vyšlápneme možný bonus?
23.–24.den Zelené údolí Paro plné překvapení. Ma-
lované domky, národní lukostřelba. Loučení s  Bhú-
tánem nad posvátnou horou Džomolhari. Letecký 
návrat domů.

Termín Cena Kód
09. 10.–01. 11. 2020 24 dnů  195 900 Kč 277A20

Cena zahrnuje: Mezinárodní letenka. Letištní taxy. Místní přelety 
Káthmándú - Paro, Bumthang - Paro, Paro - Díllí. Kompletní doprava, 
auta a džípy. Veškeré ubytování v hotelu, na treku v pronajatých 
stanech. Plná penze a servis v Bhútánu (nosič, kuchař, nákladní muly, 
horský vůdce). Trekové permity. Vstupy do muzeí a památek. Český 
průvodce. Místní průvodce dle potřeby. Cestovní pojištění.

Cena nezahrnuje: Víza do Nepálu 30 USD po příletu, víza do Bhútánu 
1300 Kč. Stravování nad rámec programu. Nápoje vyjma treku. Spro-
pitné pro nosiče. Povinné připojištění na vysokohorskou turistiku.

Typ zájezdu
Aktivní poznávání

Velikost skupiny
8–12 osob

top bhútánu s legendou peterem habelerem \ 277
to NEJLEPŠÍ ZE SNOWMANA  
Průvodce RUDA ŠVAŘÍČEK

Peter Habeler, rakouský horolezec 
Jeden z nejslavnějších horolezců světa, který společně 
s Reinholdem Messnerem jako první lidé zdolali Everest 
bez použití umělého kyslíku. 

Aktivní horský vůdce a velký sympaťák se stále raduje 
ze života v horách a pohybu v nich.

Káthmándú

Paro
Bumthang

Punakha

Thimphu

NEPÁL

BHÚTÁN
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1.–2.den Letecky do NEPÁLU. Káthmándú. Návštěva 
buddhistického „opičího“ chrámu Svajambhúnáth. 
Náměstí Durbar, palác panenské bohyně Kumárí, 
skvostné chrámy s typickou névárskou dřevořezbou.
3.den Letecky do slavné Lukly (2 800 m). Mekka 
horolezců, počátek legendárních expedic. Zajímavé 
momenty polyandrie – mnohomužství? Ženy zde mí-
vají více partnerů. První trekové prožitky. Putování do 
Phakdingu (2 650 m).
4.den Podél řeky Dudh Kosi do hlavního města šer-
pů Namche Bazar (3 440 m), výhled na Mt.Everest. 
Namche Bazar – největší šerpská vesnice.
5.den Aklimatizace v  okolí Namche Bazar. Kum-
chung  – proslavená Hillaryho škola, buddhistická 
gompa s yettiho skalpem. Výhledy na Ama Dablam, 
Everest, Lhotse.
6.den Nádherným úbočím do Tengboche (3 867 m). 
Jeden z  nejvýznamnějších buddhistických klášterů 
světa. Ranní rituály mnichů.
7.den Tengboche – Dingboche (4 400 m), nejvyšší trva-
le obydlená vesnice. Deboche, proslulý ženský klášter.
8.den Dingboche – Chukung a zpět. Údolím k Island 
Peak. Fascinující výhledy, nad kterými se tají dech.
9.den Dingboche – Lobuche (4 500 m), výlet k mete-
orologické pyramidě. Výhled na závěr doliny  Khumbu. 
Všudypřítomní jaci  – základní dopravní prostředek 

v horách. Ochutnáme jačí steak?
10.den Lobuche  – Gorak Shep (4 900 m). Noc-
leh v  klínu nejvyšších hor, výstup na Kala Patar 
(5 630 m), vrchol sousedící s  magickou horou 
 Pumori (7 145 m), nejkrásnější při západu slunce.
11.den Treking do základního tábora Everestu 
(5 350 m) na ledovci Solo Khumbu, odkud vyrážejí ex-
pedice na nejvyšší vrchol světa. Sestup do  Lobuche.
12.den Pokračování západní trasou, odklon od hlavní 
turistické cesty. Cestou výhledy na ledovcové jezero 
Cholatse Tso, ubytování v Dzongla (4 860 m).
13.den Dzongla  – Gokyo přes sedlo Cho–La Pass 
(5 360 m). Nejnáročnější část výstupu. Odměnou 
budou krásné výhledy. Sestup do Thangnaku a přes 
členitý pevninský ledovec Ngozumba až do Gokya.
14.den Gokyo a  panorama osmitisícovky Cho Oyu. 
Posvátné tyrkysové jezero Dudh Pokari, možnost 
výstupu na Gokyo Peak (5 357 m) nebo k  dalším 
ledovcovým jezerům. Nezapomenutelné výhledy na 
severní stěnu Everestu, Lhotse, Makalu, Cho Oyu. 
Pokračování do vesničky Machhermo.
15.den Machhermo, postupné klesání údolím řeky 
přes Phortse Tenga, výhledy na Ama Dablam, ubyto-
vání opět v Namche Bazar.
16.den Závěrečný sestup do Lukly údolím řeky Dudh 
Kosi, bohatá večeře.
17.den Odlet do Káthmándú. Odpoledne prohlídka 
města. Zasloužený večerní drink v  proslulém baru 
Tom a Jerry, legendární horolezecké hospůdce.
18.den Hlavní atrakce Káthmándú. Spalovací Gháty 
v  Pashupatináth. Nejposvátnější místo nepálských 
hinduistů na řece Bagmatí. Nepochopitelné kousky 
svatých mužů. Největší stupa Boudhanáth s  tibet-
skou komunitou.
19.–20.den Fakultativní možnost vyhlídkového letu nad 
Himálajem. Poslední nákupy. Letecký návrat domů.

Termín Cena Kód
16.03.– 04.04. 2020 20 dnů 51 900 Kč 233A20

16.10.– 04.11. 2020 20 dnů 51 900 Kč 233B20

15.03.– 03.04. 2021 20 dnů 51 900 Kč 233A21

Cena zahrnuje: Mezinárodní letenka. Letištní taxy. Místní přelet 
Káthmándú - Lukla a zpět. Trekové permity. Ubytování v Káthmándú 3x 
v turistickém hotýlku a 14x v horských lodžích na treku. Veškerá dopra-
va - pronajatá vozidla, taxíky, rikši. Český průvodce. Cestovní pojištění.

Cena nezahrnuje: Vízum do Nepálu 50 USD na hranicích. Vstupní e-vízum 
do Indie 1 500 Kč před odletem (v závislosti na leteckém spojení). Stravo-
vání. Vyhlídkový let k Mt. Everestu cca 210 USD. Vstupné do památkových 
objektů v Káthmándú cca 20 USD. Možnost využít služeb nosičů 20 USD/
den. Spropitné. Povinné připojištění na vysokohorskou turistiku.

s touto destinací máme mimořádné zkušenosti.

Trasa méně frekventovanými bočními údolími 
a sedly. Do hor nejdeme závodit, ale chceme si 
akci náležitě vychutnat. Po legendárním ledovci 
Solo Khumbu se podíváme i do základního 
horolezeckého tábora, odkud vyrážejí expedice 
na nejvyšší vrchol světa. Výstup na Kala Patar 
(5 630 m). Přechod 
sedla Cho–La Pass 
umožní dostat se 
k malebným jezerům 
Gokyo pod majestátní 
Cho Oyu. Možnost výstupu na 
Gokyo Ri (5 357 m), nezapomenu-
telný pohled na čtyři osmitisícovky.

Typ zájezdu
Aktivní poznávání

Velikost skupiny
8–14 osob

NEPÁL – EVEREST \ 233
trek do základního tábora

Káthmándú

Bhaktapur Lukla

Mt. Everest
NEPÁL
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1.–2.den Letecky do NEPÁLU. Hlavní město 
Káthmándú. První kroky pulzující čtvrtí Thamel, ná-
vštěva buddhistického chrámu Svajambhúnáth.
3.den Prohlídka Káthmándú. Uctívané posvátné spa-
lovací gháty Pashupatináth na řece Bagmátí. Příleži-
tost k  zamyšlení nad pomíjivostí života. Uvidíte svaté 
muže uzavřené do slupky meditace? Buddhistická 
stúpa Boudhanáth, jiná atmosféra tibetské komunity.
4.den Letecky do Lukly (2 800 m). Mekka horolezců, 
počátek legendárních expedic. První kroky po staro-
dávné stezce. Mezi malebnými poli dojdeme poho-
dlně po mírně zvlněné stezce do vesničky Phakding 
(2 650 m). Délka chůze 3 hodiny, 200 metrů klesání.
5.den Mírné stoupání podél mléčně zbarvené řeky 
Dudh Kosi až k  dlouhému drátěnému mostu za-
věšenému nad údolím. Finální výstup do hlavního 
a největšího města šerpů Namche Bazar (3 440 m). 
Aklimatizační zastávka všech horských expedic. Prv-
ní výhledy na Mt. Everest. Délka chůze 5–6  hodin, 
700 metrů stoupání.
6.den Aklimatizační den. Návštěva vesnice Kum-
chung nebo nákupy a relaxace. Kumchung – prosla-
vená Hillaryho škola, středisková nemocnice, budd-
histická gompa s  yettiho skalpem. Výhledy na Ama 
Dablam, Mt. Everest, Lhotse i  Khumbila. Krásný 
výhled na Namche Bazar, barevné střechy vklíněné 
mezi terasovitá pole. Vyhlídka na bílé štíty Kusum 
Kangguru a  Kangtega. Délka chůze 5–7  hodin, 
400 metrů stoupání.
7.den Putování podél řeky Bhote Kosi přes osady 
Phurte a Thamo do původní vesničky Thame. Budd-
histický klášter Thame gompa s  výhledy na strmé 
vrcholy Teng Kangpoche (6 500 m) a  Kongde Ri 

(6 187 m). Thame je známá svou vodní elektrárnou, 
která zásobuje elektřinou několik okolních vesnic. 
Délka chůze 6 hodin, 300 metrů stoupání.
8.den Ranní výstup do sedla (4 300 m) pětitisícovky 
Sunder Peak. Ze sedla lze krásně pozorovat výstupo-
vou trasu k sedlu Renjo-La (severní výhled) se spous-
tou kopců převyšujících 6 000 metrů a  na opačné 
jižní hraně sedla si můžeme detailně prohlédnout 
severní stěnu hory Kongde (6 300 m). Po sestupu 
lze navštívit pastevecké útulny nad vesnicí Thame. 
Snadnější alternativou je návštěva vesnice Thyang-
moche s krásnou stupou a klášter v Thame. A pokud 
stále nebudete unaveni, tak si budete moci zahrát 
s místními hochy a mnichy kopanou na hřišti místní 
školy, která je jen pár desítek metrů od lodže. Nebo 
třeba jen fandit a pořídit si netradiční fotografie. Delší 
varianta 500 m výstup a 500 m sestup, cca 6–7 ho-
din chůze. Lehčí varianta 2  hodiny chůze a  100 m 
převýšení.
9.den Zpáteční cesta z  Thame do Namche Bazar. 
Délka chůze 5 hodin, 400 metrů klesání.
10.den Celodenní zpáteční pochod podél řeky 
Dudh Kosi. Ubytování v Lukle. Délka chůze 6 hodin, 
700 metrů klesání.
11.den Ranní ruch na místním malém letišti nás 
zcela pohltí. Přelet zpět do Káthmándú. Odpoledne 
volno k odpočinku a nákupům.
12.den Káthmándú, ráno možnost vyhlídkového letu 
k Everestu. Celodenní výlet do Bhaktapuru, bývalého 
královského města – náměstí Durbar, královský palác 
se Zlatou bránou, Národní galerie, nejvyšší nepálská 
pagoda Njatapola.
13.–14.den Poslední nákupy. Letecký návrat domů.

Termín Cena Kód
05. 04.–18. 04. 2020 14 dnů 47 900 Kč 234A20

05. 11.–18. 11. 2020 14 dnů  47 900 Kč  234B20

04. 04.–17. 04. 2021 14 dnů 47 900 Kč 234A21

Cena zahrnuje: Mezinárodní letenka. Letištní taxy. Veškerá doprava 
(pronajatá vozidla, rikša). Místní přelet Káthmándú - Lukla – Káthmán-
dú. Ubytování v Káthmándú 4x v turistickém hotelu, během treku 7x 
v horských lodžích. Trekový permit. Český průvodce. Cestovní pojištění.

Cena nezahrnuje: Vízum do Nepálu 30 USD po příletu. Vstupní e-vízum 
do Indie 1 500 Kč před odletem (v závislosti na leteckém spojení). Stra-
vování. Spropitné. Vyhlídkový let k Mt. Everestu cca 210 USD. Vstupné 
do památkových objektů v Káthmándú cca 20 USD. Možnost využít 
služeb nosičů cca 20 USD/den. Povinné připojištění na vysokohorskou 
turistiku.

Typ zájezdu
Aktivní poznávání

Velikost skupiny
8–14 osob

Netroufáte si na dlouhý pochod ve velkých 
nadmořských výškách, ale přesto byste 
rádi „ochutnali“ himálajskou atmosféru? 
Pokud ano, je tato nabídka právě pro vás. 
Uvidíte Mt. Everest stejně jako krásnou Ama 
Dablam, ale i mohutného 
tibetského jaka. Pohodový 
sedmidenní trek, kde 
denní trasa nepřesáhne 
12 kilometrů, s možností 
využití služeb nosičů. Ubytování 
v horských lodžích, kde je možno se 
stravovat.

ZÁŽITKOVÝ NEPÁL \ 234
S pohodovým trekem

Káthmándú

Bhaktapur Lukla

Namche
Bazar

NEPÁL
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1.–2.den Letecky do NEPÁLU. Káthmándú. Buddhi-
stický opičí chrám Svajambhúnáth.
3.den Možnost vyhlídkového letu nad Himálajem. 
Palác panenské bohyně Kumárí Devi. Chrámové 
náměstí Durbar. Spalovací gháty v  Pashupatináth, 
svatí muži na řece Bagmátí. Poutní místa a nejsvětější 
lokality hinduistů. Královské město Bhaktapur s ar-
chitektonickými skvosty. Ruční výrobna papíru. Hrn-
čířská čtvrť. Malované posvátné thanky, nože gurků, 
obřadní masky.
4.den Letecky do Pokhary. Svérázné horské město 
u  jezera Phéva. Idylická vyjížďka na loďkách s  neu-
věřitelným výhledem – Annapurny, Dhaulaghirí, po-
svátná Machapuchare – Rybí ocas. Pěšky nad jezero 
k moderní japonské stúpě.
5.den Přelet do Jomsonu. Pěší výlet údolím řeky Kali 
Gandaki sevřeném mezi osmitisícovkami Dhaula-
ghirí a  Annapurnou do půvabné vesničky Marpha 
s  kamenným opevněním, jablky, vyhlášenou pálen-
kou i mošty. Tibetské vesnice i „refugees“.

TREK S KOMPLETNÍM SERVISEM A PLNOU PENZÍ

Převoz zavazadel po dobu treku na koních, noclehy 
zajištěny v místních rodinných hotýlcích.

6.den Přejezd džípem z Jomsonu do malebné vstupní 
brány Mustangu Kagbeni. Stanice legendární ob-
chodní stezky do Tibetu. Výstup na střechu místního 
kláštera otevře neskutečné výhledy do okolní krajiny. 
Malebné vesničky Gurungů, Thakalů a  „Mustangů“. 
Pokračování džípem podél řeky Kali Gandaki ve stí-
nu velikánů Dhaulaghirí a  Tukuche. Barevné skály 
v  Tangbe vítají v  opravdovém Mustangu. Příjezd do 
Chusangu. Dále pěšky až do vesničky Chele na úte-
sech vysoko nad řekou. Tajemné jeskyně s meditující-
mi mnichy. Rozervané skalní kaňony.
7.den „Měsíční“ krajina kolem Samar. Sestup do 
kaňonu k jeskyni, kde meditoval Guru Rinpoche. Hi-
málajští supi kroužící vysoko nad hlavami. Příjemná 
atmosféra vysoko položené samoty Syangmochen.

8.den Sestup k působivým klášterům v Ghilingu. Ná-
vštěva místní gompy. Pastviny jaků s  nomády. Ostře 
zelená políčka kontrastují s šedivou monotónností ka-
menitého okolí. Do sedla Nyi -La (4 010 m) vyjedeme 
pohodlně džípem. Sjezd do Ghemi s nejdelší modlitební 
zídkou mani na světě. Hry barevných skal v Dhakmar, 
kam dorazíme již pěšky.
9.den Působivý výstup mezi rozeklanými skalami do 
sedla Mui-La (4 170 m). Nejstarší klášter v Mustan-
gu Ghar Gompa. Vrcholem putování je centrum krá-
lovství Mustang v Lo -Mathang.
10.den Přetrvávající středověký způsob života v hlav-
ním městě Lo -Manthangu. Atmosféra zastaveného 
času. Kláštery s  šancí na taneční obřady, gompy 
plné mnišského života, rozsáhlé knihovny. Královský 
palác a možnost setkání s králem. Šokující odhalení 
principů tibetské medicíny. Výlet na koních do zapo-
vězeného území k tibetské hranici. Mystické Garphu 
i severní Nyamdo. Letní královský palác.
11.den Putování opět na jih. Sestup do příjemné ves-
ničky Dhi Gaon a  průstup překrásným pískovcovým 
kaňonem s meditačními jeskyněmi do Yara Gaon.
12.den Jednodenní výlet dále údolím na východ. Vy-
šplháme i  do meditačního místa mnichů u  kláštera 
z  12. století Luri Gompa (4 110 m). Návrat zpět do 
Yara Gaon.
13.–14.den Výstup do snad nejpůsobivější vesničky 
celé oblasti Tangge. Oblast letních pastvin jaků Paha 
(4 210 m). Putování po vrstevnici a  prudký sestup 
zpět k řece Kali Gandaki do Chusangu.
15.den Tetang je malým výletem navíc a  dalším 
krokem do jiného světa. Přidáme si putování přes 
sedlo Gyu-La (4 077 m) na posvátný hinduistický 
i  buddhistický Muktinath? Místo údajné meditace 
Padmasambhawy při cestě do Tibetu. Cesta džípem 
a oslava návratu do civilizace v Jomsonu.
16.den Letecky do Pokhary. Pro zájemce projížďka 
na kole či návštěva horolezeckého muzea.
17.den Přelet do Káthmándú. Poslední nákupy. Od-
polední odlet. 
18.den Letecký návrat domů.

18 DN
Ů

Termín Cena Kód
03.04.– 20.04. 2020 18 dnů 77 500 Kč 237A20

01.08.– 18.08. 2020 18 dnů 79 900 Kč 237B20

04.04.– 21.04. 2021 18 dnů 78 900 Kč 237A21

Cena zahrnuje: Mezinárodní letenka. Letištní taxy. Vnitrostátní přelety 
Káthmándú - Pokhara - Jomson, Jomsom - Pokhara - Káthmándú. 
Doprava pronajatými vozidly. Džípy na některých úsecích v Mustangu. 
4x ubytování v hotýlcích, v Jomsonu 2x v horské lodži. Vstupní permit 
do Mustangu a oblasti Annapurny. Kompletní servis na desetidenním 
treku v Mustangu - nosiči, muly, plná penze, 9x ubytování v domorodých 
příbytcích. Český průvodce. Místní horský průvodce. Cestovní pojištění.

Cena nezahrnuje: Vstupní vízum do Nepálu 50 USD na hranicích. 
Vstupní e -vízum do Indie 1 500 Kč před odletem (v závislosti na letec-
kém spojení). Odletové taxy 20 USD. Vstupné cca 30 USD. Stravování 
nad rámec programu. Fakultativní aktivity – vyhlídkový let k Everestu 
210 USD. Spropitné pro místní průvodce a nosiče. Povinné připojištění 
na vysokohorskou turistiku.

Český průvodce doprovodí skupinu při minimálním počtu 
8 osob, jinak služby anglicky mluvícího průvodce.

Typ zájezdu
Aktivní poznávání

Velikost skupiny
8–12 osob

Tajemný Mustang opředený legendami 
s přetrvávajícím středověkým způsobem 
života. Desetidenní trek v kombinaci s džípy 
s kompletním servisem (plná penze, služby 
nosičů, muly na nesení nákladů). Nejhlubší 
údolí světa, horská poušť, zelené vesničky, 
šťavnaté oázy i sedla s výhledy na osmitisícovky 
Annapurny a Dhaulaghirí. 
Podmanivé východy slunce, 
troubení na mušle zve na ranní 
obřady puja a hlavně krásní 
lidé. Posvátné hinduistické místo 
Muktinath. Historické Káthmándú.

NEPÁL – MUSTANG \ 237
Tajemný buddhistický svět

Káthmándú Bhaktapur
Pokhara

Jomson

MUSTANG

NEPÁL
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1.–2.den Letecky do NEPÁLU. Hlavní metropole 
Káthmándú. První kroky pulsující čtvrtí Thamel, 
návštěva buddhistického chrámu Svajambhúnáth. 
Příprava zavazadel na expedici.
3.den Ranní spektakulární odlet malým letadélkem do 
Lukly na Hillaryho letiště vybudované ve svahu hory. 
První seznámení s horskou atmosférou, ubytování v lo-
dži, aklimatizační treking do vesničky Ghat. Návrat do 
Lukly, možnost posledních nákupů v „civilizaci“.
4.den Rozloučíme se s  vesničkou Lukla a  vyrazíme 
východním směrem k  malé hydroelektrárně přes 
obdělávaná políčka, která postupně přejdou v  bo-
rovicový les. Prudké stoupání bude brzy ukončeno 
osadou Chutanga, kde z  aklimatizačních důvodů 
strávíme noc.
5.den Dnešní den bude velice dlouhý, brzy ráno vy-
jdeme z  Chutanga do rododendronového pralesa. 
Svah bude prudký a stoupání nás postupně přivede 
až do alpinského pásma bez vegetace porostlého me-
chy. Sedlo Zatrwa–La (4 600 m) je členité, skalnatý 
terén řídce porostlý travou, vlají zde pestré modlitební 
vlajky. Sestup zpět a večer strávíme opět v Chutangu.
6.den Prudký sestup horským úbočím po úzké stez-
ce. Statné kmeny jsou porostlé dlouhými vlajícími li-
šejníky a panuje zde věčné příšeří. Ubytování v osadě 
Thuli Kharka.
7.den Pokračování sestupu v  zajetí rododendronů. 
Ubytování v Khote u řeky Inku Khola.
8.den Z  vesnice Khote nás stezka povede mírným 
stoupáním podél řeky až do vesnice Thangnank
(4 360 m) na okraji morénového valu.
9.den Z  aklimatizačních důvodů odpočinkový den. 
Možný alternativní treking k blízkému modrému jeze-
ru Sabai Tso (4 470 m).
10.den Pokračování výstupu do osady Khare. Okolní 
krajina údolí Hinku a  Hunku je už jen porostlá tra-

vou a již z dálky zahlédneme náš cíl Mera Peak. Zde 
v Khare si vyzvedneme poslední potřebné vybavení.
11.den Stoupání po moréně ledovce nás kolem ledo-
pádu postupně přivede do sedla Mera–La (5 300 m) 
s  velkým množstvím modlitebních praporků. První 
nocleh ve stanech ve vlastních spacácích v  základ-
ním táboře (Base Camp). Veškerou stravu bude vařit 
náš nepálský kuchař.
12.den Z Base Campu vyrazíme již po ledovci. Mírné 
stoupání okolo ledovcových trhlin nás přivede k mo-
hutným skalám, kde se opět utáboříme ve výškovém 
táboře High Camp (5 900 m). Mera Peak se nám 
odtud bude zdát skoro na dosah ruky a  zapadající 
slunce ozáří vysoké štíty kolem nás.
13.–14.den Velmi brzy ráno zahájíme výstup. Hůlky 
nám budou oporou na ledovci, ale sklon je mírný a te-
rén jednoduchý. Postup bude velmi pomalý v řídkém 
vzduchu, ale po cca  pěti hodinách dojdeme k  patě 
vrcholové převěje. Mačky a cepín nám pomohou při 
posledním výšvihu a následně staneme na vrcholu! 
Panoramatický 360° rozhled na svět pod námi. Ná-
vrat zpět přes High Camp, sbalení stanů a vybavení, 
návrat do Base Campu, popř.  až do Khare. Rezervní 
den navíc na opakování výstupu v případě nepříznivé-
ho počasí či aklimatizačních problémů.
15.den Zpět z Khare podél morény ledovce až do Khote.
16.–17.den Sestup Khote  – Thuli Kharka, opětovné 
překonání členitého sedla Zatrwa–La a sestup do Lukly.
18.den Zpáteční let z Lukly do Káthmándú. Zaslou-
žený večerní drink v  proslulém baru Tom a  Jerry, le-
gendární horolezecké hospůdce.
19.den Prohlídka buddhistické stupy Boudhanáth, 
kterou dokola obejdeme ve směru hodinových ruči-
ček. Spalovací hinduistické gháty v Pashupatináthu, 
kde uvidíme pomíjivost pozemského bytí.
20.–21.den Poslední nákupy a letecký návrat domů.

Termín Cena Kód
16.10.– 05.11. 2020 21 dnů 84 900 Kč 290A20

Cena zahrnuje: Mezinárodní letenka. Letištní taxy. Místní přelet 
Káthmándú - Lukla a zpět. 3x ubytování v Káthmándú v turistickém 
hotelu, na treku 12x v lodžích (horské hotýlky), ve stanu při výstupu 
v základním a výškovém táboře (max. 3 noci). Služby nosičů během 
celého treku a výstupu na Mera Peak (15 kg/osoba). Pronájem stanů, 
maček, cepínu a lana. Kompletní strava 2 dny v táboře Base a High 
Camp. Povolení k výstupu na Mera Peak - climbing permit. Vstup do 
NP Sagarmatha a Makalu - Barun. Poplatek za expediční odpadky. 
Český průvodce. Místní průvodci. Cestovní pojištění.

Cena nezahrnuje: Vstupní vízum do Nepálu 50 USD na hranicích. 
E-vízum do Indie 1 500 Kč (v závislosti na leteckém spojení). Vstupy do 
navštívených památek v Káthmándú. Strava a nápoje mimo uvedené. 
Spropitné pro nosiče a místní průvodce. Povinné připojištění na 
vysokohorskou turistiku.

Akci lze zorganizovat také jen v doprovodu anglicky ho-
vořícího průvodce za cenu 55 900 Kč / osoba při počtu 
6–8 osob.

Typ zájezdu
Aktivní poznávání

Velikost skupiny
6–8 osob

Expedice na Mera Peak je tou pravou výzvou 
určenou zájemcům o přírodu a vysokohorskou 
turistiku v divukrásných horách. Pohyb mimo 
klasické turistické trasy, jedinečný zážitek 
z postupu po ledovci a táboření ve stanu nad 
hranicí 6 000 m n. m. Ohromení z nekonečného 
Himálaje i pokora před obrovskými horami. 
Nejedná se o klasické horolezení. 
Mačky, cepín a lano budou potřeba 
pouze poslední den výstupu. 
Zavlaje na vrcholu opět česká 
vlajka? Budeme jen několik 
kilometrů vzdušnou čarou nejvyšší 
hory světa.

NEPÁL – MERA PEAK \ 290
Moje první šestitisícovka

Zájezd na přání

Rádi vám připravíme podobný program. 
Termín i velikost skupiny jsou volitelné.

Pište nám na info@livingstone.cz

Káthmándú

Bhaktapur Lukla

Mera Peak

NEPÁL
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1.–2.den Letecky do NEPÁLU. Hlavní město 
Káthmándú. Ubytování v  srdci Thamelu. Večerní 
ochutnávka thumby, tradičního piva Sherpů.
3.den Přesun džípy do centrálního Nepálu. Arughat 
Bazar  – největší vesnice na trase kolem Manaslu. 
Džípy pokračujeme dál do nitra hor. Lemujeme řeku 
Buri Gandaki, jejíž prvosjezd mají na svědomí čeští 
vodáci. Noc v Sothi Khola.
4.den Sothi Khola (597 m)  – Khorlabesi (970 m), 
6  hodin chůze. Pozvolný postup proti proudu Buri 
Gandaki přes vesnice Gurungů a  Magarů. Výhledy 
na terasová políčka. Noc v Khorlabesi.
5.den Khorlabesi (970 m) – Salleri (1 360 m), 6 ho-
din chůze. Pohodová chůze do vesničky Tatopani vy-
hlášené svými termálními prameny. Procházíme přes 
území výskytu horských opic langurů. Přejdeme ně-
kolik závěsných mostů. Vesnice Jagar. Noc v krásné 
kamenné vesnici Salleri.
6.den Salleri (1 360 m)  – Chumling (2 360 m), 
8–9  hodin chůze. Mani zídka a  překladiště mul ve 
vesnici Sirdibas. Dlouhý traverz po zcela novém mos-
tě zakotveném ve skále (nově vystavěný teprve v roce 
2016). Před vesnicí Philim přejdeme jeden z nejdelších 
závěsných mostů v Himálaji. Odkláníme se od hlavní tra-
sy a borovicovým lesem stoupáme do Lokpy (2 240 m) 
a dál do místa noclehu tibetské vesnice Chumling.
7.den Chumling (2 360 m) – Lamagaon (3 200 m), 
6 hodin chůze. Otevírají se nám pohledy na rozsáhlé 
údolí Tsum. Celá oblast je osídlená tibetským etni-
kem a pro turisty byla zpřístupněná teprve před pár 
lety. Terasová políčka a výhledy na sedmitisícové vr-
choly Ganesh Himal. Tibetská architektura. Největší 
ženský klášter Rachen Gompa. Chrámy odlišných du-
chovních proudů, odvážně vytesané gompy do skal. 
Výjimečná příroda. Jeskyně Piren Phu, kde meditoval 
Milarepa. Noc v Lamagaon.
8.den Lamagaon (3 200 m) – Mu Gompa (3 530 m), 
6  hodin chůze. Fantastický den! Tibetské vesničky 
a úžasné výhledy. Ganesh II v celé kráse. Velký kláš-
ter Mu se stovkou mnichů je nejvýše a  nejseverněji 
položená ves s  trvalým osídlením. Ženský klášter 
Dhephu Doma – místo zrození světla. Nejstarší kláš-
ter údolí – 800 let. Fenomenální pohled na Langpo, 
Kipu Himal a Ganesh II a IV. Noc v klášteře.

9.den Mu Gompa (3 530 m) – Chokang Paro (3 100 m), 
6 hodin chůze. Přes Chhule do Lamagaon s příjemným 
klášterem Rachen. Blízkou vesnici Lar navštívil i král 
Birendra. Stovka mnišek sekty, která nepovoluje oběti 
zvířat. Svatyně schraňuje 1 000 hliněných a jednu cen-
trální sochu jedenáctihlavého Avalokitešvary.
10.den Chokang Paro (3 100 m) – Deng (1 860 m); 
8  hodin chůze. Loučíme se s  Tsum, obrat na sever 
a bambusovým lesem do vesnice Dengo.
11.den Deng (1 860 m) – Namrung (2 580 m), 6 ho-
din chůze. Výhledy na vrchol Sringi Himal. Mani zídka ve 
vesničce Bihi Phedi, kamenné čorteny a závěsné mos-
ty. Vodopády z úbočí. Nad divokým kaňonem výstup na 
vysoký útes do středověké vsi Prok. Noc v Namrungu 
(2 580 m), možnost navštívit místní klášter.
12.den Namrung (2 580 m) – Samagaon (3 480 m), 
6  hodin chůze. Vesnice Lihi s  množstvím čortenů, 
výhledy na Ganesh Himal. Dech beroucí výhled na 
osmitisícovku Manaslu a na její ledovec s morénou. 
Tibetské vesnice Sho a Lho. Mani zídky, čorteny a ve 
větru se třepotající modlitební praporky. Možnost na-
vštívit starobylý klášter Sama gompa, duchovní cent-
rum oblasti. Noc v Samagaon.
13.den Samagaon (3 480 m), odpočinkový den nebo 
7 hodin chůze. Pro zájemce možnost aklimatizačního 
výstupu do základního tábora Manaslu. Fantastické 
výhledy.
14.den Samagaon (3 480 m) – Samdo (3 865 m); 
4  hodiny chůze. Pohodový den s  krásnými výhledy, 
po cestě dlouhá mani zídka v  Kermo Kharka. Noc 
v Samdo.
15.den Samdo (3 865 m) – Lharke Phedi (4 470 m), 
min. 4 hodiny chůze. Kratší výstup do poslední osady 
před sedlem. Možnost prodloužit o  výšlap směrem 
k  tibetské hranici po staré karavanní stezce. Noc 
v Lharke Phedi.
16.den Lharke Phedi (4 470 m) – sedlo Larkya–La 
(5  160 m)  – Bhimtang (3  590 m), 9  hodin chů-
ze. Nejtěžší den treku, výstup do sedla Larkya-La 
(5  160 m). Vynaloženou námahu odmění výhledy 
nejen na Manaslu, ale i  na celý hřeben Annapuren 
a okolní sedmitisícovky. Prudký sestup do Bimtangu.
17.den Bhimtang (3 590 m) – Dharapani (1 860 m), 
8 hodin chůze. Poslední den treku, borovicovým a ro-
dodendronovým lesem dlouhý sestup do Dharapani. 
V případě rychlejšího sestupu možnost navštívit kláš-
ter v Thonje nebo ochutnat jablečnou brandy ve velké 
gurungské vesnici Tililje. Noc v Dharapani.
18.den Ráno přesun džípy do Besisaharu a minibu-
sem dál do Káthmándú.
19.–20.den Prohlídka méně známých památek 
v  Káthmándú (popřípadě rezervní den, kdyby bylo 
v horách špatné počasí). Poslední nákupy v Káthmán-
dú a odpolední odlet.
21.den Letecký návrat do vlasti.

Typ zájezdu
Aktivní poznávání

Velikost skupiny
6–10 osob

Termín Cena Kód
08.10.–28.10. 2020 21 dnů 59 900 Kč 248A20

Cena zahrnuje: Mezinárodní letenka. Letištní taxy. Ubytování 
3x v Káthmándú v hotýlku, na treku 15x v jednoduchých rodinných 
hotýlcích. Kompletní doprava, pronajatá auta. Permity v Nepálu. 
Vstupy do NP. Český průvodce a místní průvodci podle potřeb. Cestovní 
pojištění.

Cena nezahrnuje: Vízum do Nepálu 50 USD na hranicích, vstupní 
e-vízum do Indie 1 500 Kč před odletem (v závislosti na leteckém 
spojení). Stravování. Vstupné do památkových objektů v Káthmándú 
cca 20 USD. Možnost využít služeb nosičů 20 USD/den. Povinné 
připojištění na vysokohorskou turistiku.

Pro milovníky hor, kteří na cestách preferují 
místa bez turistů. Nejhezčí trek v hlavním 
himálajském hřebeni. „Zadní údolí pod 
Manaslu“ je skryté ostatnímu světu. Zasněžené 
štíty, jaci a modlitební kameny a čorteny 
tvoří kulisu skalním obrům nad ledovcovými 
jezery. Trasa vesničkami s různými etniky až 
do Nupri, údolí s tibetským vlivem. 
Sedlo Larkya–La (5 106 m). 
Mystické údolí Tsum. 
Trek bočním údolím 
do tajemného světa 
za osmitisícovku Manaslu.

TREK KOLEM BÁJNÉ MANASLU \ 248
Mystické údolí Tsum

Zájezd na přání

Rádi vám připravíme podobný program. 
Termín i velikost skupiny jsou volitelné.

Pište nám na info@livingstone.cz

Manaslu

Gorkha
Káthmándú

NEPÁL
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Typ zájezdu
Aktivní poznávání

Velikost skupiny
8–12 osob

1.–2.den Letecky do ČÍNY. Přílet do Pekingu. 
3.den Letecky do TIBETU na letiště Gonkar. Cesta do 
města „bohů“ Lhasy. Chrám Jokhang s  drahokamy 
zdobeným Buddhou nás přeladí na neopakovatelnou 
atmosféru starobylého Tibetu. Posvátná kora s „plazi-
vou chůzí“ prostrací. Projdeme posvátný poutní okruh 
Barkhor. Rozmanitá tibetská kuchyně. Nocleh v srdci 
starého města. Západ slunce nad střechami domů.
4.den Výstup k  Potale, sídlu dalajlámů. Klenotnice 
náboženských a  řemeslných skvostů. Klášter Sera 
a  meditující mniši. Chrám orákula, věštce budouc-
nosti. Tepající tržnice. Letní sídlo dalajlámů Norbulin-
ka, odkud musel utéct 14. Dalajláma do exilu. 
5.den Drepung  – četné gompy, klášterní kuchyně. 
Stihneme i  aklimatizační výjezd do kláštera Ganden, 
hlavního sídla školy Gelugpa, tzv.  „žlutých čepic“ tibet-
ského buddhismu. Obrovská otevřená náruč klášterní-
ho komplexu. Ruční tisky modlitebních praporků a ná-
boženských textů. Tradiční dřevořezby. Nocleh ve Lhase.
6.den Pronajatým vozem přes vysokohorské prů-
smyky putování po vyhlášené Friendship Highway. 
Posvátné jezero Štírů Jamdrok Tso s nebesky modrou 
vodou. Starobylé městečko Gyantse, snad nejkrás-
nější v Tibetu – působivý klášter Pelkor.
7.den Tradiční tibetská čtvrť a klášter Pelkor Chöde. 
Majestátní pevnost na skaliskách. Mohutná stúpa 
Kumbujm s nepřeberným počtem bohů lamaistické-
ho pantheonu. Odpolední cesta do Shigatse, druhé-
ho největšího města Tibetu. Rozsáhlé tržiště.
8.den Shigatse. Vyhlášený klášter a sídlo pančenlá-
mů, Tashi Lhunpo – obrovský klášterní komplex.
9.–10.den Velká výprava tibetskou náhorní plošinou 
k posvátné hoře Kailás. Saga je neobvyklým místem 
odlišných civilizací. Střecha světa je plná zajímavých 

míst. Fotogenické výhledy na písečné duny. Centrum 
poutníků Darchen s výhledy na magickou horu.
11.–13.den Třídenní poutní okruh KORA kolem 
nejposvátnější hory světa Kailás. Kora symbolizuje 
cestu životem, smrtí i  bardo, stav mezi smrtí a  no-
vým životem znovuzrození. Klášter Diraphug ve výš-
ce 5 050 m. Další den výstup do nejvyššího sedla 
 Dolma–La (5 630 m) magického okruhu. Klášter 
Dzutulpuk (4 835 m) – další mystická lokalita pobytu 
Padmasambhavy. Tajemné jeskyně Guru Rinpočeho. 
Poslední den přes planinu Barkha dotočíme okruh 
finálně až do Darchenu. Výhledy na sedmitisícovou 
Nanda Devi. Tisíce posvátných kamenů s  rytinami 
a  stovky zvířecích reliktů, jezerní výjevy i  příjemně 
horká voda termálů v Tirthapori. Podle legendy i sám 
Padmasambhava si zde dopřál koupel.
14.den Velká cesta do západního Tibetu. Izolovaným 
územím údolí Satladž ke skalním chrámům bönismu 
Gurungam. Odlehlý Kjunklung je prvotním místem 
bönismu a sídlo slavné říše Žamžung. Odlišné stavby 
čortenů a stúp. V komplexu skalního města zde žilo 
10 000 lidí. Travertinové termály evokují Pamukkale. 
První stromy hliněného království po dlouhé horské 
polopoušti v přívětivé oáze Zanda.
15.den Království Guge je cestovatelská i duchovní 
lahůdka hliněných paláců architektury zastaveného 
času. Prohlídka Tholingu s  kláštery, freskami a  od-
lišnými stavbami. Unikátní výtvory řeky Satladž, ne-
konečné jeskynní výtvory. Královský Tsaparang, Letní 
i Zimní palác, působivé fresky. Tajemné jeskyně.
16.den Fascinující syrovou krajinou až k  mystické 
vodní ploše Manasarovar (4 558 m). Nejposvátnější 
jezero Tibetu. Koupel v průzračné vodě přináší očistu 
duše a těla odvážným i zvídavým… Významné chrámy 
poutníků. Chiu Gompa – úchvatný klášter snad s nej-
krásnějšími pohledy na horu hor.
17.–18.den Cesta na východ do Saga. Odlišný střed-
ní Tibet a  blízkost osmitisícovky Shisha Pangma. 
Nejvýše položený klášter světa Rongbuk a  tajemná 
ženská gompa. Základní tábor Everestu s ledovcem.
19.den Dobrodružné putování na nepálské hrani-
ce s výhledem na další majestátné osmitisícové vrcholy. 
20.den Sjezd z náhorní tibetské planiny do zeleného 
NEPÁLU. Překonáme přes 2 000 výškových metrů. 
Dojezd do starobylého údolí Káthmándú. Buddhis-
mus vystřídá hinduismus. Ubytujeme se v Thamelu. 
Buddhistický opičí chrám Svajambúnáth.
21.den Možnost ranního vyhlídkového letu nad Hi-
málajem. Káthmándú. Náměstí Durbar, palác pa-
nenské bohyně Kumárí, náměstí s  chrámy a  névár-
skou dřevořezbou. Největší stúpa světa Boudhanáth.
22.den Poslední nákupy a  rozloučení s  Nepálem. 
Gháty v Pashupatináth na řece Bagmátí, svatí muži, 
poutní místo, nejsvětější místo nepálských hinduistů. 
Odpolední odlet z Káthmándú.
23.den Letecký návrat domů.

Termín Cena Kód
06.08.– 28.08. 2020 23 dnů 98 900 Kč 298A20

24.09.– 16.10. 2020 23 dnů 98 900 Kč 298B20

Cena zahrnuje: Mezinárodní letenka. Letištní taxy. Ubytování ve 
městech 12x v hotelech, na ostatních místech 6x ve vícelůžkových 
ubytovnách, na treku 2x v klášterech. Kompletní doprava pronajatými 
vozidly. Vstupní permity do Tibetu. Český průvodce. Místní průvodci 
podle potřeb. Cestovní pojištění.

Cena nezahrnuje: Vstupní vízum do Nepálu 30 USD, před odletem 
do Číny 3 300 Kč, vstupní e-vízum do Indie 1 500 Kč před odletem 
(v závislosti na leteckém spojení). Stravování. Vstupy do památek. Let 
k Mt. Everestu cca 210 USD. Spropitné. Povinné připojištění na vysoko-
horskou turistiku. Příplatek za jednolůžkový pokoj 8 200 Kč.

Město bohů Lhasa. Nejvýše položená silnice 
světa Friendship Highway. Mystický Kailás je 
nejdůležitější horou pro světová náboženství. 
Třídenní trek kolem posvátné hory. Zářivě modré 
jezero Manasarovar. Tajemné království Guge, 
hliněná architektura. Bönistické kořeny říše 
Žamžung. Mystický západní Tibet. Nekonečné 
divoké prostory, pouště 
i polopouště. Základní 
tábor Everestu. Starobylé 
chrámy Káthmándú 
a kultura utvářená splýváním 
buddhismu a hinduismu.

TIBET – NEPÁL \ 298
Kailás a království Guge

Lhasa

Gyantse

TingriSaga

Kailás
Guge

Káthmándú

TIBET

NEPÁL
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Malý stát MEGHALAYA, v překladu trefně Příbytek 
mraků, s nejdeštivějším místem na světě. ASSAM 
s  nekonečnými čajovými plantážemi, veletokem 
Brahmaputrou či NP Kaziranga (největší koncent-
race nosorožců na planetě, sloni, šance na tygry). 
Výprava za bývalými lovci lebek do tajemného 
NAGALAND a účast na výpravném festivalu Horn-
bill tradičních zvyků domorodých kmenů. Zájezd, 
který si vychutnají profesionální i  amatérští foto-
grafové (ti se zde mohou něco dozvědět a přiučit), 
ale samozřejmě nejen oni. Možnost společného 
fotografování a  hodnocení snímků s  průvodcem 
zájezdu Janem Košťálem (zkušeným amatérským 
fotografem  – vítězem národního kola fotosoutěže 
National Geographic na téma reportáž).

1.–2.den Letecky do hlavního města BANGLADÉŠE, 
Dháky. Metropole všech rikšů světa (na 400 000!). 
Nejvýraznější památky města. Moderní budova parla-
mentu, arménský kostel, mešita Sitara s nádhernými 
mozaikami. Nejstarší hinduistický chrám Dhakes-
wari a starobylé domy s dílničkami (šperky z lastur). 
Rušný bazar Šankaria.
3.–4.den Cesta autobusem k Bengálskému zálivu do 
přístavu Čitagong a dále do vnitrozemského Ranga-
mati, města na jezeře Kaptai. Výprava za menšino-
vými etniky Čakma, Mru, Mizo, Mohu a Kuki žijícími 
v horách kolem jezera. Plavba loďkou po vesničkách 
na březích jezera, návštěva bambusových buddhistic-
kých svatyní.
5.–6.den Na jižní cíp země u hranic s Barmou do nej-
většího a jediného přímořského letoviska Cox’s Bazar. 
Několik desítek kilometrů dlouhá pláž, rybářský přístav 
a  dřevěný barmský klášter. Kmenové území osídlené 
barmskými uprchlíky. Bývalé hlavní město Arakanské-
ho království - Ramu (Lama) Bazar se svými památka-
mi. Barmské buddhistické kláštery a chrámy.
7.–9.den Podél pobřeží zpět do přístavu Čitagongu, 
druhého největšího města země. Pohřebiště lodí, 
rybářský přístav. Barevná tržnice. Návrat do Dháky 

a  dále autobusem a  trajekty přes nejširší ramena 
Bengálské delty veletoků Gangy a  Brahmaputry do 
měst Khulna a  Mongla. Výlet do města Bagerhat 
s atraktivní mešitou Šait Gumbád.
10.–12.den Třídenní výlet lodí s  plnou penzí deltou 
až k pobřeží Bengálského zálivu do NP Sundarbans. 
Největší světová populace bengálských tygrů, kroko-
dýli, říční delfíni, jeleni axisové. Výstup na pozorovací 
věž nad džunglí, stopování tygrů, návštěva vesnice 
prostitutek na břehu řeky. Dva noclehy na lodi.
13.den Plavba koloniálním kolesovým parníkem 
(v kajutách 1. třídy) z Mongla spletí úzkých kanálů řek 
Madhumati, Tetulia a Meghna přes Barisal a Čan-
dpur zpět do Dháky. Zkusíme fotografickou reportáž 
z celodenní plavby unikátní lodí?
14.–15.den Prohlídka Dháky. Přístav Sadarghat 
a  loděnice na toku Burigangy s  nepředstavitelným 
množstvím lodí, loděk a lodiček. Fotografování mum-
raje na řece, v  docích a  dílnách u  řeky. Mughalská 
pevnost Lalbagh. Letecký návrat domů nebo přejezd 
na severovýchod země do Šrímangalu.

*MOŽNOST ZKRÁCENÍ ZÁJEZDU, PŘÍLET DO DHÁKY 
14.DEN NEBO ODLET Z DHÁKY 15.DEN

16.–19.den Šrímangal  – čajové centrum v  nejma-
lebnější části země. Vesnice Džaflong. Primitivní 
těžba stavebních kamenů v  hraniční řece. Přechod 
hranice do INDIE, do státu MEGHALAYA. Odjezd 
do Shillongu. Muzeum Don Bosco, tržnice. Výlet do 
Cherrapunjee na nejdeštivější místo světa. Jeskyně 
Mawsmai a vodopád Noh Kalikai.
20.–22.den Přejezd do ASSAMU. Hlavní město 
 Guwahati: posvátné hinduistické chrámy Kamakhya 
a  Uma Nanda, plavba po Brahmaputře s  možností 
pozorovat říčními delfíny, chrám Devíti planet – Nava-
graha. Safari na slonech v NP Kaziranga.
23.–27.den Cesta krajem orchidejí do Kohimy – me-
tropole NAGALANDU, izolovaného indického stá-
tu  – oblasti bývalých lovců lebek. Zastávka u  jezera 
Barapáni. Účast na setkání příslušníků různých kmenů 
Nagalandu – jedinečném festivalu Hornbill. Válečné 
tance lovců lebek, tradiční písně, hry, tetování i místní 
speciality k  jídlu. Chonoma  – místo posledních brit-
sko–nágských bojů. Kulturní centrum kmene Konyak – 
Mon a nedaleké vesnice původních lovců lebek Long-
wa nebo Singha Chingnyu. Tetované obličeje i těla.
28.–31.den Přejezd do „Tea City of India“ Dibru-
garhu, města obklopeného čajovými plantážemi 
na široké Brahmaputře s novým nejdelším silničním 
a  železničním mostem Indie (délka 4 940 m). Odlet 
do metropole BENGÁLSKA a „nejindičtějšího“ města 
plného kontrastů – Kalkaty. Památník královny Vikto-
rie, chrám bohyně Kálí, misie Matky Terezy, botanická 
zahrada, květinový trh. Howrah - nejrušnější most 
světa, běhající rikšové. Letecký návrat domů.

Typ zájezdu
Aktivní poznávání

Velikost skupiny
8–12 osob

Termín Cena Kód
13.11.– 27.11. 2020 15 dnů 60 990 Kč 272A20

25.11.– 13.12. 2020 19 dnů 58 890 Kč 273A20

13.11.– 13.12. 2020 31 dnů 83 590 Kč 275A20

Cena zahrnuje: Mezinárodní letenka. Letištní taxy. Místní přelet Dibru-
garh – Kalkata. Doprava - veřejná (komfortnější dálkové a místní busy, 
2x noční přejezd autobusem, lodě, popř. vlaky) a nájemní (minivany 
s místním řidičem, taxi, rikši). Třídenní výlet na lodi v NP Sundarbans 
s plnou penzí. Celodenní plavba unikátním kolesovým parníkem. Safari 
v NP Kaziranga, jízda na slonovi. 9x/14x/22x ubytování v hotelech 
a penzionech se snídaní (dvoulůžkové pokoje s vlastním sociálním 
zařízením, 2x vícelůžkové pokoje, 1x kajuta 1.třídy na parníku, 2 noci 
na lodi v NP Sundarbans). Český průvodce. Místní průvodci dle potřeb. 
Cestovní připojištění.

Cena nezahrnuje: Vstupní víza do Indie 2 570 Kč osobně na ambasádě 
v Praze, vstupní víza do Bangladéše 51 USD po příletu. Vstupné do 
památek. Stravování nad rámec programu. Spropitné. Příplatek za 
jednolůžkový pokoj 3 700 Kč (15 dní) a 6 100 Kč (19 dní) / 9 300 Kč 
(31 dní).

Akce nejen pro fotografy. 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. Země skrz na skrz protkaná 
vodními toky, na nichž se odehrává značná 
část života místních obyvatel. 
Návštěva čtyř svazových států 
nejvýchodnější části Indie. 
ZÁPADNÍ BENGÁLSKO – 
bývalé hlavní město Indie 
Kalkata.

31 DN
Ů19 DN
Ů15 DN
ŮBANGLADÉŠ – ASSAM – NAGALAND \ 272, 273, 275

FESTIVAL HORNBILL
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Šrímangal
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BANGLADÉŠ
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19 DN
Ů

1.–2.den Letecky do INDIE. Přílet do Díllí. Následně 
přelet do Guwahati. Malebnou krajinou malých ves-
niček a rýžových polí do horského státu MEGHALAYA 
- Království oblaků. Přírodní park Thangkharang s vý-
hledem ze Sloního vrchu do Bangladéše, vápencová 
jeskyně Mawsmai. Jeden z nejvyšších indických vo-
dopádů Nohkalikai. Nocleh v Cherrapunjee.
3.den V  kopcovité krajině protkané meandrujícími 
řekami a potůčky vytvořili příslušníci rodu Khasi živé 
mosty z kořenů stromů. Přírodní stavby jsou působi-
vé. Celodenní trek vesničkami k unikátnímu dvoupat-
rovému kořenovému mostu. Nocleh v Cherrapunjee.
4.den Brzký odjezd do Shillongu. Ranní trh Bara Bazar 
v Shillongu. Návrat do Guwahati. Prohlídka města se 
svatostánky. Unikátní chrám Navagraha na kopci. Již 
v  dávnověku znali senzačně 8 planet znázorněných 
8 lingamy, penisy Šivy. Magie nasvícené lampami, jak 
„obíhají“ Slunce. Ohnivé penisy trůní v plamenné jóní, 
kamenné ženské vulvě. Kamakhya – vyhlášený krva-
vý chrám zasvěcený bohyni Durga. Návštěva chrámu 
na pavím ostrově Umananda Mandir.
5.den Guwahati. Prohlídka města se svatostánky. 
Barevné kultury Indie. Unikátní chrám Navagraha na 
kopci.  Kamakhya – vyhlášený krvavý chrám zasvěce-
ný bohyni Durga. Návštěva chrámu na pavím ostrově 
Umananda Mandir. Přesun do státu ASSAM  – ča-
jová Mekka. Přesun k  národnímu parku Kaziranga 
zapsaném v přírodním dědictví UNESCO.
6.den Neopakovatelné ranní safari na slonech 
v  NP  Kaziranga. Velké množství nosorožců. Buvoli, 
krokodýli, dravci, antilopy, hejna vodního ptactva. 
Dopolední safari v národním parku v otevřených dží-
pech. Šance na tygry i levharty. Odlišné vegetační 
zóny, jezera, řeky i  mokřady. Odpoledne přejezd na 
největší říční ostrov na světě - Majuli. Plavba po le-
gendární Brahmaputře s šancí na říční delfíny.
7.den Procházka po vesnici a  návštěva typických 
obydlí kmene Mishing. Hinduistické kláštery satra 
s  dlouhovlasými višnuisty. Klášter, škola i  centrum 

umění se zaměřením na poezii, hudbu, literaturu 
a tanec. Barevné chrámy vyznavačů boha Višnu. Fas-
cinující taneční vystoupení dhulia s výjevy Ramajány, 
tance v maskách. Zajímavá výroba masek.
8.den Přesun do státu ARUNACHAL PRADESH - 
„Země hor koupajících se v ranním slunci“. Přejezdem 
unikátního bambusového mostu opustíme Majuli 
a vydáme se do Ziro. Výprava k pestrým etnikům. Za-
konzervovaný cíp původního animismu byl izolován, 
téměř každé údolí obývá jiný kmen, žije zde 65 uni-
kátních etnik. Nejzajímavější z nich navštívíme. Chý-
še demonstrují úspěchy domácího lovce vystavenými 
lebkami a trofejemi. Večerní návštěva tržiště v Ziro.
9.den Prohlídka vesnic – pěší výlet přes políčka mezi 
vesnicemi Hong a  Hijo. Horská stanice Hapoli, dříve 
Ziro (1 800 m). Tetovaný kmen Apatani – mistři pěsto-
vání rýže. Prohlašují se za potomky Abo Teniho, mytic-
kého prvotního člověka. Místní ženy si vkládaly ratanové 
talířky do nosu. Návštěva Myokum – vesnického oběti-
ště, kde rodiny každý rok obětují polodivokého mithuna 
(skot). Vysoké „totemy“ babo a  tradiční pódiová shro-
maždiště lapang. Největší kmenové vesnice Asie.
10.den Himálajským podhůřím přesun do Daporija. 
Oblast etnika Tagin. Vesnice kmene Hillmiri. Podél 
cesty kvetoucí vánoční hvězdy. Možnost spatřit pla-
chého mithuna.
11.den Daporijo - zažijeme Si-Donyi - největší fes-
tival kmene Tagin. Sváteční tance, veselí a  tradiční 
oděvy si můžeme užívat celý den! Parádní tržnice, 
tradiční klobouky tvaru člunů.
12.den Přejezd horskou krajinou do Aalo – jednoho 
z nejstarších měst v Arunachal Pradeshi.
13.den Pozoruhodné údolí Aalo obklopené horami, po-
seté citrusovými háji a rozdělené řekami Sipu a Siyom. 
Výlet k unikátním visutým mostům – odvážná bambu-
sová díla se klenou nad vodou v nepředstavitelné vzdá-
lenosti. Průzkum okolních osad kmenů Adi a Khamba.
14.den Přejezd do metropole Ahomů  – Sivasagar. 
Západ slunce nad Brahmaputrou.
15.den Oceán Šivy je bývalé hlavní město Ahomů. Palá-
ce, chrámy i hrobky. Chrám Šivadol, nejvyšší Šivův chrám 
v Indii. Skvělá akustika je výzvou k puje. Sedmistupňový 
palác Garhgaon vystavěný na původních základech ze 
16. století. Návštěva barevných zeleninových trhů. Vstup 
do tajuplného NAGALANDU. Nocleh v Mon.
16.den Oblast vyhlášených lovců lebek minulosti. Osa-
da Hongphui. Tetovaná a jizvená těla „jiných domorod-
ců“, kteří stále uctívají krále. Mnohé tradice přetrvávají, 
zvyky halí spiritualita. V chýších se nad ohništi připravuje 
opium, ortel  rozhoduje o  životě a  smrti. Tajemné ves-
ničky původního animismu. Etnika evokují Indočínu. 
Vesnice Longwa a Konyak. Velmi zruční umělci, řezbáři, 
výrobci domácích pušek, kulí i střelného prachu.
17.den Přejezd do Dibrugarh.
18.–19.den Přelet do Díllí. 
Letecký návrat domů.

Typ zájezdu
Aktivní poznávání

Velikost skupiny
8–11 osob

Termín Cena Kód
26. 12.–13. 01. 2020 19 dnů 77 900 Kč 299A19

26. 12.–13. 01. 2021 19 dnů 78 900 Kč 299A20

Cena zahrnuje: Mezinárodní letenka. Letištní taxy. Místní přelety 
Díllí - Guwahati, Dibrugarh - Díllí. Veškerá doprava pronajatými vozidly. 
14x ubytování v turistických hotýlcích převážně se snídaní, v Majuli 
2x v bambusových chatkách. Vstupy do vybraných vesnic. Vstup do 
NP Kaziranga. Jízda na slonovi a safari v džípu v NP Kaziranga. Plavby 
lodí. Vstupní permit do Arunachal Pradesh. Taneční vystoupení v Majuli. 
Místní průvodce. Český průvodce. Cestovní pojištění.

Cena nezahrnuje: Vstupní e-vízum do Indie 1 500 Kč před odletem. 
Stravování. Poplatky za použití fotoaparátu a kamery. Spropitné. 
Příplatek za jednolůžkový pokoj 5 900 Kč.

Výprava do záhadné severovýchodní INDIE 
vklíněné mezi Tibet, Bhútán, Barmu a Bangladéš. 
Vychutnáme lokality nejlepšího čaje světa, 
prozkoumáme oblasti rozličných etnik, zvyků 
a tradic. Projedeme velké území svérázných 
kmenů, kde se místy zastavil čas. Poznáme stát 
Assam s nekonečnými čajovými plantážemi, 
veletokem Brahmaputrou či NP Kaziranga. 
Malý stát Meghalaya, 
v Nagalandu podnikneme 
výpravu za bývalými lovci 
lebek. Cesta do Arunachal 
Pradesh bude spojená 
s návštěvou festivalu a šancí 
poznat až 65 místních etnik.

SEVEROVÝCHODNÍ INDIE – OBLAST 7 SESTER \ 299
Zakázané státy

Guwahati

Cherrapunjee

Kaziranga

Hapoli Dapinj

Longwa

Dibrugarh

INDIE
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1.den Letecky do ÍRÁNU, do hlavního města Teherá-
nu. Putování na severozápad země do prastarého měs-
ta Ardabíl, kam zavítá pouze zlomek turistů. Stihneme 
zajímavé termály Sar Ein pod slavnou horou Sabalan?
2.den Prozkoumáme Ardabíl, proslulý výrobou ko-
berců. Navštívíme proslulou svatyni Šejcha Sáfího, 
tajemný chrám Šahár Jerí i  masivní pohřebiště vo-
jáků z  tragické bitvy u  Čaldiránu. Cesta do Tabrízu, 
starého hraničního města, odkud Persie vedla dlouhé 
války proti Osmanům.
3.den Objevíme velkolepý bazar v Tabrízu. Modrá me-
šita i  působivé domy z  19. století. Tabríz byl dlouhé 
dekády hlavním městem Perské říše, než se dvůr pod 
hrozbou válek přesunul jinam. Po sobě králové zane-
chali skvělé historické centrum s mnoha monumenty.
4.den Z  Tabrízu celodenní výlet na hrad Bábak, 
ukrytý v horách provincie východní Ázerbajdžán. Bý-
valá hraniční pevnost je obtížně přístupná, ale pot 
je vykoupen nádhernými výhledy. Večer přejedeme 
do Kandovanu, prapodivné vesnice jižně od Tabrízu, 
vystavené ve vývěrech vyhaslého vulkánu.
5.den Z Kandovanu výšlap do hor na Soltán Daghí, 
Džam či Kamál, pod kterými kočují nomádi. Čekají 
nás zelené kopce a  barevné květy, kterými hory na 
jaře obrůstají. Odpoledne do města Maraghe, centra 
azerské komunity.
6.den Hrobka manželky Čingischána a zajímavé okolí 
středověkého mongolského sídla, kde se nachází 
i  starobylá observatoř. Nádhernou horskou krajinou 
ke třípodlažním jeskyním Karaftu. Tacht-e Sulejmán 
zapsaný v UNESCO. Podle legendy zde král Šalamoun 
věznil monstra v hlubinách kláštera. Výlet po okolních 
horách, které pradávnou metropoli střežily.
7.den Pokračujeme na jih do horské stupňovité 
vesnice Uramán Tacht (Hawramán) nedaleko hra-
nic s Irákem. Tacht chrání vstup do bohatého údolí. 
Ochutnáme produkty vyhlášených včelařů. Pánové 
chodí v rohatých vestách.
8.den Túry v  okolí Uramán Tacht. Navštívíme blíz-
ké vesnice a  budeme se kochat hlubokými výhledy. 
Místní stupňovité vesnice jsou stavěny v  prudkých 

kopcích. Lidé mají dvorky na střechách sousedů.
9.den Přes hraniční město Maríván, známé výhledy na 
jezero Zarívár, vstup do IRÁKU. Hned za hranicí čeká 
Halabdža s  monumentem genocidy proti Kurdům. 
Sulejmáníja je nejliberálnější město země. Červený 
dům - Saddámovo vězení pro politické odpůrce. V his-
torickém centru si po týdnu dáme konečně i pivko!
10.den Prozkoumáme východ iráckého Kurdistánu. 
Přejedeme po Hamiltonově cestě, sto let staré silnici 
vytesané v hlubokém údolí do Rawanduzu na vrchol-
ku srázu. Resort Bíchál odhalí, jak se baví Iráčané. 
Lanovkou na vrchol hory Korek, kde poznáme nový 
Irák. Horký den završí vodopád Galí Alí Bek.
11.den Nádhernou krajinu do hlavního města Kurd-
ské regionální vlády (KRG), Erbílu. Po cestě hrad 
Chán Sád. Vychutnáme si čerstvé ovoce od místních. 
Šaqláwa je známá pro zelené scenérie a hrobku svět-
ce, ke kterému se modlí muslimské i křesťanské ženy.
12.den Přesun z Erbílu do Dohúku, města parků, kde 
se podíváme na osmanský most Pír Delál. Výšlap do 
jeskyně Halamata s  prastarými reliéfy. Přes horský 
masiv do Amádíje s historickou bránou a minaretem. 
Příjemné pěší výlety okolím.
13.den Dokončíme návštěvu Amádíje a přes Šejchán 
do jezídských oblastí Iráku. Svaté město Láliš, srdce 
jezídské komunity. Pohovoříme s  místními šejchy 
a staršími, kteří se zde shromažďují. Na terasách sva-
tyní strávíme stylovou noc.
14.den Prozkoumáme okolí Láliše. Vesnice Šajchán, 
kde žije jezídský princ. Historické město Alqoš s kos-
tely i synagogou, kde pracují čeští restaurátoři. Přík-
rou cestou ke klášteru svatého Hormuzda i do Šaní-
darské jeskyně, odkud pochází prastaré pozůstatky 
neandrtálce.
15.–16.den Dorazíme do Erbílu a  navštívíme jeho 
muzea. Nad městem se tyčí slavná citadela - rozsáh-
lý komplex budov a uliček. Pokocháme se kurdským 
uměním v  muzeu koberců. Na tradičním bazaru na-
koupíme poslední dárky. Čajovna s  výhledem na 
město. Večerní odlet domů.
17.den Letecký návrat domů.

Termín Cena Kód
01. 05.–17. 05. 2020 17 dnů  59 800 Kč  240A20

Cena zahrnuje: Mezinárodní letenka. Letištní taxy. Kombinovaná 
doprava – pronajatá vozidla, taxi, místní doprava. Ubytování v turistic-
kých hotýlcích. Permity a vstupy do NP a přírodních rezervací. Český 
průvodce. Místní průvodce dle potřeby. Cestovní pojištění.

Cena nezahrnuje: Vstupní e-vízum do Íránu 75 € po příletu. Hraniční 
poplatek 15 USD. Vstupné do památkových objektů. Stravování. Spro-
pitné. Povinné připojištění na vysokohorskou turistiku.

Typ zájezdu
Aktivní poznávání

Velikost skupiny
8–12 osob

Horské vesnice zapomenutého světa. Nomádi 
kočující na úpatí hor i vesnice po vládě 
Saddáma Husajna. To vše nabízí cesta za 
přírodou, kulturou, historií 
i neznámými náboženskými 
skupinami, žijícími na 
území Kurdistánu vo blasti 
Íránu a Iráku. Čekají nás 
netradiční výlety, noci 
pod hvězdami, zajímavá 
setkání a výborná kuchyně 
pohostinného horského národa. 
Expediční premiéra je vhodná pro 
„ošlehanější“ cestovatele.

ÍRÁN – IRÁK \ 240
Zapomenutý Kurdistán

Erbíl
Sulajmáníja

Tabríz

Ardabíl

Teherán

Karaftu

IRÁK
ÍRÁN
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1.den Letecky do MONGOLSKA.
2.den Přílet do hlavního města Ulánbátaru. Prohlíd-
ka města  – vyhlídka Zaisan, klášter Gandan s  nej-
větším stojícím Buddhou v celé Asii. Večeře a nocleh 
v hotelu.
3.den Přelet do Moronu. Drsná cesta do panenských 
krajů s fantastickými lidmi! Naším cílem je kemp Se-
lenge umístěný uprostřed malebné přírody spojené 
s  pocity volnosti a  samoty v  zemi dávných mongol-
ských chánů. Zajímavé zastávky na fotografování na 
významných místech v údolí řeky Selenge. Společná 
večeře v kempu.
4.den Sjezd největší mongolské řeky na raftovém člu-
nu, nezapomenutelný zážitek! Selenge napájí Bajkal-
ské jezero jako jeho největší přítok. Příjemná procház-
ka po okolních horách. Fotografování vzácných květin 
a přírody. Večerní kulturní vystoupení. Plná penze.
5.den Za doprovodu mongolských průvodců výlet na 
koních údolím řeky Selenge posetým loukami plnými 
exotických květin. Piknik v přírodě, ukázky jezdecké-
ho umění. Kde jinde vyzkoušet jízdu na koni, než na 
mongolských stepích? Trasa na koních bude uzpůso-
bena dle chuti a  fyzické zdatnosti cestovatelů. Spo-
lečný prožitek je nade vše. Večerní kulturní program 
v kempu, plná penze.
6.den Po snídani návštěva místní rodiny. Seznámení 
s  tradičním způsobem života místních pasteveckých 
rodin. Tentokrát se i  my budeme těšit z  vyhlášené 
pohostinnosti mongolských rodin. Příprava mongol-
ské speciality chorchog (pečená koza v konvi). Plná 
penze.
7.den Výjezd na poutní místo s lámaistickým pomní-
kem (centrum přírodní energie). Lamaistický budd-
hismus má v  Mongolsku několikasetletou tradici, 
Mongolsko udržovalo styky s  Tibetem, jenž byl vždy 
vnímán jako duchovně nadřazenější. Večerní závody 
v lukostřelbě (charvalt) vycházející z tradičních potřeb 
lovce a pastevce. Oblíbená soutěžní disciplína již po 
staletí. Soupeřit mohou muži i ženy. Večerní posezení 
u ohně. Plná penze.

8.den Ranní odjezd do Moronu, panenskou přírodou 
k největšímu, legendami opředenému mongolskému 
jezeru Chovsgol. Mohutné horské hřebeny zvedající 
se nad nejkrásnějším jezerem Mongolska. Návštěva 
u posledních „divokých“ kmenů pastevců Tsaatanů, 
v mongolštině „těch, kteří mají soba“. Nocleh u jeze-
ra, společná večeře.
9.–10.den Letecky do Ulánbátaru. Přejezd do 
NP  Chustaj (Březové hory). Návštěva přírodní rezer-
vace koně Převalského, kde byl v roce 1994 vypuštěn 
poprvé. Přepravili je sem z několika stád chovaných 
v zajetí v Evropě, velkou zásluhu na projektu má i ZOO 
Praha. Na cestě tam i zpět prohlídka zajímavých míst. 
Další zvířata – vlky, jeleny a sviště – lze spatřit večer 
a brzy ráno u napajedla. Nocleh u NP Chustaj. V zá-
vislosti na příjezdu do Ulánbátaru může následovat 
krátký odpolední program.
11.den Letecky do pouště Gobi. Návštěva soutěsky 
Yolin  – Am, krátký pěší výlet. Muzeum s  exponáty 
všech druhů divoké zvěře, které se v Gobi kdy vyskyto-
valy. Nebude chybět ani bájný červ „Olgoj Chorchoj“. 
Cestou možnost výstupu kaňonem říčky na některou 
z hor. Ubytování v jurtovém kempu, plná penze.
12.den Výlet do oblasti Khongorin Els. Rozlehlé zlaté 
písečné duny, známé jako zpívající písky, dosahují ne-
uvěřitelné výšky 300 metrů a táhnou se v délce 180 
kilometrů. Nezapomenutelná vyhlídka z vrcholků dun. 
Jasně modré nebe v ostrém kontrastu se zlatavým pís-
kem. Pozoruhodné zastávky cestou, sběr polodraho-
kamů. Den zasvěcený poznávání života nomádských 
obyvatel v poušti Gobi. Každodenní život nomádských 
rodin. Připojíte se k výrobě sýrů či snad podojíte „své-
ho“ velblouda? Pro zájemce jízda na velbloudech. 
Bude ten váš nejrychlejší? Večeře a ubytování v jurto-
vém kempu, plná penze. Oběd formou balíčku.
13.den Východ slunce nad pouští Gobi. Po návratu 
do kempu snídaně a odjezd přes naleziště prehisto-
rických kostí Bayan Zag (dinosauři) do kempu, ve kte-
rém jsme začínali první den. Cestou návštěva místní 
vesnice. Plná penze.
14.den Odlet do Ulánbátaru. Kemp 13. století, 
ukázka života z doby Čingischána včetně nádherných 
vyzdobených náčelnických jurt (tradiční obydlí Mon-
golů). Původní řemesla, spousty atrakcí (možnost 
fotografování s ochočenými orly). V kempu 13. století 
bude podáván oběd. Největší socha jezdce na koni 
na světě, Čingischána. V  hlavě koně je rozhledna 
s nádherným výhledem do okolí. Čingischán se dívá 
směrem, kde se narodil (Khenti  – Dadal). Návrat 
zpět do Ulánbátaru, dle časových možností prohlídka 
města. Pestrá škála muzeí. Centrální náměstí s par-
lamentem. Poslední nákupy. Večer módní přehlídka 
historického oblečení s kulturním vystoupením, veče-
ře. Nocleh v hotelu.
15.den Letecký návrat do vlasti.

Termín Cena Kód
19.07.– 02.08. 2020 15 dnů 90 900 Kč 242A20

Cena zahrnuje: Mezinárodní letenka. Letištní taxy. Místní přelet 
Ulánbátar – Gobi a zpět, Ulánbátar – Moron a zpět. Veškeré přesuny 
autem v Gobi a na Selenge, transfery na letiště, přesuny do kempu 13. 
století a k jezeru Chovsgol. Ubytování se snídaní po celou dobu zájezdu, 
3x v hotelu v Ulánbátaru, 5x v kempu Selenge v komfortních srubech 
s vlastním sociálním zařízením, 3x v jurtách v Gobi, 2x přenocování 
u rodiny v jurtách po 2 osobách. 8x plná penze po dobu pobytu v Gobi 
a v kempu Selenge (obědy mohou být formou balíčku), 2x večeře. 
Vstupy do NP. Vstupy do muzeí. V kempu Selenge projížďka na koních. 
Pohodová jízda na raftu. Česky/slovensky mluvící průvodci. Cestovní 
pojištění.

Cena nezahrnuje: Vstupní vízum do Mongolska 1 930 Kč před odletem. 
Strava nad rámec programu (obědy, případně večeře v Ulánbátaru). 
Spropitné. Nadváha zavazadel při místních přeletech nad 15 kg 
(2 USD / 1 Kg). Příplatek za jednolůžkový pokoj 4 500 Kč.

Tajemné kláštery i paleontologické muzeum 
dinosaurů. Národní park Chustaj (Březové 
hory). Tajemná poušť Gobi. Turisty téměř 
nedotčené oblasti – liduprázdné pláně, hřbitovy 
dinosaurů a neskutečné písečné duny. Sídla 
nomádů a noci pod hvězdami zalitou oblohou. 
Přírodní a historická pestrost mongolských 
stepí a pouští.

MONGOLSKO PRO KAŽDÉHO \ 242
Poušť Gobi a oblast Selenge

Typ zájezdu
Komfort

Velikost skupiny
6–10 osob

Zájezd na přání

Zájezd je možné realizovat i v jiném  
termínu za uvedenou cenu v počtu od 6-ti osob.

Pište nám na info@livingstone.cz

Moron

Selenge

NP Chustaj Ulánbátar

Kharkhorin

Khongorin Els

Gobi MONGOLSKO
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1.– 4.den Letecky do hlavního města ČÍNY. Nejvyhlá-
šenější atrakce Pekingu. Císařské Zakázané město. 
Nejrozsáhlejší palácový komplex světa, dynastie Ming 
a  Čching. Letní palác. Chrám nebes, pupek světa. 
Náměstí Nebeského klidu, mauzoleum Mao-Ce-
-Tunga. Architektonická „Kapka vody“. Galerie 798. 
Příchuť staré Číny při projížďce hutongy. Skvělé mu-
zeum Peking. Lamaistický chrám Yonghegong a kon-
fuciánská akademie. Místa Olympiády, stadion Ptačí 
hnízdo. Nejlepší představení Pekingské opery, Šao-lin 
i akrobaté… Vyhlášená kachna. Noční vlak do Xi An.
5.– 6.den Xi An a 2 000 let stará terakotová armá-
da Prvního císaře. Husí pagoda a vyhlášená mešita. 
Městské hradby dlouhé 14 km z  roku 1 370 dáme 
i na kole. Tržiště s hady a kraby. Muzeum Šan-si. Vel-
kolepá show Tang Palace. Květinové hory Huashan. 
Lanovka přes ostré hřebeny „Dolomit Číny“. Chrámy 
Tao v jeskyních, tajemní mniši, visuté lávky. Unikátní 
Dračí hřeben.
7.–9.den Rychlovlakem tzv. Bullet train do Lanzhou, 
geografického středu Číny. Muzeum Gansu je nejlep-
ší z  Hedvábné stezky. Slavné destičky cestovatelů 
a světoznámý „Kůň na vlaštovce“. Unikátní dinosauři. 
Chrám Bílého oblaku, centrum taosimu. Černí vou-
satí mniši a jasnovidci. Hora Bílé pagody s chrámem 
a  lanovkou. Obrovská dřevěná vodní kola, plavba 
na „nafouklých vepřících“. Lanovka na Baita Shan 
s výhledem, zip line. Pulzující noční tržnice. Nejstarší 
most Žluté řeky. Plavba k Bingling Si, buddhistické 
jeskyně plné svatyní. 1 600 let se sochaři spouští na 
lanech. 27 m vysoký Maitrea. Wuwei, zásadní měs-
to Hedvábné stezky s  chrámy a  branami. Vzrušující 
2 000  let stará hrobka dynastie Han. Zde objeven 
bronzový Nebeský kůň. Konfuciův chrám a pagoda 
Kumarajiva. Starověká zvonice a  chrám Haizang. 
Studna kouzelných pramenů léčí neduhy.
10.–11.den Ve stopách karavan do nejkrásnější 

pouště Badain Jaran, v mongolštině „Tajemná jezera“. 
Dvoudenní výlet s plnou penzí. Džípem do písečného 
dobrodružství, cesta pouští je svoboda. Klášter Badain 
Jaran u jezera. Třetí největší poušť světa ukrývá 140 je-
zer. Bilut Peak (1 605 m), nejvyšší písečná duna.
12.–13.den Zhangye, kde Marco Polo strávil rok. 
Jeho socha v  místních „Benátkách“. Největší ležící 
Buddha světa měří 35 metrů a je z roku 1 098, mal-
by Buddhovy Nirvány. Komplex chrámu Dafo ukrývá 
další skvosty. Duhové hory Danxia Landform, barev-
né pískovce. Čtyři vyhlídkové terasy ideální k focení. 
Záplava barev Binggou. Gully - ledová strž. Skalní 
útesy evokující Monument Valley. Výprava na Mati Si. 
Chrám Podkovy v tajemných horách Nanshan. Stěna 
prošpikovaná jeskyněmi a galeriemi s dřevěnými pa-
vilony. Tibeťané barevných oděvů a dlouhých rukávů. 
Divoký vzhled k divoké krajině.
14.–16.den Tvrz Jiayuguan, „ústa Číny“ s  výhledy 
na ledové hory Qilian. Legendární brána Říše středu 
dynastie Han, západní konec Velké zdi. Brána osví-
cení a  Brána usmíření. Skvělé muzeum Velké zdi. 
Dunhuang je největší atrakcí trasy. Slavné jeskyně 
Mogao. Fantastický komplex dlouhý 1 600 m ukrý-
vá 492 unikátních jeskyní a 2 000 plastik. Duchovní 
centrum Hedvábné stezky. Obrazová galerie odráží 
800  let Hedvábné stezky. Jezero Měsíčního srpku 
mezi dunami s chrámem. Hory zpívajícího písku. My-
riáda velbloudů v barvách soumraku.
17.–18.den Severní trasa Hedvábné stezky s hlavní-
mi lákadly. Nebeské hory Ťan Šan, příroda Tarimské 
pánve. Turpan je ráj vína. Tunely vinné révy příjemně 
chladí. Skalní chrámy. Poznávání atrakcí i  na kole. 
Starobylá města Gaochang a Jiaohe, skvělý minaret 
Emin v afghánském stylu. Podzemní karezové zavla-
žovací kanály, skalní chrámy Bezeklik a hrobky Asta-
na. Turpanské kotliny 80 m pod hladinou moře. Údolí 
hroznů. Planoucí hory evokuji oheň. Kultury muslim-
ských Ujgurů. Nočním vlakem z Tarpanu do Kašgaru.
19.–22.den Kašgar je středobod Hedvábné stezky. 
Dominanta Id Kahovy mešity. Staré město bazarů 
a  čajoven. Famózní hrobka Abaka Hoji, hrdinství 
Voňavé konkubíny. Největší otevřená tržnice s  vel-
bloudy, jaky… Slavná Karakoram Highway. Výjezd 
do Taškurgan (3 600 m). Unikátní Kamenné město. 
1 400  let starou pevnost budoval tádžický král. Zde 
se točil Lovec draků. Pákistánské restaurace s delika-
tesami. Tádžické jurty s pastevci. Blízkost Kundžeráb 
Pass (4 800 m), nejvyšší hraniční přechod světa? 
Brána do Pákistánu je limit. Na kole pod giganty 
Mustag Ata (7 546 m) a Kongur (7 719 m). Pohád-
kové jezero Karakul s osadami Kyrgyzů. Divocí koně, 
velbloudi i  jaci. Písečné hory s  obrovskými dunami. 
Upal s  trhem a  hrobkou Mahmuda. Xinjiang je nej-
zajímavější oblast Číny vzdálená od moře 3 000 km. 
Starodávná Hedvábná stezka z  dob velkého Říma. 
Letecký návrat domů.

Typ zájezdu
Aktivní poznávání

Velikost skupiny
8–12 osob

Termín Cena Kód
03. 05.–24. 05. 2020 22 dnů  125 900 Kč  258A20

Cena zahrnuje: Mezinárodní letenka. Letištní taxy. Nočním vlakem 
Peking - Xi An a Turpan - Kašgar. Rychlovlak „bullet train“ Xi An - Lan-
zhou, Dunhuang - Turpan. Ostatní doprava - džíp do pouště, pronajatá 
vozidla, pronájem kol v Pekingu, doprava na exkurze. Ubytování 17x 
v turistických hotelech ve dvoulůžkových pokojích se snídaní, na výletu 
do pouště plná penze. Permity a vstupy do NP a přírodních rezervací. 
Český průvodce. Místní průvodce dle potřeby. Cestovní pojištění.

Cena nezahrnuje: Vstupní vízum do Číny 3 300 Kč. Vstupné do památ-
kových objektů. Stravování nad rámec programu. Spropitné. Příplatek 
za jednolůžkový pokoj 10 900 Kč.

Hlavní lákadla Pekingu, oslnivý pupek světa. 
Xian se slavnou armádou terakoty. Hřebenovka 
Květinových hor Huashan. Buddhistické kolosy 
Bingling Si. Tibetští mniši, Ujguři, barevný 
Islám, taoismus, konfucionalismus… „Písečný 
Himálaj“ fotogenické 
pouště s nejvyššími 
dunami světa. Jezera jako 
třpytící se klenoty. Snový 
klášter Badain Jaran 
v tyrkysu jezera. Velká 
zeď až v Jiayuguan. „Nebeské 
hory“ Ťan Šan. Největší perla 
HS Dunhuang. Ráj vína Turpan. Největší 
otevřená tržnice světa Kašgar. Slavná Pamir 
Highway u nejvyššího přechodu planety. Na kole 
pod sedmi tisícovkami Mustag Ata a Kongur. 
Vůně Pákistánu, kultury Tádžikistánu i jurty 
Kyrgyzstánu… Marco Polo putoval po Hedvábné 
stezce roky… my užijeme klíčová místa historie 
v našlapaném programu tří týdnů!

HEDVÁBNÁ STEZKA ČÍNY \ 258
výprava za největšími skvosty

Peking

Xian
Lanzhou

Dunhuang

Turpan

Kašgar

ČÍNA
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1.–2.den Letecky do JAPONSKA. Hlavní město To-
kio. Most Nidžúbaši a Východní zahrady císařského 
paláce. Mrakodrapy v  Šindžuku, vyhlídka na Tokio 
z  Metropolitní radnice (243 m), blyštivá čtvrť barů, 
jídelen, divadel a „červených luceren“ Kabuki -čó.
3.–4.den Šinkansenem Hikari na jihozápad Honšú. 
Hirošima  – muzeum A -bomby, Mírový park, Kapří 
hrad, zahrady Šukkei -en. Lodí na posvátný ostrov 
Mijadžima. Svatyně Icukušima se slavnou „plovou-
cí branou“ torii. Lanovkou (či pěšky) na horu Misen 
(530 m) - japonský opičí „Gibraltar“. Vyhlídka na záliv 
s ostrůvky. Alternativně koupání.
5.–6.den Přejezd na ostrov Kjúšú. Kagošima. Nejjiž-
nější poloostrov Japonska Sacuma -Hantó. Skanzen 
ulice samurajů, muzeum kamikaze v  Čiranu. „Kou-
pel“ v přírodním horkém písku v lázních Ibusuki - je-
diných svého druhu na světě.
7.–8.den Lodí na (polo)ostrov Sakuradžimu s  nej-
aktivnější sopkou souostroví. Procházka po lávou 
pohřbeném ostrově Torišima, koupání. Fakultativně 
okružní výlet po Sakuradžimě s vyhlídkami na vulká-
ny. Kumamoto s mohutným pevnostním komplexem 
jednoho z nejkrásnějších japonských hradů (návštěva 
je podmíněna aktuálním stavem obnovy po zemětře-
sení 2016; případný alternativní program dle situa-
ce). Slavné zahrady Suizendži s miniaturní Fudži. Ce-
lodenní výlet na sopku Aso - pěší výlety uvnitř největší 
aktivní kaldery světa s možností výhledů do jícnu 
kráteru Naka-dake se zeleným jezírkem (návštěva je 
podmíněna přijatelnou vulkanickou aktivitou). Alter-
nativně po domluvě s průvodcem výlet do Nagasaki, 
na ostrovy Amakusa aj.
9.–11.den Návrat na Honšú. Velkoměsto byznysu 
a jídla –  Ósaka. Mohutný hrad sjednotitele Japonska 
Hidejošiho, futuristický Sky Building, podzemní město 
Umeda, neonový bulvár Dótombori, Americká vesni-
ce, možnost ochutnávky legendární i obávané delika-
tesy fugu. První hlavní město Japonska – Nara. Chrám 
Tódaidži - největší dřevěná stavba světa, 16 m vysoká 
bronzová socha Velkého Buddhy, chrámy a svatyně, 
park s krotkými jelínky. Legendární šintoistická svaty-
ně Kasuga s tisíci kamenných a bronzových luceren. 
Festival Džidai - několikatisícové procesí v  historic-
kých kostýmech v centru Kjóta (pouze říjen).

12.–14.den Historická metropole Kjóto. Zámek Nid-
žó šógunů Tokugawa, nejslavnější zenová kamenná 
zahrada Rjóandži, Zlatý pavilon, chrám Kijomizu 
v horách nad Kjótem. Svatyně tisíců torií Fušimi Inari 
a  chrám bohyní Kannon Sandžúsangendó. Sta-
rosvětská čtvrť Gion, ulička Pontočó. Fakultativně 
výlet k  Japonskému moři. „Most do nebe“ - 3,5 km 
dlouhá písečná kosa Amanohašidate. Park Kasama-
cu s  nezapomenutelnou vyhlídkou vzhůru nohama, 
procházky, koupání. Alternativně pobyt v  Kjótu. Su-
perexpresem Hikari pod legendární sopkou Fudžisan 
(3776 m) zpět do Tokia.
15.–16.den NP Nikkó v Japonských Alpách. Velkolepá 
poutní svatyně Tóšógú s mauzoleem šóguna Tokuga-
wy. Bývalá luxusní rezidence císařské rodiny (v níž byl 
během 2. sv. války ukrýván bývalý císař Akihito). Stře-
dověká metropole země a  pacifické letovisko Kama-
kura - Velký Buddha, chrám Hasedera bohyně Kan-
non. Přístav Jokohama - vyhlídka z  Landmark Tower 
(296 m), druhého nejvyššího mrakodrapu Japonska. 
Čtvrť 21. století se zábavním parkem, čínská čtvrť.
17.–18.den Tokio. Asakusa - chrám Sensódži. Ne-
beský strom (634 m) - nejvyšší věž a druhá nejvyšší 
stavba světa. Možnost fakultativních aktivit - obchod-
ní čtvrť Ginza, kontroverzní svatyně Jasukuni, „břicho 
Tokia“ - rybí trh Tojosu, Tokijská věž (333 m), parky 
a muzea v Uenu, plavba po řece Sumidě, monorai-
lem na Odaibu - ostrov oddechu, zábavy a nákupů, 
termály stylizované do šógunských dob, muzeum 
vědy a  techniky, Socha svobody nad Tokijským záli-
vem, nákupy v  „elektrickém městě“ Akihabara. Pro 
zájemce možnost návštěvy Robotí restaurace s neza-
pomenutelnou bláznivou show. Letecký návrat domů.

*MOŽNOST PRODLOUŽENÍ AKCE O VÝSTUP NA FUDŽI.

18.–19.den Autobusem 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 ná-
vrat do Kawagučiko. Odpočinek, pro odvážné mož-
nost fakultativního výletu do zábavního parku Fudži -Q 
Highland s projížďkou na Takabiše, nejstrmější hor-
ské dráze na světě.
20.–21.den Přejezd do oblasti Hakone. Několikaki-
lometrová jízda lanovkou, geotermální pole Ówaku-
dani s bublajícím bahnem a sirnými výpary (návště-
va záleží na přijatelné vulkanické aktivitě; případný 
alternativní program dle situace). Procházky, plavba 
lodí po jezeře Aši s  úchvatnými výhledy na sopku 
Fudži (bude   -li přát počasí). Stará celnice a cedry na 
historické cestě Tókaidó mezi Edem (Tokiem) a Kjó-
tem. Návrat do Tokia. 
Letecký návrat domů.

Typ zájezdu
Pohodové poznávání

Velikost skupiny
10–16 osob

Okruh po dvou nejvýznamnějších ostrovech 
Japonska. Od Tokia na jihozápad až na úplný 
jih Kjúšú. Historické metropole Kjóto, Nara, 
Kamakura a Edo (Tokio) v kontrastu s neonovou 
září moderních velkoměst. Atomové memento 
Hirošima, posvátný ostrov Mijadžima, „Most 
do nebe“ Amanohašidate na severním pobřeží. 
Aso -san - největší aktivní vulkanická kaldera 
na Zemi. Nejjižnější velkoměsto Kagošima ve 
stínu Sakuradžimy, nejaktivnějšího vulkánu 
Japonska. Možnost prodloužení o (pro Japonce 
„povinný“) výstup na posvátný symbol země 
- sopku Fudži a návštěvu národního 
parku Fudži -Hakone -Izu.

JAPONSKO \ 255
Z HONŠÚ NA KJÚŠÚ

Termín Cena Kód
14. 06.–01. 07. 2020 18 dnů 92 490 Kč 255A20

14. 06.–04. 07. 2020 21 dnů 106 690 Kč 255A20*

10. 10.–27. 10. 2020 18 dnů 89 890 Kč 255B20

Cena zahrnuje: Mezinárodní letenka včetně letištních tax. Doprava 
vlaky (převážně vysokorychlostními expresy šinkanseny), autobusy 
a MHD po trase programu. Trajekty na ostrovy Mijadžimu a Sakuradži-
mu. Zubačka, lanovka a výletní loď po jezeře Aši v prodloužení. 16x 
ubytování v tzv. business hotelech (cca 2-3*) ve dvoulůžkových poko-
jích s příslušenstvím a klimatizací – evropský styl, v prodloužení navíc 
1x tzv. business hotel, 1x ryokan - japonský styl se spaním na zemi 
(popř. hotel), 1x horská chata s hromadným spaním na palandách. 
Snídaně na japonský způsob. Český průvodce. Cestovní pojištění.

Cena nezahrnuje: Stravování mimo snídaní na japonský způsob. 
Vstupy do památek a muzeí. Fakultativní výlety a aktivity. Příplatek 
za jednolůžkový pokoj 14 000 Kč/13 600 Kč červen/říjen (18 dní), 
15 800 Kč (21 dní) – na horské chatě není jednolůžkový pokoj možný, 
v ryokanu nelze zaručit. Povinné připojištění na vysokohorskou turistiku 
(v rámci prodloužení).

Akce ve spolupráci s partnerskou CK.

VÍCE PROGRAMŮ DO JAPONSKA NALEZNETE NA  
WWW.LIVINGSTONE.CZ

Tokio

Fudži

Osaka
Kjóto

Kumamoto

Kagošima

Hirošima

JAPONSKO

KJÚŠÚ

HONŠÚ
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1.den Letecky do Číny.
2.den Přílet do Pekingu, transfer do hotelu, ubytová-
ní. Večer individuální volno na procházku městem či 
odpočinek.
3.den Největší náměstí světa Tchien–an–men  – 
Náměstí nebeského klidu o  rozloze 44 hektarů. Po 
obědě procházka parkem Pej–chaj s prohlídkou pa-
gody postavené na ostrově uprostřed laguny. Wang 
Fu Ting Road – nejrušnější třída moderního Pekingu 
s obchodními domy.
4.den Celodenní prohlídka Zakázaného města  – 
sídlo panovníků dynastie Ming a Čching. V rozlehlém 
císařském komplexu vládlo 24 panovníků po více 
než 500  let celé Čínské říši. Nese přízvisko největší 
kulturní muzeum Číny. Během vlády císařů bylo nepří-
stupné veřejnosti. Oběd v tradiční čínské restauraci. 
Odpoledne prohlídka Chrámu nebes, postaveného 
již v  roce 1420. Panovníci dynastie Ming a  Čching 
zde pořádali modlitební obřady a rituály. Večer fakul-
tativně návštěva akrobatické show.
5.den Dopoledne prohlídka lamaistického kláštera. 
Jeho pět hlavních síní ztělesňuje slohovou směsici 
chánských, mongolských a  tibetských prvků. Oběd 

v typické čínské restauraci. Odpoledne návštěva Kon-
fuciova chrámu, zakladatele konfucianismu, který 
je dodnes v  Číně uznávaným filosofickým směrem. 
Večer pro zájemce fakultativně návštěva pekingské 
opery.
6.den Celodenní výlet k Velké čínské zdi, jež se rozpí-
ná v délce více než 6 000 kilometrů. Původně sloužila 
k obranným účelům proti invazi barbarů. Nachází se 
cca 60 km severovýchodně od Pekingu. Oběd v  tra-
diční čínské restauraci. Odpoledne prohlídka jedné 
ze dvou přístupných hrobek panovníků dynastie Ming 
(celkem 13 hrobek). Přírodní scenérie s  vyhlídkami 
na Velkou zeď.
7.den Letní palác, letní sídlo císařů. Během vlády 
zde císaři přebývali a  odpočívali v  rozlehlých zahra-
dách. Prohlídka i  známé lodi čistoty a  klidu  – Mra-
morová loď císařovny Cchi–s  z  roku 1888. Oběd 
v tradiční čínské restauraci. Odpolední návštěva ZOO 
se symboly Číny, populárními pandami. Ochutnáte 
i místní specialitu – pekingskou kachnu?
8.den Nákupy či fakultativně prohlídka dalších dosud 
nenavštívených míst Pekingu.
9.den Letecký návrat domů. 

Poznáte centrum nejrychleji se rozvíjející 
země světa. Tisíce let stará kultura 
s nesčetnými historickými památkami. Lahůdky 
hlavního čínského města a okolí. Vzhledem 
k pohodovému charakteru zájezd realizujeme 
i ve větší skupině, k dispozici 
je český i místní průvodce. 
Nocuje se na jednom místě.

MALÝ OKRUH ČÍNOU \ 244
Čínská Zeď a Peking

Typ zájezdu
Komfort

Velikost skupiny
16–32 osob

Termín Cena Kód
04.04.– 12.04. 2020 9 dnů 32 990 Kč 244A20

18.04.– 26.04. 2020 9 dnů 32 990 Kč 244B20

25.04.– 03.05. 2020 9dní 32 990 Kč 244C20

02.05.– 10.05. 2020 9 dnů 32 990 Kč 244D20

23.05.– 31.05. 2020 9 dnů 32 990 Kč 244E20

04.07.– 12.07. 2020 9 dnů 32 990 Kč 244F20

18.07.– 26.07. 2020 9 dnů 32 990 Kč 244G20

01.08.– 09.08. 2020 9 dnů 32 990 Kč 244H20

15.08.– 23.08. 2020 9 dnů 32 990 Kč 244I20

05.09.– 13.09. 2020 9 dnů 32 990 Kč 244J20

19.09.– 27.09. 2020 9 dnů 32 990 Kč 244K20

02.10.– 10.10. 2020 9 dnů 32 990 Kč 244L20

Cena zahrnuje: Letecky z Prahy do Pekingu a zpět (s přestupem). 
Letištní taxy. Doprava. 7x nocleh se snídaní v Pekingu v 3*- 4* hotelu, 
program včetně transferů a vstupů. 6x oběd v tradiční čínské restauraci. 
Český průvodce.

Cena nezahrnuje: Vstupní vízum do Číny 3 500 Kč. Fakultativní výlety 
nad rámec programu (Chu-tchung tour, akrobatická show, Pekingská 
opera, pekingská kachna, Voňavé hory - celkem cca 165 USD). Cestovní 
pojištění. Příplatek za jednolůžkový pokoj 5 800 Kč.

Akce je ve spolupráci s partnerskou CK ESO Travel.

Peking

ČÍNA
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Typ zájezdu
Aktivní poznávání

Velikost skupiny
8–14 osob

Termín Cena Kód
08. 08.–24. 08. 2020 17 dnů 110 790 Kč 251A20

Cena zahrnuje: Mezinárodní letenka. Letištní taxy. Místní přelety 
Irkutsk-Petropavlovsk a Petropavlovsk-Vladivostok včetně letištních tax. 
Veškerá doprava (vlak, pronajatá vozidla – mikrobusy, dodávky po tra-
se, na Kamčatce terénní vozy/busy s místními řidiči.). Výlet pronajatou 
lodí po Bajkale včetně pohoštění a bani (sauny), lanovky ve Stolbách 
a na Čerského kámen, vstup do akvária na Ruském ostrově včetně 
vyhlášené show s delfíny, mroži a běluhami. Vstup do národních parků 
na Kamčatce. 12x ubytování v hotelech 2*-3* se snídaní, na Kamčatce 
1x 4-lůžková chata, 1x nocleh v lůžkovém vlaku 2.třídy. 1x oběd/večeře 
při plavbě po Bajkalu. Vstupní vízum do Ruska a jeho vyřízení včetně po-
zvání od partnerské CK. Český průvodce, místní průvodci v navštívených 
destinacích. Cestovní pojištění.

Cena nezahrnuje: Stravování nad rámec programu. Půldenní/celoden-
ní plavba lodí Tichým oceánem včetně ochutnávek (cca 60/120 €). 
Let vrtulníkem do Doliny Gejzírů (cca 550 €), ke Kurilskému jezeru 
(cca 500 €), oblety sopek (cca od 280 €). Fakultativní výlety na Bajka-
lu cca 50 €. Vstupné do muzeí, památek, ostatní vstupy a fakultativní 
aktivity. Příplatek za jednolůžkový pokoj 16 600 Kč.

Akce je pořádána ve spolupráci s partnerskou CK.

Nezapomenutelné putování ruskou Sibiří od 
impozantních skalních věží nad Jenisejem 
přes „sladkovodní moře“ Bajkal až k sopkám 
divukrásné Kamčatky a břehům Tichého 
oceánu v Přímořském kraji, v nejvýchodnějších 
a nejvzdálenějších končinách Ruska. Cesta 
po nejslavnější velké železnici světa, divu 
techniky a lidské nezlomnosti - 
Transsibiřské magistrále. 
Přídavkem je návštěva 
Vladivostoku, 
nejvýchodnějšího bodu 
Transsibiřské magistrály 
a brány Ruska do Tichomoří.

1.–4.den Letecky do RUSKA, přes Moskvu do Kras-
nojarsku, milionového velkoměsta uprostřed Sibiře 
nad veletokem Jenisej. Vyhlídka na město z  vrchu 
Karaulnaja, říční promenáda s  parníkem - muzeem 
sv. Mikuláše, který převážel po Jeniseji careviče i Le-
nina. Lyžařské středisko Bobrový Log, lanovkou na 
vyhlídku na dominantu kraje - skalisko Takmak. Tu-
ristika ve skalním městě Stolby, jednom z přírodních 
skvostů Sibiře. Vyhlídka Car ryba na údolí Jeniseje. 
Divnogorsk, hráz Krasnojarské přehrady s  druhou 
největší ruskou vodní elektrárnou. 1 100 km přejezd 
centrální Sibiří z Krasnojarsku do Irkutska vlakem po 
Transsibiřské magistrále.
5.–8.den Irkutsk, „Paříž Sibiře“ na řece Angaře. 
Starobylé kláštery a  kostely, kozácké dřevěné domy 
i usedlosti carských vyhnanců - děkabristů, dům a uli-
ce J. Haška, pestré trhy s tradičními produkty sibiřské 
přírody. Přejezd k Bajkalu. Výlet pronajatou lodí po je-
zeře do zlatokopecké osady Boľšije Koty s procházkou 
po okolí (vesnice, hřbitov, rododendronová tajga). Tra-
diční ruská baňa (sauna) s metličkami i koupel v Baj-
kalu, tradiční sibiřský oběd nebo večeře na lodi. Le-
tovisko Listvjanka s limnografickým muzeem Bajkalu, 
Něrpinárium s představením tuleňů bajkalských, rybí 
trhy, vynikající pečení i uzení omulové. Volný den u Baj-
kalu s  možnostmi půldenních či celodenních výletů. 
Lanovkou na Čerského kámen s vyhlídkou na Angaru 
vytékající z  Bajkalu i  na bájemi opředený Šamanský 
kámen. Skanzen Talcy s původní sibiřskou architektu-
rou ruských osadníků i jurtami Burjatů či Evenků.

9.den Přelet nad východní Sibiří na Kamčatku. Hlav-
ní centrum Petropavlovsk-Kamčatskij. Panorama 
„domácích“ vulkánů, dominuje sopka Korjacká 
(3 456 m).
10.–11.den Vulkány Gorelyj a  Mutnovskij. Přejezd 
terénním autem do sopečné divočiny. Výstup na vul-
kán Gorelyj (1 828 m), fantastické výhledy do aktiv-
ního kráteru, subalpinská flóra. Výstup do aktivního 
kráteru sopky Mutnovka (2 322 m) - solfatary, fuma-
roly, vroucí bahno, vařící potoky - barevná učebnice 
geologie. Výhledy na sopky Viljučinská (2 173 m), 
Gorelaja (1 828 m) a  Opala (1 776 m). Vodopády 
Mutnoj a Viljučinskij. Odpočinek a koupání v  termá-
lech ve Sněžné dolině či v Paratunce.
12.den Petropavlovsk-Kamčatskij. Prohlídka měs-
ta, v  němž se zastavil čas. Leninovo náměstí s  jeho 
obří sochou, památníky objevných plaveb a  obrany 
města, historická děla, regionální muzeum. Volný 
program - možnost půldenní či celodenní plavby mo-
torovou jachtou Avačinským zálivem s výhledem na 
pobřeží a vulkány. Skaliska Tři bratři, ostrov Staričkov, 
u celodenní verze i Ruský záliv s pozorováním kosa-
tek. Ptačí kolonie na útesech, papuchalkové, mořští 
orli, lachtani. Rybolov a konzumace úlovků přímo na 
jachtě (rybí polévka ucha, krabi, syroví mořští ježci).
13.–14.den Celodenní výlety s  horskou turistikou. 
Kráter sopky Vačkazce, na sopku Avačinskaja 
(2 741 m), možnost výstupu s  fantastickými výhledy 
(za příznivého počasí) na dýmající vulkán Korjackij 
(3 456 m) a  celou dlouhou vulkanickou řadu až ke 
vzdálené sopce Ključevskaja (4 750 m), nejvyšší 
hoře Kamčatky. Alternativně možnosti fakultativních 
celodenních výletů helikoptérou. NP Kronockij - ter-
mály Nalyčevo, kaldera sopky Uzon (1 617 m) a pře-
devším světoznámá Dolina Gejzírů, jedno z  největ-
ších gejzírových a geotermálních polí na světě a jedi-
né v Eurasii (UNESCO) s teplými prameny, vodopády, 
horkou řekou a přibližně 200 gejzíry. Kurilské jezero 
- světově jedinečné místo, kde se shromažďuje až 
200 medvědů na lov lososů. Neopakovatelné chvíle 
při jejich pozorování v  krásné krajině pod vulkánem 
Iljinskij (1 578 m).
15.–16.den Přelet z Petropavlovska do kosmopolit-
ního tichomořského přístavu Vladivostok. Prohlídka 
„ruského San Franciska“. Orlí hnízdo - vyhlídka na 
město a most nad zálivem Zlatý roh. Nádraží s milní-
kem 9 288 km od Moskvy je konečnou Transsibiřské 
magistrály. Uvidíme i  rodný dům Yula Brynnera? 
Muzeum ponorky S-56 „Stalinec“. Nejjižnější mys 
Egersheld s majákem na „konci země“. Přes nejdelší 
zavěšený a druhý nejvyšší most světa (pylon 321 m) 
na dříve zapovězený Ruský ostrov. Nově otevřené im-
pozantní mořské akvárium i kampus univerzity Dálné-
ho východu, obranné pevnosti, pláže.
17.den Letecký návrat přes Moskvu domů.

RUSKO - VELKÁ SIBIŘSKÁ CESTA \ 251
BAJKAL, KAMČATKA, VLADIVOSTOK

Krasnojarsk

Irkutsk
Vladivostok

Petropavlosk
-Kamčatskij

RUSKO
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1.–2.den Letecky do ARMÉNIE, Jerevanu. Prohlídka 
atrakcí hlavního města. Památník genocidy Tsitser-
nakaberd. Památník písemnictví Matenadaran. 
Modrá mešita. Vyhlídková „galerie“ Kaskáda. Socha 
Matka Arménie s  impozantní vyhlídkou. Vlahý večer 
u barevných fontán na náměstí Republiky.
3.den Exkurze do likérky Ararat s ochutnávkou vyhlá-
šeného koňaku. Římský chrám Garni (UNESCO), jedi-
ný v celém bývalém SSSR. Tisíce čedičových sloupů 
daly vzniknout jménu Údolí píšťal podél řeky Azat. 
Prohlídka zčásti v  jeskyních vybudovaného monas-
týru Geghard (UNESCO). Návrat do Jerevanu.
4.den Centrum arménské církve v  Ečmiadzinu 
(UNESCO). Působivé ruiny katedrály Zvarnots 
(UNESCO) a  kostelík Hripsime přímo spojený s  pří-
chodem křesťanství do Arménie. V Oshakanu si do-
slova ohmatáme arménskou abecedu u hrobu jejího 
vynálezce, Mezropa Maštoce. Návštěva nové katedrá-
ly sv.  Trojice s ostatky sv.  Řehoře. Návrat do Jerevanu.
5.den Jezero Kari Lich (3 200 m) na úpatí nejvyšší ar-
ménské hory Aragatz (4 095 m). Horská step v okolí 
pevnosti Amberd s  kočovnými pastevci ovcí jezídy. 
Monastýr Hovhanavank nad strmými stěnami kaňo-
nu. Návrat do Jerevanu.
6.den Omračující blízkost Araratu si vychutnáme 
u  monastýru Khor Virap. Vyhlášená vína z  oblasti 
Areni a  dokonale zrekonstruovaný monastýr Nora-
vank v  odlehlé skalní soutěsce budou předehrou 
k  působivému výjezdu do Selimského průsmyku 
(2 410 m). Karavanseráj připomene nepříliš vzdá-
lené časy karavan putujících po Hedvábné stezce. 
Monastýr Sevanavank na poloostrově obklopeném 
modravou hladinou jezera Sevan. Hřbitov Noratus 
s tisícovkou křížů khačkar. Nocleh u jezera Sevan.
7.den Přesun do provincie Lori. Nad srázy kaňonu 
řeky Debed se skrývají monastýry Sanahin (UNESCO) 
a  Haghpat (UNESCO), středověká centra významu. 
Opevněný klášter Akhtala. Hranice do GRUZIE. Pře-
jezd do hlavního města Tbilisi.

*MOŽNOST ZKRÁCENÍ, PŘÍLET 7.DEN do gruzie

8.den Celodenní prohlídka životem tepající gruzín-
ské metropole Tbilisi. Chrám Svaté trojice Sameba. 
Skleněný Most míru. Výhledy na město z moderní la-
novky. Pevnost Narikala. Nábřeží řeky Mtkvari s pro-
sklenými novostavbami. Krámky ve čtvrti Avlabari. 
Procházka starým městem. Platany lemované uličky 
historického centra, Rustaveliho třída.
9.den Náboženským centrem Gruzie je nedaleká 
 Mtscheta (UNESCO) s nejvýznamnější gruzínskou ka-
tedrálou a  klášterem Džvari nad soutokem  Mtkvari 
a Aragvi. Středověká katedrála Sveti–Tskhoveli byla 
korunovačním místem gruzínských panovníků. Ve Sta-
linově rodišti Gori navštívíme jeho rodný dům. Unikát-
ní jeskynní město Uplis–Tsikhe. Přejezd do druhého 

největšího města země, Kutaisi. Návštěva katedrály 
Bagrati (UNESCO).
10.den Významný klášterní komplex Gelati 
(UNESCO) s  bohatou freskovou výzdobou. Průnik 
podél řeky Inguri do Svanetie, země hrdých horalů. 
Vynález kola pronikl do těchto odlehlých údolí až ve 
20. století s  vybudováním cesty. Vysoké obranné 
věže dokreslují kolorit kamenných vesniček. Ubytová-
ní v hlavním centru oblasti, Mestii.
11.den Nádherný vrchol Ušba spolu s  dalšími štíty 
tvoří kulisu putování džípem po kamenitých ces-
tách do nejvýše položené evropské osady Ušguli 
(UNESCO) pod monumentální štíty nejvyšší gruzínské 
hory Schary (5 068 m). Návrat do Mestie.
12.den Pěší výlet údolím řeky Mestiachala k ledov-
ci Chalaadi (2 300 m, 5  hodin chůze). Etnografické 
muzeum. Pro zájemce odpolední výjezd lanovkou na 
vyhlídku. Nocleh v Mestii.
13.–14.den Sjezd z  hor k  pobřeží Černého moře. 
Pokračování do Batumi. Vlahá náruč Adžárie, bájné 
Kolchidy, nás přijme na celé dva dny a odpočineme 
si u moře. Prohlídka zajímavostí v Batumi. Abecední 
věž, památník argonautů. Večerní zpívající fontány.
15.den Přejezd z Batumi do lázeňského města Borjo-
mi, ochutnávka místní minerální léčivé vody. Pokra-
čování dále do historického města Akhaltsikhe. Pro-
hlídka města. Nocleh v Akhaltsikhe.
16.den Přejezd do Vardzie. Cestou zastávka v pevnos-
ti Khertvisi. Nádherný kaňon řeky Mtkvari ukrývá stře-
dověké skalní město Vardzia (UNESCO). Unikátní jes-
kynní komplex vytesaný do skal již ve 12. století.  Dnes 
zde přebývá jen několik mnichů. Klášterní kostel  se 
sloupovým portálem. Večer návrat do Akhaltsikhe.
17.den Návrat zpět do výšin Velkého Kavkazu. Scé-
nická cesta kolem pevnosti a  katedrály Ananuri do 
lyžařského střediska Gudauri.
18.den Putování horami přes malebný průsmyk Džva-
ri  (2 379 m) na severní stranu Kavkazu do Kazbegi. 
Pod vrcholem Kazbegu byl dle řeckých bájí na dlouhá 
léta přikován Prometheus. Výjezd džípy nádherným 
údolím ke kostelu Gergeti  (2 170 m). Nádherná ve-
lehorská příroda. Bude počasí přát výhledům na vr-
chol Kazbegu (5 047 m)? Návrat do Tbilisi.
19.den Letecký návrat domů.

Termín Cena Kód
20.05.–07.06. 2020 19 dnů 57 900 Kč  253A20

25.05.–07.06. 2020 14 dnů 45 900 Kč  253A20*

Cena zahrnuje: Mezinárodní letenka. Letištní taxy. Doprava pronajatým 
minibusem s klimatizací, džípy v oblasti Kazbegi a Svanetie. 17x / 11x 
ubytování ve 2-3* hotelech se snídaní, pensiony v Kutaisi a Mestii, 
5x večeře. Ochutnávka koňaku v Jerevanu a vstup do vinařství v Areni. 
Český průvodce. Místní průvodci podle potřeb. Cestovní pojištění.

Cena nezahrnuje: Vstupné do památkových objektů. Stravování nad 
rámec programu. Spropitné. Příplatek za jednolůžkový pokoj 8 500 Kč 
(19 dní) / 5 800 Kč (13 dní).

Kavkaz nejen tvoří geografický předěl mezi 
Evropou a Asií, ale byl odedávna i křižovatkou 
kultur a národů. 
Stopy zde zanechaly 
nejmocnější říše 
starověku, odehrávají 
se zde kapitoly řeckých 
bájí i Starého zákona. Na 
jižním úpatí Kavkazu nás 
obejme vlídné subtropické klima 
černomořského pobřeží. Až do 
dnešních dnů se zde zachovaly živé 
křesťanské monastýry vybudované na 
malebných místech. Vřelá povaha 
místních obyvatel nás bude na cestě 
doprovázet.

Typ zájezdu
Pohodové poznávání

Velikost skupiny
8–14 osob
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20 DN
Ů12 DN
Ů10 DN
Ů

1.–2.den Letecky do KYRGYZSTÁNU. Hlavní město 
Biškek. Náměstí Ala–To. Památník Mansovi, kyrgyz-
skému národnímu hrdinovi. Obrovský bazar Osh s  la-
byrintem uliček a všemožným zbožím. Galerie soch pod 
širým nebem v Dubovém parku.
3.den Přejezd k jezeru Issyk–Kul (1 607 m), druhému 
největšímu vysokohorskému jezeru na světě (po Titi-
caca). Pozůstatky kdysi rozsáhlého města Balasagun 
na Hedvábné stezce s vysokým minaretem Burana. 
Podél severního břehu nikdy nezamrzajícího jezera 
Issyk Kul do letoviska Čolpon Ata. Muzeum petrogly-
fů (2 000 let př. n. l.) pod širým nebem.
4.den Fakultativně ranní výletní plavba lodí po jeze-
ře. Zastávka na dostihovém stadionu v Cholpon Ata, 
kde probíhaly Světové hry kočovníků. Městečko Ka-
rakol na východním cípu jezera s mešitou v čínském 
stylu a dřevěným pravoslavným kostelem. Památník 
a muzeum ruského cestovatele Przevalského.
5.den Přesun z  Karakolu terénním autem do sou-
těsky Altyn–Arašan (Zlatých lázní). Oblast horkých 
i  studených pramenů. Pěší výlet alpskými loukami 
s  nádherným výhledem na zasněžený vrchol Palat-
ka (4 260 m). Možnost jízdy na koni. Návrat zpět do 
Karakolu.
6.den Kaňon Jety–Oguz s jedinečnou formací červe-
ných pískovcových útesů. Vodopády, rozkvetlé louky 
a borovicové háje. Nachází se zde prý pramen zázrač-
né léčivé vody. Dáte si tradiční masáž? Pro zájemce 
výlet na koni k vodopádu. Nocleh v tradiční jurtě.
7.den Podél jižního pobřeží jezera Issyk–Kul do ves-
ničky Bokombayevo. Po cestě zastávka v  Kaňonu 
Skazka s úchvatnými červenými skalními útvary. Fa-
kultativně návštěva dílny na výrobu plstěných kober-
ců nebo rodiny sokolníků.
8.den Přejezd do vesnice Kyzyl Tuu. Návštěva dílny 
na výrobu jurt. Městečko uprostřed hor Kochkor. 
Svérázné kyrgyzské hřbitovy. Přesun k  vysokohor-
skému jezeru Son Kol (3 016 m) obklopeného stády 
koní. Nocleh v tradičním obydlí nomádů, jurtě.
9.den Ranní romantika horských pastvin v okolí jeze-
ra Son Kol. Hry pastevců na koních, tzv.  kozlobraní. 
Sjezd z hor a přejezd zpět do Biškeku.
10.den Přelet do UZBEKISTÁNU. Hlavní město Taš-
kent, význačná křižovatka karavanních cest. Prohlíd-
ka Taškentu. Široké bulváry z dob sovětské éry ostře 
kontrastují s  historickými památkami. Muslimské 
centrum Khast Imom s  páteční mešitou Hazroti 
Imom a  velkolepou Barak Khánovou medresou. 
Medresa Kulkedash ze 16. století. Rušný Bazaar 
Chorsu ukrytý pod modrou kopulí. Moderní části 
města dominuje Tamerlánovo náměstí. Státní opera 
a balet. Televizní věž. Památník obětem zemětřesení 
v roce 1966.

*MOŽNOST ZKRÁCENÍ, odlet 10. DEN z biškeku

**Možnost zkrácení, přílet 10. den do taškentu

11.–12.den Přejezd vlakem do Samarkandu. Jedno 
z nejdůležitějších center Hedvábné stezky a centrum 
rozsáhlé Tamerlánovy říše (UNESCO). Již ve 4. století 
před Kristem Alexandr Veliký ocenil krásu původní 
„Maracandy“. Unikátní architektonický komplex na 
náměstí Registan s  medresami Ugulbek, Šer–Dor 
a Tillya–Kori. Mešita Bibi–Khanym s bohatě vykláda-
ným portálem. Jedinečné mausoleum Shah–i–Yinda 
(Hrob živého krále). Původní tržiště Siab Bazaar. Vel-
kolepé mauzoleum Guri Amir s  tradiční tyrkysovou 
kopulí. Hrobka proroka Daniela. Muzeum Afrosiyab. 
Ulugbekova observatoř.
13.den Návštěva  Šachrizabzu, rodiště Tamerlána 
(UNESCO). Návštěva zříceniny Paláce Ak–Saray (Bílý 
palác). Komplex Dorus Tilavat a páteční mešita Kok 
Gumbaz s „Meditačním domem“. Dorus Saidat (Síd-
lo moci a síly) s mauzoleem nejoblíbenějšího Tamer-
lánova syna. Přesun do Buchary. Výprava karavan ni-
kdy nevynechala tuto zastávku na Hedvábné stezce.
14.den Celodenní prohlídka Buchary. Křivolaké ulič-
ky starého města. Architektonický skvost z  10.  sto-
letí – mauzoleum Ismaila Samani. Kupolovité mau-
zoleum Chashmai Ayub z 12. století. Chor Minor se 
čtyřmi minarety. Ark  – pevnost vládců z  5. století, 
nejstarší stavba města. Architektonický komplex Poi 
Kaljan s mešitou, minaretem a medresa Miri Arab. 
Centrum vzdělanosti Ulugbek. Mešity Bolo Hauz 
a  Magoki–Attori. Tři z  pěti původních obchodních 
domů. Starodávný trh s  hedvábím. Návštěva židov-
ského hřbitova a  synagogy. Možnost návštěvy folk-
lórního vystoupení nebo místních lázní – hammamu.
15.den Napříč pouští Kyzylkum do Chivy, města 
ležícího u hranic s Turkmenistánem na okraji pouště 
 Karakum. Most nad řekou Amudarja. Nocleh v Chiva.
16. den Prohlídka Chivy. Návštěva starého města 
Ichan–Qala (UNESCO) obehnaného hliněným opev-
něním s původními branami. Jedna z největších med-
res města Mohamed Amin Khana. „Krátký minaret“ 
Kalta–Minor s  bohatě vykládanou mozaikou. Stará 
pevnost Kunya Ark sloužila jako sídlo vládců. Palác 
Tash Hovli s harémem. Tradiční „hostinec“ karavan-
seraj z 19. století. Brána Palvan–Dervaza. Uličky s tr-
hovci, řezbáři, barvírnou hedvábí.
17.den Přejezd do Nukusu. Cestou zastávka u  uni-
kátních pevností v  poušti Kyzylkum, Toprak Kala 
a Ajaz Kala. Návštěva pohřebiště Mizdachán.
18.den Cesta do Mujnaku, bývalého rybářského 
přístavu u vysychajícího Aralského jezera. Prohlídka 
bývalého pobřeží jezera a hřbitov rybářských lodí na 
bývalém dnu jezera. Návštěva muzea jezera. Návrat 
do Nukusu.
19.den Přelet do Taškentu. Poslední nákupy a  roz-
loučení s Uzbekistánem.
20.den Letecký návrat domů.

Typ zájezdu
Pohodové poznávání

Velikost skupiny
8–15 osob

Termín Cena Kód
29.08.– 17.09. 2020 20 dnů 69 900 Kč 269A20

29.08.– 07.09. 2020 10 dnů 46 500 Kč 269A20*

06.09.– 17.09. 2020 12 dnů 49 800 Kč 269A20**

Cena zahrnuje: Mezinárodní letenka. Letištní taxy. Místní přelety Biškek 
- Taškent, Nukus - Taškent. Vlak, pronajatý mikrobus, terénní auta. 14x 
/ 8x / 9x ubytování v hotýlcích se snídaní, 2x v tradiční jurtě s polopenzí 
(v Jety-Oguz po více osobách, u jezera Son Kol po dvou), 1x u místních 
s polopenzí. Český průvodce. Místní průvodci dle potřeb. Vstupné do 
NP. Cestovní pojištění.

Cena nezahrnuje: Stravování nad rámec programu. Vstupné do 
památek a muzeí. Fakultativní výlety. Vstupné do lázní a na kulturní vy-
stoupení. Příplatek za jednolůžkový pokoj 7 300 Kč (20 dní) / 2 900 Kč 
(10 dní) / 3 500 Kč (12 dní).

Kdysi bohaté středoasijské říše ležící na 
Hedvábné stezce a spojující západ s východem. 
Poznejte přírodní krásy i tradiční obyčeje. 
Zasněžené vrcholky hor Ťan Šanu, rudě 
zbarvené pískovcové kaňony. Termální 
prameny i jurty místních pastevců. Velkolepé 
památky Samarkandu 
a Buchary z dob 
Tamerlánovy říše. Sídla 
vládců i pestré mozaiky 
na stěnách mešit. Pomalu 
mizející Aralské jezero. 
Z obou zemí vám ukážeme 
maximum.
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14 DN
Ů

1.den Letecky do ÍRÁNU. Hlavní město Teherán.
2.den Prohlídka Teheránu. Dvanáctimiliónové hlavní 
město. Luxusní obytné čtvrti na úpatí Elborsu. Vyhlíd-
ka na celé město. Šáhův palác Saad Abad, památník 
svobody Azadí a palác Golestan (UNESCO). Muzeum 
šperků s  největším diamantem na světě. Moderní 
palác Mohammada Rezy Šáha. Temné uličky rozsáh-
lých bazarů plných zboží.
3.den Návštěva hrobky Ajatoláha Chomejního. Pře-
sun do Hamadanu. Cestou zastávka v nejrozsáhlejší 
vodní jeskyni světa Ali Sadr. Projížďka na lodi po la-
byrintu jezer a vodních kanálů. Posvátné místo již za 
dob vlády Dareia  I. Pozůstatky lví brány Sang Shir, 
která chránila hřbitov bývalé Parthské říše. Nocleh 
v Hamadanu.
4.den Návštěva Avicenova mauzolea, největšího 
učence islámského světa. Hrobka biblické Ester, krá-
lovny ze Susy a  jejího strýce Murdochaje. Středisko 
Abbas Abad. Zastávka na okraji Hamadánu v  údolí 
Gandžnamé s nápisy v klínovém písmu z dob Dáreia I. 
vytesanými do skály. Příjemný vodopád. Přesun do ko-
lébky neolitických kultur do Kermanshahu. Dnes pes-
trá směsice národností – Kurdové, Židé i Arméni. Ces-
tou zastávka u skalních reliéfů v Bisotunu (UNESCO). 
Úrodné údolí Kangavaru, který měl na počátku 20. 
století stále svoji samosprávu. 1500  let staré sásá-
novské skalní reliéfy v  Taq–e Bostan. Bude chutnat 
jehněčí kebab i tentokrát? Nocleh v Khoramabadu.
5.den Súsa  – pozůstatky hlavního města achajme-
novské říše. Hrobka starozákonního proroka Daniela. 
Čoká Zambíl (UNESCO), rozsáhlý zikkurat, pyramido-
vé stavby známé především z mezopotamského údolí 
a západního Íránu. Posezení v čajovně s vodní dým-
kou. Příjezd do Ahwazu na březích řeky Karun.
6.den Přejezd do Bišápuru  – ruiny sásánovského 
města krále Šápura  I. Ve skále vytesány reliéfy sá-

sánovských králů ze  3. století znázorňující vítězství 
nad Římem. Kdysi velkolepý palác krále Šápura. Po-
kračování do Šírazu přes horský průsmyk (2 400 m) 
s nádhernými scenériemi. Nocleh v Šírazu, ve městě 
opěvovaném perskými básníky.
7.den Prohlídka nejkrásnějších pamětihodností Ší-
razu. Perské zahrady Narenjestan, mešita Nasir 
ol Molk, medresa Khan. Úzké uličky místních bazarů. 
Citadela Karima Chána. Mauzoleum Ali ebne Hamzeh 
s velkolepou zrcadlovou výzdobou. Návštěva hrobu ná-
rodního perského básníka Háfíze. Nocleh v Šírazu.
8.den Celodenní výlet do Persepolis (UNESCO), za-
loženého Dáreiem Velikým v roce 522. Prohlídka roz-
sáhlého komplexu byzantských i  řeckých památek. 
Ve skalách vytesané hrobky achajmenovských králů 
Nákš–e–Rostám. Nocleh v Šírazu.
9.den Návštěva achajmenovské metropole Pasar-
gard. Hrobka Kýra Velikého (UNESCO). Šalamou-
novo vězení a vznešené paláce. Přejezd na sever do 
města Yazdu (UNESCO), ležícího na rozhraní solné 
a písečné pouště. Jedno z nejstarších měst, kde lidé 
stále ještě žijí v  původních kopulovitých hliněných 
obydlích s větracími věžemi bagdíri. Prohlídka staré-
ho centra Yazdu. Působivý komplex Amír Čakhmáq 
na stejnojmenném náměstí. Alexandrovo vězení. 
Nocleh v Yazdu.
10.den Věže mlčení uprostřed pouště, pohřebiště 
zoroastristů, staré více než 3 000 let. Zoroastriánský 
chrám s věčným ohněm, který hoří nepřetržitě již od 
roku 470. Páteční mešita. Zahrada Dowlat Abad 
s guvernérovým palácem a systémem větracích věží. 
Přejezd do Isfáhánu. Cestou zastávka v  pouštním 
městě Meybod. Jedna z nejstarších pevností v zemi, 
karavanseraj, historické poštovní muzeum, ledárny 
i větrací věže. Nocleh v Isfáhánu.
11.–12.den Isfáhán, zvaný „polovina světa“. Býva-
lé hlavní město safíjovské říše patří k nejkrásnějším 
městům Orientu. Široké bulváry lemované vzrostlý-
mi stromy. Druhé největší náměstí světa (UNESCO), 
které bylo kdysi středem abbásovské říše. Návštěva 
prodejny perských koberců. Klenot islámské archi-
tektury, Imánova mešita. Mešita Šejka Lotfolláha. 
Nádherně vykládané fasády. Paláce Ali Qapu a Che-
hel Sotoon. Taje místních bazarů. Nezapomenutelný 
zážitek v  kavárně pod oblouky mostu Sí -o-se pol 
ze 17.  století přes řeku Zajandé. Páteční mešita 
(UNESCO) a okolní bazary. Arménské čtvrti Nová Jol-
fa - kostel Vank a muzeum. Noclehy v Isfáhánu.
13.den Přejezd do Teheránu. Návštěva malebné hor-
ské vesnice Abyaneh na úpatí téměř čtyřtisícové hory 
Karkas. Pokračování do Kashanu  – zahrada Fin, 
mešita Agha Bozorg, palác obchodníka Tabatabai. 
Krátká návštěva poutního areálu svatého města 
Qom. Přesun na letiště do Teheránu.
14.den Letecký návrat domů.

Typ zájezdu
Komfort

Velikost skupiny
8–16 osob

Termín Cena Kód
05. 04.–18. 04. 2020 14 dnů 73 900 Kč 261A20

04. 10.–17. 10. 2020 14 dnů 73 900 Kč 261B20

Cena zahrnuje: Mezinárodní letenka. Letištní taxy. Doprava minibusem. 
Ubytování 12x v komfortních 3* hotelech se snídaní. Český průvodce. 
Místní průvodce. Cestovní pojištění.

Cena nezahrnuje: Vstupní víza 75 € po příletu. Spropitné. Strava 
mimo snídaně. Vstupy do památek. Příplatek za jednolůžkový pokoj 
12 300 Kč.

Zemí poetických básníků se vydáme po 
stopách Alexandra Velikého až do dějin 
starověkých říší Elamitů, 
Médů, Achajmenovců 
a Sásánovců. Vyschlá 
poušť ostře kontrastující 
se zelení perských zahrad 
a s modří mozaikami 
vykládaných mešit. 
Pradávné náboženství 
zoroastristů. To vše doplněné 
lahůdkami místní kuchyně 
a posezením v příjemných čajovnách, 
třeba i s vodní dýmkou.
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Termín Cena Kód
13. 06.–28. 06. 2020 16 dnů 73 500 Kč 260A20

Cena zahrnuje: Mezinárodní letenka. Letištní taxy. Doprava pronajatým 
minibusem. Ubytování 14x ve 3* hotelech se snídaní. Vstupy v Arménii. 
Český průvodce. Místní průvodce podle potřeb. Cestovní pojištění.

Cena nezahrnuje: Vstupní víza do Íránu 75 €. Spropitné. Stravování 
nad rámec programu. Vstupy do památek v Íránu. Příplatek za jednolůž-
kový pokoj 8 500 Kč.

Bájná hora Ararat a biblický příběh Noemovy 
archy. Putování 
křižovatkou kultur 
a národů. Živé 
křesťanské monastýry 
vybudované na malebných 
místech. Cestou nás bude 
doprovázet vřelá povaha 
arménských obyvatel nás 
bude na cestě doprovázet. 
Po stopách Alexandra Velikého až 
do dějin starověkých říší Elamitů, 
Médů, Achajmenovců a Sasánovců. 
Vyschlá poušť ostře kontrastující se 
zelení perských zahrad a s modří mozaikami 
vykládaných mešit. Pradávné náboženství 
tajemných zoroastriánů.

ARMÉNIE – ÍRÁN \ 260
Křižovatka kultur

Typ zájezdu
Komfort

Velikost skupiny
8–12 osob

16 DN
Ů

1.–2.den Letecky do ARMÉNIE, Jerevanu. Prohlídka 
atrakcí hlavního města. Barevné fontány na náměstí 
Republiky. Vyhlídková „galerie“ Kaskáda pod širým 
nebem. Opera, Náměstí Svobody, venkovní kavárny 
a  Labutí jezero. Odpoledne návštěva centra armén-
sko-gregoriánské církve Echmidzin. Zastávka u  tro-
sek chrámu Zvartnots ze 7.století, perly místní archi-
tektury. Krátká návštěva památníku obětí genocidy 
Tsitsernakaberd. Nocleh v Jerevanu.
3.den Římský chrám Garni (UNESCO), jediný v celém 
bývalém SSSR. Tisíce čedičových sloupů daly vznik-
nout jménu Údolí píšťal podél řeky Azat. Prohlídka 
zčásti v jeskyních vybudovaného monastýru Geghard 
(UNESCO). Návštěva jezera Sevan. Tradiční monastý-
ry na poloostrově obklopeném modravou hladinou 
jezera. Návrat do Jerevanu.
4.den Údolí pod biblickou horou Ararat, na které 
Noe zakotvil se svojí lodí. Monastýr Khor Virap, jeden 
z nejstarších klášterů v Arménii. Dokonale zrekonstru-
ovaný monastýr Noravank obklopený nádhernými 
červenými skalami. Exkurze do regionu Syunik, pro-
jížďka lanovkou, které místní říkají Létající Tramvaj. 
prohlídka klášterního komplexu Tatev, architektonic-
kého veledíla z 10.století. Nocleh v hotelu v Goris.
5.den Cesta do Meghri, hranice do ÍRÁNU. Cestou ná-
vštěva kláštera Sv. Štěpána v horách. Historické město 
Jolfa na břehu řeky Aras, dříve pevnost pro křesťanské 
Armény. Přejezd na nocleh do Marandu.
6.den Přesun na severozápad, návštěva citadely 
Garah Kelissa známé také jako kostel Sv. Tadeáše. 
Jedna z  nejstarších křesťanských památek v  Íránu, 
pozůstatek arménské ortodoxní komunity. Přejezd do 
Tabrizu, návštěva bazaru. Nocleh ve městě Tabriz.
7.den Prohlídka starobylého perského města Tabriz. 
Páteční Mešita s nádherně zdobenými smaltovaný-
mi mozaikami a  Modrá Mešita poničená několika 
zemětřeseními. Prohlídka archeologického naleziště 
Takht-e Soleiman, Šalamounův trůn klasifikovaný 
jako místo světového dědictví  UNESCO. Ruiny pev-
nosti ze 3.století ve výšce 2 500 m jsou spojované se 
Zoroastriány. Zbytky paláců, skladů a  Chrám ohně. 
Přesun na nocleh do města Zanjan.
8.den Prohlídka hlavního města Teheránu. Dvanácti-
miliónové hlavní město. Luxusní obytné čtvrti na úpatí 
Elborsu. Vyhlídka na celé město. Šáhův palác Saad 
Abad, památník svobody Azadí a  palác Golestan 
(UNESCO). Muzeum šperků s  největším diamantem 
na světě. Moderní palác Mohammada Rezy Šáha. 
Temné uličky rozsáhlých bazarů plných zboží.
9.–10.den Letecky z Teheránu do Šírazu, města opě-
vovaného perskými básníky. Prohlídka nejkrásnějších 
pamětihodností Šírazu. Perské zahrady Narenjestan, 
mešita Nasir ol Molk, medresa Khan. Úzké uličky 
místních bazarů. Citadela Karima Chána. Mauzole-
um Ali ebne Hamzeh s  velkolepou mozaikovou výz-
dobou. Návštěva hrobu národního perského básníka 
Háfíze. Nocleh v Šírazu.

11.den Přejezd do Persepolis (UNESCO), založeného 
achaimenovským velkokrálem Dáreiem Velikým v roce 
522. Prohlídka rozsáhlého komplexu byzantských 
i řeckých památek. Ve skalách vytesané hrobky acha-
jmenovských králů Nákš-e-Rostám. Nocleh v Šírazu.
12.den Přejezd na sever do města Yazdu (UNESCO). 
Návštěva achajmenovské metropole Pasargard. 
Hrobka Kýra Velikého (UNESCO). Šalamounovo vě-
zení a vznešené paláce. Město Yazd ležící na rozhraní 
solné a  písečné pouště. Jedno z  nejstarších měst, 
kde lidé stále ještě žijí v původních kopulovitých hli-
něných obydlích s větracími věžemi bagdíri. Zoroast-
riánský chrám s věčným ohněm, který hoří nepřetržitě 
od roku 470. Zahrada Dowlat Abad s guvernérovým 
palácem a systémem větracích věží.
13.den Prohlídka hlavních atrakcí Yazdu. Věž mlčení 
uprostřed pouště, pohřebiště Zoroastriánů více než 
3000 let staré. Působivý komplex Amír Čakhmáq na 
stejnojmenném náměstí. Alexandrovo vězení, Pá-
teční Mešita, návštěva obchodu s perskými koberci. 
Přejezd do Isfáhánu. Cestou zastávka v  pouštním 
městě Meybod. Jedna z nejstarších pevností v zemi, 
karavanseraj, historické poštovní muzeum, ledárny 
i větrací věže. Nocleh v Isfáhánu.
14.den Isfáhán, zvaný „polovina světa“. Bývalé hlav-
ní město safíjovské říše patří k nejkrásnějším městům 
Orientu. Široké bulváry lemované vzrostlými stromy. 
Druhé největší náměstí světa (UNESCO), které bylo 
kdysi středem abbásovské říše. Klenot islámské ar-
chitektury, Imánova mešita. Nocleh v Isfáhánu.
15.den Přejezd do Teheránu. Cestou zastávka 
v Kashanu – zahrada Fin, mešita Agha Bozorg, pa-
lác obchodníka Tabatabai. Návštěva malebné hor-
ské vesnice Abyaneh na úpatí téměř čtyřtisícové hory 
Karkas. Krátká návštěva poutního areálu svatého 
města Qom. Přesun na letiště do Teheránu.
16.den Letecký návrat domů.

Teherán

Tabríz

Šíraz

Yazd

Isfáhán

Jerevan

Sevan

ÍRÁN

ARMÉNIE
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Termín Cena Kód
14. 04.–21. 04. 2020 8 dnů 36 700 Kč 264A20

27. 10.–03. 11. 2020 8 dnů 36 700 Kč 264B20

Cena zahrnuje: Mezinárodní letenka. Letištní taxy. Doprava klimatizo-
vaným minibusem. Ubytování 6x v komfortních hotelech s polopenzí, 
1x v poušti v beduínských stanech s příslušenstvím. Pouštní safari 
v 4x4 džípech (2hodiny), beduínská večeře. Návštěva privátní pláže 
Berenice v Aqaba. Český průvodce. Místní průvodce. Cestovní pojištění.

Cena nezahrnuje: Vstupní vízum po příletu 40 JOD (cca 50 €). Strava 
mimo snídaně a večeře. Vstupné do památek cca 120 USD. Fakultativní 
aktivity: let balónem ve Wádí Rum, plážové sporty v Aqaba. Spropitné. 
Příplatek za jednolůžkový pokoj 4 200 Kč.

1.den Letecky z Prahy do Ammánu, hlavního města 
Jordánska. Přejezd na hotel v centru města.
2.den Dopolední prohlídka Ammánu, návštěva 
městské citadely Jabal al-Qal‘a  rozprostírající se 
nad městem. Staré město pod citadelou nám na-
bídne množství tradičních trhů souk, římské divadlo 
z 1. století ohromí svojí krásou a velikostí. Odpoledne 
návštěva města Jerash, nejvýznamější archeologické 
lokality z dob říše Římské. Dochované stavby, sloupo-
vé kolonády, lázně a divadlo. Zastávka u hradu Ajloun 
nacházejícího se na kopci v zalesněné krajině. Nocleh 
v hotelu v Ammánu.
3.den Po snídani odjezd z Ammánu na horu Nebo, kde 
se nám přes údolí naskytne nádherný výhled na kopce 
sousedního Izraele, město Jeruzalém a  Mrtvé moře. 
Zastavíme se ve městě Madaba, důležitém centru 
antického období, nacházejícího se na významné ob-
chodní Královské stezce. Madaba je známá svými za-
chovalými mozaikovými podlahami z byzantského ob-
dobí. Návštěva řeckého ortodoxního kostela Sv. Jiří. 
Procházka v údolí Wádí Mujib, objevíme zde zahrady 
a  vodopády obklopené palmami. Přejezd na nejníže 
položené místo planety, pobřeží Mrtvého moře. Zde si 
užijeme zbytek dne koupáním ve slané vodě Mrtvého 
moře. Nocleh na pobřeží v hotelu.
4.den V  dopoledních hodinách přejezd k  městu Al-
-Karak známému díky hradu Kerak. Tato stavba na 
významné Královské cestě je jednou z největších v re-
gionu. Hrad postavený křižáky ve 12.století je považo-
ván za ojedinělý díky své strategické poloze. Přejezd 
do slavné Petry, kde den můžeme zakončit fakultativ-
ní návštěvou noční show. Nocleh v Petře.

5.den Celodenní návštěva jednoho ze sedmi moder-
ních divů světa, skalního města Petra, zařazeného na 
seznam kulturního dědictví UNESCO. Před 2000 lety 
město založili kočovní nomádi Nabatejci a  Petra se 
stala hlavním městem jejich království. Po zemětře-
sení v  6.století bylo město opuštěno a  údolí Musa 
upadalo. Petra se stala tajemstvím místních beduí-
nů, kteří existenci skalního města pečlivě skrývali 
před světem. Nocleh v Petře.
6.den Krátký přejezd do Baida, procházky po území 
nazývaném Malá Petra. Přesun do skalnatých hor 
hrajících všemi barvami, do Měsíčního údolí zvaného 
Wádí Rum (UNESCO). Původní obyvatelé Wádí Rum, 
nomádi Thamudejských kmenů, zde zanechali petro-
glyfy, tajuplné odkazy vepsané do skal jazykem, který 
už dávno upadl v  zapomnění. Zdejší klidná a  pustá 
krajina s  barevným pískem a  větrem opracovanými 
skalami ze žuly a  pískovce nabízí relaxaci i  dobro-
družství. Velbloudi v  doprovodu beduínů zde kráčí 
uprostřed ničeho. Jízda pouští džípem 4x4 a možnost 
obdivovat výtvory přírody, barevné kopce a  kaňony, 
patří k nezapomenutelným zážitkům. Večeře s beduí-
ny v  tradičním stylu. Nocleh v  poušti v  beduínských 
stanech.
7.den Po snídani přesun z  pouště do města Aqaba 
na pobřeží Rudého moře, které je známé svým bo-
hatým podmořským životem. V Aqabském zálivu žije 
obrovské množství tropických ryb a korálů. Odpolední 
relax u moře na privátní pláži Berenice Beach. Noc-
leh v Aqaba.
8.den Odjezd do Ammánu. V odpoledních hodinách 
přesun na letiště. Letecký návrat domů.

Typ zájezdu
Komfort

Velikost skupiny
10–16 osob

Jordánsko je zemí, která skrývá jeden ze 7 divů 
světa, památky UNESCO, měsíční krajinu na 
poušti Wádí Rum a největší a nejstarší přírodní 
lázně Mrtvé moře. Společně nahlédneme 
do hluboké historie, poslechneme 
si biblické příběhy, navštívíme 
ztracená města, po stopách 
Lawrence z Arábie objevíme krásy 
pouště.

8 DN
ŮJORDÁNSKO \ 264

Památky Blízkého východu

Ammán

Madaba

Petra

Aqaba

Wádí Rum

Jerash

JORDÁNSKO
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10 DN
Ů

1.den Letecky do IZRAELE, přílet do Tel Avivu. Projíž-
ďka historickým centrem Tel Avivu s nádhernou funk-
cionalistickou architekturou Bauhaus (UNESCO). Ma-
lebné městečko Jaffa, které je jedno z nejstarších pří-
stavních měst na světě. Přesun do hotelu na pobřeží 
Středozemního moře, možnost večerní procházky po 
pláži anebo posezení v příjemném baru. (V závislosti 
na leteckém spojení může být prohlídka Tel Aviv - Jaffo 
až následující den, případně poslední den).
2.den Koupání v  teplém tyrkysovém moři. Cesta do 
Caesaree - přímořského archeologického města se 
zachovalým divadlem, hipodromem a pozůstatky He-
rodova paláce. Haifa - vyhlídka na přístav a Baha‘iské 
zahrady (UNESCO).
3.den Plavba lodí po Galilejském jezeře, Caper-
naum (Ježíšovo město) - synagoga a dům Sv. Petra. 
Nazaret - návštěva baziliky Zvěstování a  kostela 
Sv.  Josefa. Možnost koupání v  Galilejském jezeře, 
hebrejsky zvané Yam Kineret (moře Kineret).
4.den Výjezd na Golanské výšiny. Vyhlídka do Izraele 
a Sýrie. Návštěva vinařství. Ochutnáme všechny zná-
mé odrůdy? Sjezd jordánským údolím do Jericha, nej-
níže položeného nejstaršího města na světě, pohled 
na Horu Pokušení. Judskou pouští prudký výjezd 
o 1 200 metrů až do Jeruzaléma. Stihneme ještě vý-
hled na údolí Vádí Quelt a ortodoxní klášter Sv. Jiří?
5.den Prohlídka Jeruzaléma (UNESCO). Panorama-
tická vyhlídka z  Olivetské hory. Getsemanská za-
hrada s bazilikou Všech Národů. Hrob Panny Marie. 

Přes údolí Kidron (potok Cedron) výstup do Starého 
města, ve stopách Ježíše Krista půjdeme po Via Do-
lorosa – Křížová cesta procházející přes arabský súk 
a končí v Chrámu Božího Hrobu - Golgota. Návště-
va Betléma s  bazilikou Narození Páně a  bazilikou 
sv. Kateřiny.
6.den Emocionální prohlídka muzea holokaustu Yad 
Va Shem. Napříč Židovskou čtvrtí Starého města, 
cestou Cardo přes Menoru až ke Zdi Nářků. Možnost 
sledovat běžný život zdejších ortodoxních židů. Toulky 
po místech, kde se psala historie.
7.den Návštěva pevnosti Masada (UNESCO) posta-
vené králem Herodem. Kdo pojede nahoru lanovkou? 
Krásná oáza v NP Nachal David obklopená Judskou 
pouští. Zastávka na březích Mrtvého moře. Kdo se 
nechá nadnášet jeho minerálními vodami? Putování 
dále do Eilatu.
8.den Odpočinek u moře, fakultativní možnost koupá-
ní s delfíny či plavba lodí, případně návštěva podmoř-
ské observatoře. Pro zájemce o historii nabídka fakul-
tativního celodenního výletu do Jordánské Petry.
9.den Koupání na pláži zvané Coral Beach. Kdo si 
zapůjčí šnorchl a uvidí zlatou rybku? V odpoledních 
hodinách cesta do Tel Avivu přes ojedinělý geologic-
ký útvar Machtesh Ramon.
10.den Odpočinek a koupání na pláži (případně ná-
vštěva města a přístavu Jaffa v závislosti na leteckém 
řádu). Rozloučení s  Izraelem. Cesta na letiště do 
Tel Avivu. Letecký návrat domů.

Termín Cena Kód
29.05.– 07.06. 2020 10 dnů 51 900 Kč 263A20

16.10.–25.10. 2020 10 dnů 51 900 Kč 263B20

Cena zahrnuje: Mezinárodní letenka. Letištní taxy. Doprava klimatizo-
vaným minibusem. Ubytování 9x v komfortních hotelech s polopenzí. 
Plavba lodí po Genezaretském jezeře. Lanovka na Masadu. Ochutnávka 
vína. Vstupy do památek. Český průvodce. Cestovní pojištění.

Cena nezahrnuje: Strava mimo snídaně a večeře. Vstup na pláž 
u Mrtvého moře 15 €. Fakultativní výlety: koupání s delfíny, podmořská 
observatoř, výlet do Petry cca 390 USD s anglicky mluvícím průvodcem.
(cena se může změnit). Spropitné pro řidiče a místní průvodce 55 €. 
Příplatek za jednolůžkový pokoj 8 900 Kč.

Sled navštívených míst se může na základě vývoje aktuální 
situace změnit.

Izrael nabízí obrovské množství památek 
a biblických míst. Svatá země se rozkládá 
na křižovatce tří kontinentů – Afriky, Asie 
a Evropy. K vidění je pestrá paleta přírodních, 
kulturních i historických aktivit se světovým 
významem, řada posvátných poutních 
míst a osm památek zapsaných 
na Seznamu světového dědictví 
UNESCO. Podmanivý poutní 
Jeruzalém – město tří hlavních 
monoteistických náboženství. 
A kdo nebyl u nízko položeného 
Mrtvého moře, jako by ani nebyl 
v Izraeli.

Izrael s výletem do Jordánska \ 263
Koupání ve čtyřech mořích

Typ zájezdu
Komfort

Velikost skupiny
12–19 osob

Golanské
výšiny

Haifa
Galilejské
jezero

Nazaret

Tel Aviv Jeruzalém

Mrtvé moře

Eilat

Petra

IZRAEL
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Typ zájezdu
Aktivní poznávání

Velikost skupiny
10–16 osob

23 DN
Ů19 DN
Ů

1.–2.den Letecky do ARGENTINY, Buenos Aires. 
Prohlídka čtvrti San Telmo, atmosféra nasáklá umě-
ním. Tanečníci tanga v  úzkých uličkách. Náměstí 
Plaza Dorrego. Barevná čtvrť La Boca s  rázovitou 
uličkou Caminito. Dopřejeme si nevšední zážitek 
v podobě večerních kulinářských specialit? Neexistují 
lepší steaky než zde!
3.den Letecky do El  Calafate. Odpolední přesun 
podél jezera Lago Argentino na severozápad do 
El Chaltén, výchozího místa pro dva jednodenní treky 
v NP Los Glaciares.
4.den Celodenní trek k  laguně Torre. Neskutečná 
krása majestátní Cerro Torre (3 128 m). Výhledy na 
zasněžené velikány a rozložité ledovce.
5.den Celodenní trek k laguně De Los Tres s výhledy 
na ledem pokrytou špici Cerro Fitz Roy (3 405 m).
6.den Dopolední návrat zpět do El Calafate. Odpole-
dní výlet k ledovci Perito Moreno. Pět kilometrů širo-
ká a 60 metrů vysoká ledová stěna, z níž se odlupují 
obrovské kvádry a s ohlušujícím lomozem padají do 
vody. Neustále rostoucí a padající ledovcové tunely. 
Lodí těsně k ledové mase.
7.den Možnost celodenního fakultativního výletu 
pohodlným katamaránem po jezeře Lago Argentino 
k  největším ledovcům Patagonie. Hra barev, nesku-
tečné odstíny bílé a modré. Pastva pro oči! 
8.den Přejezd do CHILE, Puerto Natales. Pata-
gonská pampa lemovaná vysokými horskými štíty. 
Zahlédneme první lamy guanaco? Malé městečko 
s prvními mořskými specialitami.
9.–12.den Čtyřdenní trek v  NP  Torres del  Paine. 
Lodí přes Lago Pehoe. Trek k  donekonečna se táh-
noucímu ledovci Grey. Pěšky k  Refúgio Cuernos 
s výhledem na dvoubarevné věže Cuernos del Paine. 
Západ slunce nad jezerem Nordenskjöld. Nezapo-
menutelná ranní vyhlídka na sluncem ozářené věže 
Torres del  Paine. Rozeklaná skalní krása. (Trasa 
treku může být upravena v  závislosti na volných ka-
pacitách horských chat, případně nocleh v místních 
pronajatých stanech). Návrat do Puerto Natales.
13.–14.den Cesta do Punta Arenas, hlavního města 
regionu. Vyhlídka na fjordy Magellanova průlivu. So-

cha mořeplavce Ferdinanda Magellana, dotek indiá-
nova palce zajistí návrat do Patagonie! Fakultativní 
plavba lodí vodami průlivu do přírodní rezervace na 
ostrově Isla Magdalena. Největší kolonie tučňáků 
magellanských. Každoročně zde hnízdí na 60 000 
jedinců. Důležitě si vykračující pánové ve fraku. Spat-
říme i mořské racky a kormorány. 
15.den Celodenní přejezd zpět do ARGENTINY. 
Ushuaia ležící na jižním cípu Ohňové země.
16.den Fakultativní vyhlídková plavba lodí „na konec 
světa“ po Beagle Channel. Les Eclaireurs  – jedná 
se vskutku o  nejjižnější maják světa? Šance spatřit 
zblízka tučňáky, lvouny hřivnaté, albatrosy, kormo-
rány a  při troše štěstí i  kosatky. Možnost výstupu 
na mizející příměstský ledovec Martial s  výhledem 
na Beagle Channel.
17.den Výlet do NP Tierra del Fuego, cca 8 km nená-
ročný trek kolem zálivu Lapataia. Panorama zasně-
žených vrcholků hor ostře kontrastuje s  křišťálovou 
vodou zálivu. Spatříme plachtící kondory? Ruta 3 – 
konec cesty, která se táhne 17 000 km až z Aljašky. 
Přelet z Ushuaia do Buenos Aires.
18.–19.den Letecký návrat domů.

*MOŽNOST PRODLOUŽENÍ DO BRAZÍLIE

19.–20.den Letecky do Puerto Iguazú. Vodopády 
 Iguazú si prohlédneme z obou zemí. Argentinská stra-
na  – stezky nás zavedou až pod samotné kaskády. 
Odvážlivci na loďce se mohou přiblížit až k  vodnímu 
kotli. Zatočí se nám hlava při pohledu do hloubky Ďáb-
lova chřtánu? Pozorování medvídků coati. BRAZÍLIE. 
Brazilská strana nabízí celkový pohled na 280 jednot-
livých vodopádů. Pro zájemce vyhlídkový let helikopté-
rou. Podvečerní přelet do Rio de Janeira.
21.–22.den Rio de Janeiro. Centrum s  mrakodrapy 
i úzkými uličkami. Moderní katedrála. Výlet na Cukro-
vou homoli (Pão de Açúcar). Rozhled od slavné Kris-
tovy sochy z  vrcholu Corcovado. Barvité město pod 
námi. Pohodička na nejslavnější pláži světa Copaca-
bana. Odlet z Rio de Janeira do Evropy.
23.den Letecký návrat domů.

Termín Cena Kód
31.01.– 18.02. 2020 19 dnů 98 900 Kč 344A20

31.01.– 22.02. 2020 23 dnů 111 900 Kč 344A20*

10.11.– 28.11. 2020 19 dnů 98 900 Kč 344B20

10.11.– 02.12. 2020 23 dnů 111 900 Kč 344B20*

12.02.– 03.03. 2021 19 dnů 98 900 Kč 344A21

12.02.–06.03. 2021 23 dnů 111 900 Kč 344A21*

Cena zahrnuje: Mezinárodní letenka. Letištní taxy. Místní i pronajatá 
doprava, dálkové autobusy, pronajaté mikrobusy. Místní přelety Buenos 
Aires – El Calafate, Ushuaia – Buenos Aires, v prodloužení Buenos 
Aires - Iguacú -Rio de Janeiro. Ubytování 13x/17x v hotýlcích, většinou 
se snídaní; na treku 3x v horských chatách či místních stanech (ve  sta-
nech s plnou penzí). Vstupy do národních parků. Plavba k ledovci Perito 
Moreno. Český průvodce. Místní průvodci dle potřeb. Cestovní pojištění.

Cena nezahrnuje: Stravování nad rámec programu. Vstupy na atrakce 
a fakultativní výlety (celodenní plavba po jezeře Lago Argentino 
cca 160 USD, plavba po Beagle Channel cca 100 USD, plavba na 
ostrov Isla Magdalena cca 90 USD, let helikoptérou nad vodopády 
Iguazú cca 140 USD). Vstupy na vodopády Iguazú. Spropitné. Příplatek 
za jednolůžkový pokoj 10 900 Kč (16 dní, na vícedenním treku nelze) / 
12 900 Kč (20 dní, na vícedenním treku nelze).

Největší lákadla hlavního města tanga Buenos 
Aires. Nejkrásnější místa argentinské i chilské 
Patagonie. Obrovské ledovce, skalní věže 
v NP Los Glaciares i Torres del Paine. Hříčky 
přírody. Nezapomenutelné výlety do nitra 
hor. Kolonie tučňáků a kormoránů. Plavba 
až na konec světa. Necelé tři týdny nabité 
přírodou, horami a jižním temperamentem, 
doplněné kvalitním červeným vínem 
a lahůdkovými steaky. 
Pro zájemce možnost 
prodloužení o vodopády 
Iguazú a brazilské Rio 
de Janeiro.

POHÁDKOVÁ PATAGONIE \ 344
krásy Argentiny a Chile
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1.–2.den Letecky do ARGENTINY. Buenos Aires  – 
metropole tanga na břehu řeky Rio de la Plata. První 
seznámení s městem – náměstí Plaza de Mayo s ka-
tedrálou a  prezidentským palácem Casa Rosada. 
Slavné Teatro Colon.
3.den Prohlídka města. Hřbitov ve čtvrti aristokratů 
Recoleta s hrobem Evity Peronové. Rázovitá, barvami 
hrající ulička Caminito ve čtvrti La Boca. Hospůdky 
v  San Telmo nebo v  Puerto Madero. Dopřejeme si 
ty nejlepší steaky na světě? Získají si nás podmanivé 
tóny místního tanga? Fakultativně večerní tango show.
4.den Cesta vláčkem do ostrovního města Tigre 
v deltě řeky Paraná. Přepychová sídla elity z počátku 
20. století. Původní sídlo prvního argentinského kasi-
na i honosných hotelů. Projížďka na lodi po zajímavé 
spleti říčních kanálů. Sklenka vynikajícího červeného 
vína v baru na příjemném nábřeží s výhledem na řeku.
5.den Lodí do URUGUAYE. Colonia del Sacramento – 
nejstarší město země zapsané na seznamu UNESCO. 
Historické uličky a množství „předpotopních“ automo-
bilů. Přejezd do hlavního města Montevidea.
6.den Prohlídka hlavních památek Montevidea. 
Španělská pevnost Cerro de Montevideo, lákadla 
rybí tržnice. Montevidejská náměstí, mauzoleum 
osvoboditele Artigase. Stadion Centenario – dějiště 
prvního mistrovství světa ve fotbale. Návrat lodí do 
ARGENTINY, Buenos Aires.
7.den Letecky z  Buenos Aires do Puerto Iguazú. 
Nejkrásnější vodopády světa Iguazú si prohlédneme 
ze dvou stran. Stezky na argentinské straně nás do-
vedou až pod samotné kaskády. Odvážlivci se fakul-
tativně vydají na loďce až k vodnímu kotli – Ďáblovu 
chřtánu! Všudypřítomní medvídci nosálové.

8.den BRAZÍLIE. Brazilská strana nabízí panorama-
tický pohled na 280 jednotlivých vodopádů. Fakulta-
tivně vyhlídkový let helikoptérou nad tímto přírodním 
divadlem nebo návštěva Ptačího parku.
9.den Letecky do mnohamiliónového São Paula 
a následný přesun do tropického ráje Paraty na po-
břeží Costa Verde.
10.den Paraty, zachovalé koloniální městečko. 
Plážové aktivity. Celodenní lodní výlet po okolních 
ostrůvcích v  zálivu Baía da Ilha Grande s  možností 
šnorchlování. Fakultativní vyjížďky na koni, na kole 
či návštěva přímořského mlžného pralesa završená 
návštěvou palírny, kde se z  cukrové třtiny vyrábí ca-
chaça – základ všech místních lahodných koktejlů.
11.den Koupání a  přesun do klidného městečka 
Niterói na dohled od Rio de Janeira přes Guanabar-
skou zátoku.
12.–15.den Rio de Janeiro. Karnevalový průvod 
v  ulicích města. Korunovace krále Momo, který do-
stane od starosty klíče od města. Velká přehlídka 
škol samby na Sambodromu. Jako každý rok se o titul 
nejlepší školy samby ucházejí soubory s desítkami ta-
nečnic a stovkami hudebníků. Ulice zaplněné alego-
rickými vozy a tanečníky s bohatě zdobenými kostýmy 
a originálními choreografiemi. Všudypřítomné masky 
až do pozdních ranních hodin. Prohlídka města. Vr-
chol Corcovado  – rozhled ze slavné Kristovy sochy. 
Barvité město pod námi. Výjezd lanovkou na Pão de 
Açúcar (Cukrová homole). Centrum s  mrakodrapy 
i  úzkými uličkami. Moderní katedrála. Pro zájemce 
možnost vyhlídkového letu helikoptérou nad městem. 
Slavné pláže Copacabana a Ipanema.
16.–17.den Koupání na plážích. Letecký návrat domů.

Termín Cena Kód
11.02.– 27.02. 2020 17 dnů 91 900 Kč 301A20

02.02.–18.02. 2021 17 dnů 93 900 Kč 301A21

Cena zahrnuje: Mezinárodní letenka. Letištní taxy. Dva místní přelety 
Buenos Aires - Puerto Iguazú, Foz do Iguaçu - São Paulo. Doprava 
pronajatým minibusem, dálkovými autobusy, zpáteční trajekt z Buenos 
Aires do Uruguaye. 14x ubytování v hotýlcích střední turistické kategorie 
se snídaní. Vstupy do NP. Český průvodce. Cestovní pojištění.

Cena nezahrnuje: Místní odletové taxy 25 USD. Stravování a nápoje. 
Fakultativní výlety. Vstupy do památek a muzeí. Vstup na vodopády 
Iguazú. Vstupné na Sambodrom. Příplatek za jednolůžkový pokoj 
23 400 Kč.

Typ zájezdu
Pohodové poznávání

Velikost skupiny
10–16 osob

Z metropole tanga do metropole samby. 
Pohodová akce po nejkrásnějších koutech 
Argentiny, Uruguaye a Brazílie. Z Buenos Aires 
přes úžasné vodopády Iguazú do Brazílie na 
karneval. Večerní tango v ulicích Buenos Aires. 
Koloniální památky v uruguayské Colonie 
del Sacramento. 
Koupání na 
tropickém 
brazilském 
pobřeží. Vyvrcholení akce při 
karnevalovém šílenství 
v Riu, metropoli samby. 
Kombinace zcela 
unikátních zážitků!

ARGENTINA – URUGUAY – BRAZÍLIE \ 301
Pravý jihoamerický karneval
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1.–2.den Letecky do ARGENTINY. Hlavní město Bue-
nos Aires. První seznámení s městem na břehu Rio 
de la Plata. Hospůdky v příjemné čtvrti San Telmo či 
Puerto Madero. Dopřejeme si ty nejlepší steaky na 
světě?
3.den Prohlídka města – prezidentský palác Casa Ro-
sada. Barevná La Boca a její rázovitá ulička Caminito. 
Hrobka oblíbené Evity Perónové na hřbitově  Recoleta. 
Necháme se svést podmanivými tóny tanga?
4.den Letecký přesun na jih do El  Calafate. Podél 
břehů jezera Lago Argentino do El Chalténu ležícího 
na břehu Rio de las Vueltas přímo v NP Los Glacieres.
5.den Pěší výlet s výhledy na majestátní skalnaté špi-
ce Fitz Roy (3 375 m). Malebná krajina na úpatí pa-
tagonských ledovců. Bude nám zdejší nevyzpytatelné 
počasí přát? Odpolední přesun zpět do El Calafate, 
vstupní brány do oblasti ledovců.
6.den Celodenní výlet k  ledovci Perito Moreno. Pět 
kilometrů široká a  60 metrů vysoká ledová stěna, 
z níž se odlupují obrovské kvádry ledu a s ohlušujícím 
rachotem padají do vody. Neustále rostoucí a padají-
cí ledovcové tunely. Lodí těšně k ledové mase. Šedo-
modrá krása na „dosah ruky“.
7.den Možnost celodenního fakultativního výletu 
pohodlným katamaránem po jezeře Lago Argentino. 
Plavba mezi plujícími krami podél ledovcových spla-
zů. Hra barev – neskutečné odstíny bílé a modré. Pas-
tva pro oči! Kdo si dá na palubě whisky s ledovcovým 
ledem? Návrat do El Calafate.
8.den Pohodlným autobusem do CHILE. Přímořské 
městečko Puerto Natales. Patagonská pampa le-
movaná vysokými horskými štíty. Zahlédneme první 
lamy guanaco? Ochutnáme první mořské speciality?

9.den Celodenní výlet do NP  Torres del  Paine. Po 
mnoho desetiletí patří na seznam UNESCO. Souhra 
jezer, rozeklaných skal a  jedinečné fauny i  flóry činí 
tento park ideálním pro pěší túry. Zahlédneme vysoko 
se tyčící věže Torres del Paine (2 460 m), které daly 
tomuto parku své jméno? Návrat do Puerto Natales.
10.den Přejezd do Punta Arenas. Hlavní středisko 
chilské části Patagonie. Vyhlídka na fjordy Magella-
nova průlivu. Socha mořeplavce Ferdinanda Magella-
na. Dotek palce indiána zajistí návrat do Patagonie!
11.den Fakultativní plavba lodí vodami průlivu do pří-
rodní rezervace na ostrově Isla Magdalena. Největší 
kolonie tučňáků magellanských. Na 60 000 jedinců 
sem přichází hnízdit. Spatříme i mořské racky a kor-
morány. Dopřejeme si kulinářské zážitky v  podobě 
vynikající krabí polévky či jiných mořských specialit 
spláchnuté douškem kvalitního chilského vína?
12.den Celodenní přejezd zpět do ARGENTINY. 
Ushuaia na jižním cípu Ohňové země, nejjižněji po-
ložené město na světě.
13.den Celodenní výlet do NP  Tierra del Fuego. 
Vyhlídka na záliv Lapataia. Panorama zasněžených 
vrcholků hor ostře kontrastuje s  křišťálovou vodou 
zálivu. Spatříme plachtící kondory? Ruta 3 - konec 
cesty, která vede 17 000 km až z Aljašky. 
14.den Fakultativní vyhlídková plavba lodí „na kon-
ci světa“ po Beagle Channel. Šance spatřit zblízka 
tučňáky, lvouny hřivnaté, albatrosy, kormorány a při 
troše štěstí i  kosatky. Možnost výstupu na pomalu 
mizející příměstský ledovec Martial s  výhledem na 
Beagle Channel. Večer letecký návrat z Ushuaia přes 
Buenos Aires.
15.–16.den Letecký návrat z Buenos Aires domů.

Typ zájezdu
Komfort

Velikost skupiny
10–16 osob

Termín Cena Kód
22.02.– 08.03. 2020 16 dnů 110 900 Kč 347A20

07.03.– 22.03. 2020 16 dnů 110 900 Kč 347B20

06.03.–21.03. 2021 16 dnů 111 900 Kč 347A21

Cena zahrnuje: Mezinárodní letenka. Letištní taxy. Místní přelety 
Buenos Aires - El Calafate, Ushuaia - Buenos Aires. Pronajaté minibusy, 
komfortní dálkové autobusy. Ubytování 13x v kvalitních 3* hotelech 
se snídaní. Vstupy do národních parků. Český průvodce. Cestovní 
pojištění.

Cena nezahrnuje: Stravování mimo snídani. Vstupy na atrakce a fakul-
tativní výlety (celodenní plavba po Lago Argentino cca 160 USD, plavba 
po Beagle Channel cca 100 USD, plavba na ostrov Isla Magdalena 
cca 90 USD). Spropitné. Příplatek za jednolůžkový pokoj 19 500 Kč.

Nejkrásnější místa argentinské i chilské 
Patagonie. Rozvášněné město smyslného 
tanga Buenos Aires. Několik kilometrů dlouhé 
ledovcové splazy ústící ledovou stěnou do jezer. 
Rozeklané skalní věže národních parků Los 
Glaciares i Torres del Paine. 
Hříčky matky Země, které 
dokážou vytvořit jen 
nezkrotné přírodní živly. 
Stáda lam guanaco, kolonie 
tučňáků, hejna kormoránů 
i albatrosů. Nejjižnější 
místo cesty Ohňová země – 
Tierra del Fuego.

PATAGONIE \ 347
Za přírodními krásami
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1.–2.den Letecky do PERU. Hlavní město Lima, his-
torické centrum zapsané na seznamu UNESCO. Hlav-
ní náměstí Plaza de Armas. Katakomby v  klášteře 
San Francisco.
3.den Přesun do Paracasu. Po cestě dle časových 
možností zastávka v  archeologickém komplexu Pa-
chacamac nebo návštěva přírodní rezervace Paracas.
4.den Lodní výlet na ostrovy Ballestas, někdy nazý-
vané „Galapágy chudých“. Jízda na motorovém člunu 
pod skalními oblouky. Pozorování lvounů hřivnatých, 
kormoránů a tučňáků. Těžba „bílého zlata“ ostrovů – 
guana. Odpoledne přejezd do města Nazca. Stihne-
me i písečné duny Huacachina?
5.den Nazca, proslulé linie neznámého původu na 
rozlehlých pláních. Jejich složitost a obrovitost může-
te spatřit fakultativně z malého letadélka – obrazce 
kondora, opice, pavouka, rukou i stromu. Kdo a proč 
je tam vytvořil? Poušť skrývá i tisíce let staré mumie 
na pohřebišti Chauchilla. Noční přejezd autobusem 
do Cuzca.
6.den Cuzco,  hlavní město bývalé incké říše. Všu-
dypřítomná historie Inků, kteří se považovali za děti 
boha Slunce. Četné koloniální stavby. Plaza de Armas 
s  katedrálou. Zlatý chrám a  zahrady Qoriqancha. 
Umělecká čtvrť San Blas.
7.den Cesta posvátným údolím Valle Sagrado do 
městečka Ollantaytambo. Obranná ceremoniální 
pevnost Sacsayhuamán. Skalní bludiště, incká sva-
tyně Quenqo. Červená pevnost Puca Pucara. Pramen 
vody věčného mládí Tambo Machay. Původní incké 
město Pisaq tyčící se vysoko nad posvátnou řekou 
Inků Urubamba. Večerním vlakem údolím řeky Rio 
Urubamba z Ollantaytamba do Aguas Calientes.
8.den Komplex Machu Picchu. Kdysi ztracené a na-
štěstí v roce 1911 „znovuobjevené“ incké město. Po-
hodlný výjezd autobusem k  bráně areálu. Prohlídka 
rozsáhlého komplexu. Možnost výstupu na Huayna 
Picchu nebo Machu Picchu Montaňa (dle volné ka-
pacity permitů). Večerní koupání v termálních prame-
nech v Aguas Calientes.
9.den Návrat vlakem do Ollantaytamba. Solný kaňon 
Salinas de Maras se stovkami kaskádovitých jezírek. 
Incká laboratoř na výzkum plodin Moray. Pozůstatky 
inckých staveb v Chinchero. Večerní návrat do Cuzca.
10.den Příjemný den v Cuzcu. Kouzlo místní tržnice. 
Obchůdky se stříbrem a indiánskými výrobky.
11.den Celodenní přejezd do Puna, města na břehu 
bájného jezera Titicaca (3 800 m). 
12.den Plovoucí ostrovy z rákosu (totory) indiánské-
ho kmene Uros. Možnost plavby na rákosovém člunu. 
Odpoledne cesta podél jezera Titicaca do BOLÍVIE. 
Městečko Copacabana. Nejvýznamnější poutní kos-
tel Bolívie. Křížová cesta Calvárie.
13.den Lodí na legendami opředený Sluneční ostrov 
Isla del Sol. Pasoucí se lamy, středomořská atmo-
sféra, všudypřítomný klid a pohoda. Pramen věčné-

ho mládí a  ruiny posvátného chrámu. Pokud bude 
přístupná severní část ostrova, možnost cca 9 km 
dlouhé hřebenovky mírným terénem. Alternativně ná-
vštěva ostrova Isla de la Luna. Návrat do Copacabany 
a přejezd přes úžinu San Pablo y Pedro do La Paz. 
Panorama Cordillery Real táhnoucí se až k vysoko-
horskému jezeru Titicaca.
14.–15.den Prohlídka hlavního města La Paz. Kos-
tel  San Francisco, typické tržiště i  čarodějnický trh 
Mercado de las Brujas s  kouzelnými amulety na 
dlouhověkost i věčnou lásku, zajímavé muzeum koky. 
Možnost jízdy lanovkou vysoko nad městem. Fakul-
tativně do Valle de la Luna nebo cesta na kole po 
„nejnebezpečnější silnici na světě“ do Coroica. Noční 
přesun pohodlným dálkovým autobusem přes bolívij-
ské Altiplano do městečka Uyuni.
16.den Celodenní výlet džípem do vysokohorské 
solné pouště Salar de Uyuni ve výškách až 4 000 m. 
Okolní šestitisícovky a vyhaslé vulkány. Hřbitov vlaků 
Cementerio de trenes. Z  čisté soli vyčnívající ost-
rov – Isla del Pescado. Obrovské kaktusy ostře kon-
trastující s blankytně modrou oblohou. 
17.den Celodenní přejezd autobusem drsně krásnou 
krajinou jižní Bolívie k argentinské hranici do Villazón.
18.den Hraniční přechod do ARGENTINY. Celoden-
ní přejezd do horského města Salta. Pro zájemce 
jízda lanovkou na vyhlídkový kopec San Bernardo. 
Archeologické horské muzeum s inckými mumiemi.
19.den Výlet do malebné soutěsky Quebrada de las 
Conchas  – kuriózní červené pískovcové formace 
sevřeného údolí nad řekou nesou názvy jako Ďáb-
lův chřtán nebo Ropucha. Návštěva koloniálního 
městečka Cafayate obklopeného vinohrady, vína 
známých značek, poklidná atmosféra a navíc místní 
specialita – vino torrontés. Návrat do Salty.
20.–21.den Ze Salty letecky do Buenos Aires, met-
ropole tanga na břehu řeky Rio de la Plata. Prohlídka 
města  – prezidentský palác Casa Rosada, barevná 
ulička Caminito, hospůdky v San Telmo. Dopřejeme 
si ty nejlepší steaky na světě? 
22.–23.den Letecky na vodopády Iguazú. Prohléd-
neme si je z  obou zemí. Argentinskými stezkami se 
dostaneme až pod samotné kaskády. Zatočí se nám 
hlava při pohledu do hloubky Ďáblova chřtánu? Po-
zorování medvídků coati  – nosálů. Brazilská strana 
nabízí celkový pohled na 280 jednotlivých vodopádů. 
Pro zájemce fakultativní vyhlídkový let helikoptérou 
nebo prohlídka Ptačího parku. Večerní přelet do Rio 
de Janeira.
24.–26.den Prohlídka Rio de Janeira. Rozhled ze 
slavné Kristovy sochy na vrcholu Corcovado. Lanov-
kou na Cukrovou homoli – Pão de Açúcar. Centrum 
s mrakodrapy i úzkými uličkami. Moderní katedrála. 
Koupel na slavné pláži Copacabana. Pro zájemce fa-
kultativní vyhlídkový let. Odlet z do Evropy. 
Letecký návrat domů.

Termín Cena Kód
21.04.– 16.05. 2020 26 dnů 97 900 Kč 307A20

07.10.– 01.11. 2020 26 dnů 97 900 Kč 307B20

Cena zahrnuje: Mezinárodní letenka. Letištní taxy. Místní přelety: 
Salta - Buenos Aires, Buenos Aires – Puerto Iguazú, Foz do Iguaçú - Rio 
de Janeiro. Veškerá doprava - pronajaté mikrobusy, dálkové turistické 
busy. Lodní výlet na Islas Ballestas, rákosové ostrovy Uros a ostrov Isla 
del Sol. Vlak a bus k Machu Picchu a zpět. Lanovka v La Paz. Jednoden-
ní výlet na Salar de Uyuni s obědem. 21x ubytování v hotýlcích střední 
turistické kategorie, většinou se snídaní. 2x v autobuse (noční přejezd 
Nazca - Cusco a La Paz - Uyuni). Český průvodce. Místní průvodci dle 
potřeby. Cestovní pojištění.

Cena nezahrnuje: Stravování nad rámec programu. Vstupy na atrakce, 
do památek a muzeí. Dopolední vstup do komplexu Machu Picchu 
1170 Kč; s výstupem na Wayna Picchu či Machu Picchu Montaňa 
1490 Kč. Vstupy na vodopády Iguazú. Fakultativní let v Nazce 
cca 110 USD. Spropitné. Příplatek za jednolůžkový pokoj 9 800 Kč.

Typ zájezdu
Aktivní poznávání

Velikost skupiny
10–16 osob

Putování od původních indiánů žijících na 
Altiplanu až po vyhřáté pláže Rio de Janeira. 
Záhadné linie v okolí města Nazca. Tajemná 
incká památka Machu Picchu. Temně modré 
jezero Titicaca s unikátními plovoucími 
rákosovými ostrovy. 
Džípy po největší 
solné poušti 
světa Salar de 
Uyuni. Rozdílný 
pohled na přírodní 
krásy a kulturu čtyř zemí. 
Kombinace zcela unikátních 
zážitků!
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1.–2.den Letecky do ARGENTINY, Buenos Aires. 
Projížďka městem, hřbitov ve čtvrti aristokratů Reco-
leta s ostatky Evity Peronové, 23 metrů velký pohyb-
livý model květiny z ocele a hliníku Floralis Genérica. 
Hlavní náměstí s vládní budovou Casa Rosada. Pro-
hlídka čtvrti San Telmo, atmosféra nasáklá uměním. 
Náměstí Plaza Dorrego. Barevná čtvrť La Boca s rá-
zovitou uličkou Caminito. Tanečníci tanga v  úzkých 
uličkách. Fakultativně večerní tango show.
3.den Návštěva kovbojské estancie s  programem 
v okolí Buenos Aires. Gaučové a jejich koně, ukázka 
kovbojského umění a  zručnosti, folklórní program, 
ochutnávka steaků a místního vína. Dopřejeme si ne-
všední zážitek v podobě kulinářských specialit z masa 
argentinských krav? Neexistují lepší steaky než zde!
4.den Letecky z  Buenos Aires do horského města 
Salta. Indiáni a  indiánky s  kulatými kloboučky, ba-
revná tržiště s ovocem i místními výrobky, nazdobené 
lamy a  prudké slunce. Fakultativně lanovkou na vy-
hlídkový kopec San Bernardo, horská panoramata. 
Archeologické horské muzeum s inckými mumiemi.
5.den Největší atrakce celého regionu - cesta vlakem 
Tren a  las Nubes. Během celodenní jízdy autobu-
sem vystoupáme ze Salty (1 187 m) do vesnice San 
Antonio de los Cobres (3 775 m), kde nastoupíme 
do vlaku a  pojedeme po jedné z  nejvýše polože-
ných železnic na světě až na viadukt La Polvorilla 
(4 200 m). Technická dokonalost. Krátké zastávky po 
trase. Nádherné výhledy do krajiny. Návrat autobu-
sem zpět do Salty.
6.den Výlet do malebné soutěsky Quebrada de las 
Conchas  – kuriózní červené pískovcové formace 
sevřeného údolí nad řekou nesou názvy jako Ďáb-
lův chřtán, Ropucha a  další. Návštěva koloniálního 
městečka Cafayate obklopeného vinohrady, vína 
známých značek, poklidná atmosféra a navíc místní 
specialita víno Torrontés. Návrat do Salty.
7.den Celodenní spektakulární přejezd do chilského 
městečka San Pedro de Atacama. Projedeme vesni-
cí Purmamarca, v blízkosti které se nachází Quebra-
da de Purmamarca. Minerály vytvořily bohatou 
paletu červených barev s nejznámější „Horou sedmi 
barev“. Nejkrásnější cesta v Jižní Americe vede přes 

vysoce položené andské sedlo (4 800 m). Sestoupá-
me k  nádherně bílé solné poušti Salinas Grandes. 
Hraniční přechod do CHILE. Příjezd do vesničky San 
Pedro de Atacama.
8.den Brzká ranní vyjížďka k  nejvýše položenému 
geotermálnímu poli na světě (4 300 m) s  více než 
80 gejzíry. Nejvyšší El Tatio tryská až do výšky 30 me-
trů. Po snídani koupel  v  termálních pramenech. Při 
návratu zpět do San Pedro de Atacama navštívíme 
vesničku Machuca s dřevěným kostelíkem. Odpole-
dní výlet do Valle de la Luna. Písečné duny, přírod-
ní solný monument Las Tres Marias, západ slunce 
v zádech. Kdo si vyzkouší „sandboarding“ – jízdu na 
písečném prkně?
9.–11.den Třídenní výlet terénními džípy neskuteč-
nou sopečnou krajinou. Výhled na majestátně tyčící 
se sopku Licancabur (5 920 m). Hraniční přechod do 
jihozápadní BOLÍVIE. Průjezd kolem minerály různě 
zbarvených lagun. Malebná Laguna Verde, Laguna 
Colorada a Laguna Cachi se třemi druhy zde žijících 
plameňáků. Pampa Chavirri. Výhledy na vulkány 
a zasněžené vrcholy And. Zastávky u bahenního gejzí-
ru Sol del Mañana, návštěva bizarních kamenů včet-
ně slavného Piedra del Arbol nebo termálního jezírka 
s možností koupele. Třetí den nás čeká světový uni-
kát – solná poušť Salar de Uyuni (3 665 m). Unikátní 
kaktusový ostrov Isla del Pescado. Hotel postavený 
ze solných kvádrů. Povrchová těžba a zpracování soli. 
Ojos de Salar. Cemeterio de los Trenes. Příjezd do 
Uyuní, pokračování do Potosí.
12.–13.den Potosí - stříbrná pokladnice španělské-
ho království (UNESCO). Příjemná atmosféra zacho-
valého koloniálního města. Casa Moneda - razírna 
stříbrných mincí. Fakultativní návštěva stříbrných 
(nyní cínových) dolů ukrytých v  nitru bohaté hory - 
Cerro Rico v  nadmořské výšce Mt. Blancu. Nákup 
dárků pro horníky a obětní rituály pro patrona horníků 
El Tia. Přesun do Sucre.
14.–15.den Sucre - koloniální skvost Bolívie, druhé 
hlavní město. Prohlídka města. Pohodové náměstí 
Plaza 25 de Mayo s  barokní katedrálou a  Casa de 
Libertad, kde Simon Bolívar vyhlásil nezávislost. Et-
nografické muzeum indiánského textilu. Tržiště plné 
exotického ovoce, vynikající ensalada de frutas. Kláš-
ter La Recoleta. Fakultativně tisíce dinosauřích stop 
nedaleko města. Přelet do Santa Cruz.
16.den Santa Cruz, největší město Bolívie ležící v ní-
žinaté oblasti. Prohlídka města. Katedrála. Návště-
va tajuplného předkolumbovského rituálního místa 
El Fuerte del Samaipata (UNESCO) opředeného mno-
hými teoriemi o  svém původu. Výhledy do nádherné 
krajiny s možností koupání u vodopádu Las Cuevas.
17.den Ranní přelet do ARGENTINY, Buenos Aires. 
Následný odlet do Evropy.
18.den Letecký návrat domů.

Typ zájezdu
Pohodové poznávání

Velikost skupiny
10–16 osob

Termín Cena Kód
13.04.– 30.04. 2020 18 dnů 102 900 Kč 304A20

02.11.– 19.11. 2020 18 dnů 103 400 Kč 304B20

Cena zahrnuje: Mezinárodní letenka. Letištní taxy. Místní přelety 
Buenos Aires – Salta, Sucre – Santa Cruz, Santa Cruz - Buenos Aires. 
Veškerá pozemní doprava: dálkové autobusy a pronajaté minibusy, vlak 
Tren a las Nubes. 13x ubytování v hotýlcích střední turistické kategorie 
se snídaní, 2x v jednoduchých vícelůžkových pokojích se společným 
sociálním zařízením v rámci třídenního výletu po bolivijském altiplanu. 
Vstupy do NP. Český průvodce. Místní průvodce dle potřeby. Cestovní 
pojištění.

Cena nezahrnuje: Odletová taxa cca 20 USD. Stravování. Vstupy do pa-
mátek a muzeí. Fakultativní výlety. Lanovka. Příplatek za jednolůžkový 
pokoj 9 400 Kč.

Unikátní kombinace tří zemí – severní Argentiny, 
Chile a jihozápadní Bolívie. Tangem roztančené 
Buenos Aires, malebná údolí s červenými 
skalními formacemi v okolí koloniální Salty. 
Po jedné z nejvýše položených železnic vlakem 
až do nebe. Vynikající steaky 
doplněné sklenkou výborného 
argentinského červeného! 
Unikátní příroda solných 
plání. Tři druhy plameňáků, 
koupání v termálních 
pramenech a tryskající 
gejzíry. Bizarní skalní 
formace inspirovaly i Salvatora 
Dalího. Stříbrná pokladnice 
koloniálního Španělska.
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1.–2.den Letecky do Limy. Přesun do Paracasu.
3.den Výprava lodí k poloostrovu Paracas se záhad-
nou kresbou trojzubce. Ostrovy Ballestas s kolonie-
mi lachtanů i kormoránů. Bílé ostrovy od guana, které 
se zde těžilo. Tučňáci si důležitě vykračují po skalách. 
Líně se rozvalující lachtani. Přesun do města Nazca. 
Oáza v písečné poušti Huacachina. Možnost vyzkou-
šet si netradiční sandboarding.
4.–5.den Záhadné linie u města Nazca. Fakultativně 
vyhlídkový let nad kresbami. Kondor, opice, pavouk, 
ruce, strom. Kdo a  jak je dokázal vyrýt? Mumie na 
pohřebišti Chauchilla. Mumie se zachovaly nepoško-
zené stovky let! Noční přesun do bělostné Arequipy 
s  rozsáhlým klášterem Santa Catalina a  náměstím 
Plaza de Armas. Ochutnávka všudypřítomné koky?
6.–7.den Panoramatická cesta k jednomu z nejhlub-
ších kaňonů světa Colca. Zapomenuté vesničky, ka-
menitá políčka, lidé žijící podle starých tradic. Pozo-
rování kondorů, lam, alpak i  lam vicuňa. Nahlédnutí 
do života místních indiánů ve vesničce Chivay. Kou-
pele v termálních lázních. Přesun do Puna.
8.–9.den Rákosové ostrovy Islas Flotantes, na kte-
rých žijí indiáni kmene Uros. Možnost projížďky na 
rákosovém člunu po nejvýše položeném jezeře Titi-
caca (3 800 m). Jízda podél blankytně modrého je-
zera Titicaca. Vstup do BOLÍVIE. Poutní místo zázraků 
Copacabana. Nejvýznamnější poutní kostel  Bolívie. 
Křížová cesta Calvárie. Bájný sluneční ostrov Isla 
del Sol, místo narození prvního Inky. Přechod ostro-
va ze severu na jih (9 km dlouhá hřebenovka mírným 
terénem, popřípadě návštěva ostrova Měsíce Isla de 
la Luna, pokud sever Isla del Sol bude nepřístupný). 
Zvláštní středomořská atmosféra. 
10.den Přesun do La Pazu. Panorama Cordillery 
Real až k  jezeru Titicaca. Přeplavíme se přes úžinu 
San Pablo y Pedro.
11.den Hlavní město La Paz. Kostel Sv.  Františka. Ty-
pické tržiště i čarodějnický trh Mercado de las Brujas. 
Netradiční muzeum koky. Vyhlídka z El Alto na město 

pod sopkou Illimani. Fakultativně do Valle de la Luna.
12.–13.den Fakultativně na kole po nejnebezpečněj-
ší silnici světa. Z 4 700 metrů sjedeme do nížin Yun-
gas, Coroico ve výšce 1 500 m! Osvěžení v tropické 
přírodě. Jiná Bolívie. Všudypřítomné kávové plantáže. 
Citrusy. Papoušci. Koupání. Návrat zpět do La Pazu.
14.den Slavné město Tiwanaku postavené před-
chůdci incké kultury. Muzeum. Přesun a  překročení 
hranice zpět do PERU. Puno.
15.den Průjezd atraktivním peruánským altiplánem do 
hlavního města bývalé incké říše – Cuzca (3 300 m).
16.den Prohlídka Cuzca. Zlatá zahrada a  chrám 
Coriqancha. Hlavní náměstí Plaza de Armas. Kolo-
niální katedrála s obrazy malovanými indiány. Tržiště, 
klikaté uličky. Kámen s dvanácti rohy. 
17.den Mohutná ceremoniální vojenská pevnost 
Sacsayhuamán. Skalní bludiště Quenqo. Červená 
pevnost Puca Pucara. Pramen vody věčného mládí 
Tambo Machay. Valle Sagrado – svaté údolí poseté 
inckými památkami. Pisaq – tržiště s tkanými přeho-
zy, ručně malovanou keramikou. Ollantaytambo  – 
pevnost posledního vítězství Inky Manco Capaka nad 
španělskými conquistadory. Večerním vláčkem údo-
lím řeky Urubamba do Aguas Calientes.
18.den Impozantní komplex Machu Picchu. Sluneč-
ní chrám. Chrám Tří oken. Terasy. Inkův most. Mož-
nost výstupu na impozantní vrchol Wayna Picchu či 
Machu Picchu (dle volné kapacity permitů). Koupání 
v termálních pramenech v Aguas Calientes.
19.–20.den Návrat vlakem do Ollantaytamba. Slaný 
kaňon Salinas de Maras se stovkami jezírek, kde se 
odpařováním vody těží sůl. Pohledy do nitra kaňonu. 
Díky rozdílné koncentraci soli je barva každého je-
zírka jiná. Incká laboratoř na výzkum plodin Moray. 
Návrat do Cuzca. Poslední nákupy suvenýrů v Cuzcu. 
Podmanivé rytmy salsy. Odlet z Cuzca do Limy.
21.–22.den Dopoledne prohlídka Limy. Plaza 
de   Armas s  katedrálou a  prezidentským palácem. 
Kostel Sv.  Františka s katakombami. Letecký návrat.

Termín Cena Kód
10.04.– 01.05. 2020 22 dnů 81 900 Kč 308A20

18.09.– 09.10. 2020 22 dnů 83 600 Kč 308B20

Cena zahrnuje: Mezinárodní letenka. Letištní taxy. Místní přelet Cuzco 
- Lima. Kombinovaná doprava - mikrobusy, dálkové busy, vlak k Machu 
Picchu a zpět, noční přejezd Nazca - Arequipa. Lodní výlety na Islas 
Flotantes, Isla del Sol a Islas Ballestas. Lanovka v La Paz. 18x ubytování 
v hotýlcích střední turistické kategorie, většinou se snídaní. 1x v autobu-
su (noční přejezd Nazca - Arequipa). Český průvodce. Místní průvodci 
dle potřeby. Cestovní pojištění.

Cena nezahrnuje: Vstupy do památek a muzeí. Dopolední vstup do 
komplexu Machu Picchu 1170 Kč; s výstupem na Wayna Picchu či 
Machu Picchu Montaňa 1490 Kč. Stravování. Spropitné. Fakultativní let 
nad Nazcou cca 110 USD, cyklovýlet v La Paz cca 80 USD. Příplatek za 
jednolůžkový pokoj 7 900 Kč.

Typ zájezdu
Pohodové poznávání

Velikost skupiny
10–16 osob

Peruánská metropole Lima na pobřeží Pacifiku. 
Tajemné linie na pampě u města Nazca. 
Pozorování kondorů v jednom z nejhlubších 
kaňonů světa Colca. Plovoucí rákosové 
ostrovy indiánského kmene Uros. 
Jezero Titicaca a čarodějnický 
trh v bolivijském La Paz. Hlavní 
město bývalé incké říše Cuzco 
a ztracená citadela Machu 
Picchu. Poutavý pohled na 
přírodní krásy a kulturu obou 
zemí v kombinaci zcela unikátních 
zážitků.

PERU – BOLÍVIE \ 308
Po stopách Inků i dávných předinckých civilizací
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1.den Letecky do PERU. Lima.
2.den Dopolední prohlídka Limy. Náměstí Plaza de 
Armas s katedrálou a prezidentským palácem. Kostel 
Sv.   Františka s katakombami. Odpolední přesun na 
jih do městečka Paracas.
3.den Výprava lodí k poloostrovu Paracas se záhad-
nou kresbou trojzubce. Ostrovy Ballestas s kolonie-
mi lachtanů i kormoránů. Bílé ostrovy od guana, které 
se zde těží. Tučňáci si důležitě vykračují po skalách. 
Líně se rozvalující lachtani. Pisco - fakultativně vy-
hlídkový let k záhadným liniím v okolí Nazca. Kondor, 
opice, pavouk, ruce, strom. Kdo a jak je dokázal vy-
rýt? Návrat zpět do Limy.
4.den Ranní přelet do bělostné Arequipy s  rozsáhlým 
klášterem Santa Catalina a náměstím Plaza de Armas.
5.den Panoramatická cesta k jednomu z nejhlubších 
kaňonů světa Colca. Možnost koupele v  termálních 
lázních v Chivay.
6.den Kaňon Colca – ranní pozorování kondorů, lam, 
alpak i lam vikuňa. Nahlédnutí do života místních in-
diánů, zapomenuté vesničky, kamenitá políčka, lidé 
žijící podle starých tradic. Přesun do Puna.
7.den Plavba na rákosové ostrovy Islas Flotantes, 
na kterých žijí indiáni kmene Uros. Možnost projí-
žďky na rákosovém člunu po nejvýše položeném 
jezeře Titicaca (3 800 m). Jízda podél blankytně 
modrého jezera Titicaca. Vstup do BOLÍVIE. Poutní 
místo zázraků Copacabana. Okusíme místní specia-
litu – pstruha?
8.den Nejvýznamnější poutní kostel Bolívie. Křížová 
cesta Calvárie. Přesun do La Paz. Cestou panorama 
Cordillery Real až k  jezeru Titicaca. Přeplavíme se 
přes úžinu San Pablo y Pedro.
9.den Hlavní město La Paz. Kostel Sv.  Františka. Ná-
vštěva typického tržiště i čarodějnického trhu Merca-
do de las Brujas. Amulet od indiánek na dlouhověkost 
i věčnou lásku. Věštění budoucnosti z kokových lístků? 

Netradiční muzeum koky. Erozí vytvořené bizarní útva-
ry ve Valle de la Luna. Výjezd lanovkou na vyhlídku 
z El  Alto na město pod siluetou sopky Illimani.
10.den Slavné město Tiwanaku postavené před-
chůdci incké kultury. Muzeum. Překročení hranice 
zpět do PERU. Puno.
11.den Průjezd atraktivním peruánským altiplanem do 
hlavního města bývalé incké říše – Cuzca (3 300 m).
12.den Celodenní prohlídka Cuzca. Zlatá zahrada 
a chrám Coriqancha. Náměstí Plaza de Armas. Ko-
loniální katedrála s obrazy malovanými indiány. Trži-
ště, klikaté uličky. Kámen s dvanácti rohy. Kdo si dá 
k večeři pečené morče, místní specialitu cuy?
13.den Mohutná ceremoniální pevnost Sacsay-
huamán. Skalní bludiště Quenqo. Červená pevnost 
Puca Pucara. Pramen vody věčného mládí Tambo 
Machay. Valle Sagrado – svaté údolí poseté inckými 
památkami. Pisaq - tržiště s tkanými přehozy, malo-
vanou keramikou a exotickým ovocem. Ollantaytam-
bo - pevnost posledního vítězství Inky Manco Capaka 
nad španělskými conquistadory. Večerním vlakem 
údolím řeky Urubamba do Aguas Calientes.
14.den Impozantní komplex Machu Picchu. Sluneční 
chrám. Chrám Tří oken. Inkův most. Možnost výstu-
pu na impozantní vrchol Wayna Picchu či Machu 
Picchu Montaňa (dle volné kapacity permitů). Kou-
pání v termálních pramenech v Aguas Calientes.
15.den Návrat ranním vlakem do Ollantaytamba. 
Slaný kaňon Salinas de Maras se stovkami kaská-
dovitých jezírek, kde se odpařováním vody těží sůl. 
Pohledy do nitra kaňonu. Díky rozdílné koncentraci 
soli je barva každého jezírka jiná. Incká laboratoř na 
výzkum plodin Moray. Večerní návrat do Cuzca.
16.den Poslední toulky a nákupy suvenýrů v Cuzcu. 
Sklenička pisco sour na rozloučenou? Odpolední pře-
let z Cuzca do Limy. Večerní odlet do Evropy.
17.den Letecký návrat domů.

Termín Cena Kód
02.08.– 18.08. 2020 17 dnů 90 900 Kč 306A20

Cena zahrnuje: Mezinárodní letenka. Letištní taxy. Místní přelet 
Lima - Arequipa a Cuzco - Lima. Veškerá pronajatá doprava. Vlak 
z Ollantaytamba do Aguas Calientes a zpět. Bus k Machu Picchu a zpět. 
Lodní výlety na Islas Ballestas a Islas Flotantes. Lanovka v La Paz. 15x 
ubytování v 3* hotelech se snídaní. Český průvodce. Místní průvodci dle 
potřeb. Cestovní pojištění.

Cena nezahrnuje: Vstupy do památek a muzeí. Dopolední vstup do 
komplexu Machu Picchu 1170 Kč; s výstupem na Wayna Picchu či 
Machu Picchu Montaňa 1490 Kč. Stravování. Spropitné. Fakultativní 
let nad Nazcou (odlet z Pisca) cca 360 USD. Příplatek za jednolůžkový 
pokoj 8 100 Kč.

Peruánská metropole Lima na pobřeží 
Pacifiku. Druhé největší město Peru, bělostná 
Arequipa na úpatí sopky El Misti. Pozorování 
kondorů v jednom z nejhlubších 
kaňonů světa Colca. Plovoucí 
rákosové ostrovy indiánského 
kmene Uros. Jezero 
Titicaca a čarodějnický 
trh v bolivijském La Paz. 
Hlavní město bývalé incké 
říše Cuzco a kdysi ztracená 
citadela Machu Picchu. Poutavý 
pohled na přírodní krásy a kulturu obou 
zemí komfortně a v kombinaci zcela unikátních 
zážitků.

PERU – BOLÍVIE \ 306
To NEJ z říše Inků

Typ zájezdu
Komfort

Velikost skupiny
10–16 osob

Arequipa
Paracas

Lima Puno
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1.–2.den Letecky do PERU. Lima.
3.den Přelet do Cuzca. Kamenné ulice bývalého cen-
tra Incké říše. Koloniální kostely. Katedrála s malba-
mi indiánských umělců. Úzké uličky bohémské čtvrti 
San Blas. Zlatý chrám Qoriqancha.
4.den Nedobytná ceremoniální pevnost Sacsayhua-
mán. Skalní bludiště Quenqo. Červená pevnost Puca 
Pucara. Koupele inckých vládců Tambo Machay. 
Hluboké posvátné údolí Valle Sagrado, úrodná te-
rasovitá políčka vysoko v horách. Povečeříme morče 
s posvátným nápojem Inků – chichou?
5.den Pisaq  – tržiště plné tradičně oděných indiá-
nů. Ollantaytambo  – poslední bašta Inků. Vláčkem 
údolím řeky Urubamba k jednomu z novodobých divů 
světa – Machu Picchu.
6.den Impozantní komplex Machu Picchu. Sluneční 
chrám. Chrám Tří oken. Možnost výstupu na vrchol 
 Wayna Picchu či Machu Picchu (dle volné kapacity 
permitů). Koupání v termálech v Aquas Calientes.
7.den Vláčkem zpět do Ollantaytamba. Těžba soli 
odpařováním slané minerální vody ze stovek jezírek – 
Salinas de Maras. Incká laboratoř na výzkum plo-
din  – Moray. Chinchero  – původní incké městečko 
proslulé tradicí zpracování a barvení vlny. Lamy, chov 
morčat. Večerní návrat do Cuzca.
8.den Celodenní přejezd altiplanem do Puna. Po 
cestě zastávka v městečku Andahaylillas a Raqchi.
9.den Dopolední návštěva rákosových ostrovů Islas 
Flotantes, na kterých žijí indiáni kmene Uros. Možnost 
projížďky na rákosovém člunu po nejvýše položeném 
splavném jezeře na světě Titicaca (3 800 m). Jízda 
podél blankytně modrého jezera. Vstup do BOLÍVIE. 
Poutní místo zázraků Copacabana. Nejvýznamnější 
poutní kostel Bolívie. Křížová cesta Calvárie.
10.den Plavba lodí na ostrov Isla del Sol – místo zro-
zení Boha Slunce. Mytický počátek incké civilizace. 
Pěšky ze severu ostrova na jih (cca 9 km dlouhá hře-
benovka mírným terénem), popřípadě návštěva os-
trova Isla de la Luna. Sestup po schodech Escalera 
del Inca zpět k jezeru. Ruiny starých inckých chrámů. 
Večerní přejezd přes úžinu San Pedro y Pablo do nej-

výše položeného hlavního města na světě – La Paz.
11.den Fakultativně sjezd na kole po „nejnebezpeč-
nější“ cestě světa. Ze 4 700 metrů sjedeme do nížin 
Yungas, Coroico ve výšce 1 500 m! Osvěžení v  tro-
pické přírodě. Jiná Bolívie. Alternativně prohlídka 
Valle de la Luna. Večerní návrat zpět do La Paz.
12.den La Paz. Muzeum koky. Čarodějnické tržiště – 
Mercado de las Brujas. Amulety a sušená lamí emb-
rya pro štěstí. Necháte si předpovědět budoucnost 
z kokových lístků? Noční přejezd do Sucre.
13.den Sucre – koloniální skvost BOLÍVIE (UNESCO). 
Druhé hlavní město. Náměstí Plaza de Armas s  ba-
rokní katedrálou. Muzeum indiánského textilu. Tržiště 
plné exotického ovoce. Fakultativně Cal Orcko, tisíce 
dinosauřích stop nedaleko města.
14.den Přesun do Potosí – stříbrná pokladnice špa-
nělského království na seznamu UNESCO. Příjemná 
atmosféra zachovalého koloniálního města. Casa 
Moneda – razírna stříbrných mincí.
15.den Sfáráte fakultativně do stříbrných dolů v Cer-
ro Rico? Nákup dárků pro horníky a obětní rituály pro 
patrona horníků El Tia. Odpolední přejezd do Uyuni.
16.–18.den Třídenní výlet terénními džípy bolivijským 
Altiplanem. Solná poušť Salar de Uyuni (3 665 m). 
Povrchová těžba a  zpracování soli. Ojos de Salar. 
Hotel  postavený ze solných kvádrů. Kaktusový ost-
rov Isla del Pescado. Malebná Laguna Verde a La-
guna Colorada se třemi druhy plameňáků. Gejzíry 
Sol del Mañana. Koupání v  termálních pramenech. 
Pampa Chavirri. Přejezd do CHILE. Poušť Atacama. 
Zelená oáza San Pedro de Atacama. Písečné duny 
při západu slunce ve Valle de la Luna.
19.den Přejezd ze San Pedro de Atacama do Cala-
my, následný let do Santiaga de Chile. 
20.–21.den Santiago de Chile  – prohlídka města. 
Vyhlídkový vrch Santa Lucía a Cerro San Cristóbal. 
Výlet do přímořských letovisek Viňa del Mar a Valpa-
raíso. Historický přístav a staré město patří mezi pa-
mátky UNESCO.
22.–23.den Letecký návrat ze Santiago de Chile 
domů.

Termín Cena Kód
04.08.– 26.08. 2020 23 dnů 90 900 Kč 310A20

Cena zahrnuje: Mezinárodní letenka. Letištní taxy. Letecký přesun 
Lima – Cuzco, Calama – Santiago de Chile. Veškerá doprava – vlak 
a bus k Machu Picchu, místní dálkové autobusy (1x noční přejezd 
z La Paz do Sucre), pronajaté džípy a mikrobusy. Lodní výlet na Islas 
Flotantes a Isla del Sol. Lanovka v La Paz. 17x ubytování v hotýlcích 
střední turistické kategorie se snídaní, 2x na výletě džípy v jednodu-
chých vícelůžkových pokojích se společným sociálním zařízením, 
1x v autobusu (noční přejezd La Paz-Uyuni). Plná penze na třídenním vý-
letu džípy (2x snídaně, 2x oběd, 2x večeře). Vstupy do národních parků. 
Přírodní rezervace Eduardo Avaroa. Český průvodce. Místní průvodce 
dle potřeby. Cestovní pojištění.

Cena nezahrnuje: Stravování nad rámec programu. Vstupy do památek 
a muzeí. Vstup na Isla del Pescado a Isla del Sol. Dopolední vstup do 
komplexu Machu Picchu 1170 Kč; s výstupem na Wayna Picchu nebo 
Machu Picchu Montaňa 1490 Kč. Fakultativní výlety. Spropitné místním 
řidičům a průvodcům. Příplatek za jednolůžkový pokoj 8 100 Kč.

Typ zájezdu
Pohodové poznávání

Velikost skupiny
10–16 osob

Peru a nejkrásnější památky Incké říše. 
Nezapomenutelná zákoutí 
starého Cuzca a všudypřítomná 
incká kultura ve Valle 
Sagrado. Plovoucí ostrovy 
na jezeře Titicaca. Bolívie, 
nejpůvodnější země 
Jižní Ameriky. Nejbohatší 
stříbrné doly v dějinách 
novověku. Nejsušší místo na zemi. 
Největší solná poušť světa. Chile 
s barevnými lagunami a se „zmrzlými“ 
plameňáky. Za tři týdny maximum 
poznání!

PERU – BOLÍVIE – CHILE \ 310
Z Machu Picchu až do Atacamy
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1.–2.den Letecky do PERU. Lima  – „město králů“. 
Výlet k  archeologickému nalezišti Pachacamac 
vzdálenému cca  50 km od Limy. Lima  – prohlídka 
města – náměstí Plaza de Armas s katedrálou a pre-
zidentským palácem. Kostel  Sv.    Františka s  kata-
kombami.
3.den Letecky do Cuzca, hlavního města původní 
incké říše. Město dobyté v 16. století Španěly při hon-
bě za zlatem Inků. Místo nasáklé zvláštní atmosférou. 
Náměstí Plaza de Armas. Katedrála s obrazy malo-
vanými indiány. Sluneční chrám Coriqancha. Tržiště, 
klikaté uličky. Povečeříme pečené morče s  posvát-
ným nápojem Inků – chichou?
4.den Z  Cuzca Posvátným údolím do městečka –
Ollantaytambo. Nedobytná ceremoniální pevnost 
Sacsayhuamán. Skalní bludiště, incká svatyně 
Quenqo. Červená pevnost Puca Pucará. Pramen 
vody věčného mládí Tambo Machay. Původní incké 
město Pisaq u  posvátné řeky Inků Vilcanota (nyní 
Urubamba). Tržiště s  tkanými přehozy, svetry, ručně 
malovanou keramikou a  lamími kožešinkami. Kdo si 
koupí originální pončo? Ollantaytambo  – pevnost 
posledního vítězství Inky Manco Capaka nad conqu-
istadory. Večerním vláčkem do Aguas Calientes, vý-
chozího bodu ke komplexu Machu Picchu.
5.den Autobusem k  Machu Picchu. Magické místo 
obklopené Andami. Posvátné město Inků, kdysi ztra-
cené a znovuobjevené, vypínající se nad údolím řeky 
Urubamba. Večerní návrat vláčkem do Ollantaytam-
ba a dále busem zpět do Cuzca.
6.den Celodenní přejezd přes náhorní plošinu altiplano 
do městečka Puno na břehu jezera Titicaca (3 800 m), 
nejvýše položeného splavného jezera na světě. Cestou 

zastávky na zajímavých místech – bohatě zdobený kos-
tel  v  Andahuaylillas, nejvyšší místo cesty  – průsmyk 
La Raya v 4 230 m. Ochutnáme steak z lamy? Zahrají 
peruánští muzikanti na panovu flétnu oblíbenou píseň 
El Condor pasa?
7.den Výlet na ostrovy Islas Flotantes indiánského 
kmene Uros, které jsou postaveny z  vrstev rákosu 
(totory). Odvážlivci si mohou vyzkoušet plavbu na 
rákosovém člunu. Odpolední přejezd do BOLÍVIE  – 
městečko Copacabana.
8.den Lodní výlet na bájný sluneční ostrov Isla 
del Sol. Místo, kde slunce údajně sestoupilo na zem. 
Lamy a tradiční předení vlny. Odpolední návrat do Co-
pacabany a následný přejezd přes úžinu San Pedro 
y Pablo do nejvýše položeného hlavního města svě-
ta – La Paz.
9.den Prohlídka La Paz. Náměstí Plaza Murillo s ka-
tedrálou a prezidentským palácem. Kostel Sv.  Fran-
tiška. Tržiště i  čarodějnický trh Mercado de las 
Brujas, kouzelné amulety na dlouhověkost i věčnou 
lásku. Předpoví nám indiánky z  kokových lístků bu-
doucnost? K čemu se používají embrya lam?
10.den Ranní přelet do ARGENTINY. Buenos Aires 
metropole tanga na břehu Rio de la Plata. Poseze-
ní v  příjemných hospůdkách čtvrti San Telmo nebo 
Puerto Madero. Pro zájemce večerní show vášnivého 
tanga. Rozvlníte se v rytmu smyslných tónů?
11.den Prohlídka Buenos Aires. Barevná čtvrť 
La Boca s rázovitou uličkou Caminito. Hlavní náměs-
tí Plaza de Mayo s  katedrálou a  prezidentským pa-
lácem Casa Rosada. Ochutnáme večerní kulinářské 
speciality? Neexistují lepší steaky než zde!
12.den Jednodenní lodní výlet na druhý břeh řeky Rio 
de la Plata. Colonia del Sacramento, nejstarší měs-
to Uruguaye zapsané na seznamu světového kultur-
ního dědictví UNESCO.
13.den Letecky z  Buenos Aires do Puerto Iguazú. 
Nejkrásnější vodopády světa Iguacú si prohlédneme 
ze dvou stran. Stezky na argentinské straně nás dove-
dou až pod samotné kaskády. Odvážlivci se fakultativ-
ně vydají na loďce až k vodnímu kotli. Ďáblův chřtán. 
Všudypřítomní nosálové loudící každý drobek jídla.
14.den BRAZÍLIE. Brazilská strana nabízí panora-
matický pohled na 280 jednotlivých vodopádů. Fa-
kultativně vyhlídkový let helikoptérou nebo návštěva 
Ptačího parku. Přelet do Rio de Janeira.
15.den Rozhled ze slavné Kristovy sochy na vrcholku 
Corcovado. Barvité město pod námi. Centrum s mra-
kodrapy i úzkými uličkami. Moderní katedrála.
16.den Cukrová homole (Pão de Açúcar). Pohodič-
ka na nejslavnější pláži světa Copacabana. Odlet do 
Evropy.
17.den Letecký návrat domů.

MOŽNOST PRODLOUŽENÍ O INDIVIDUÁLNÍ POBYT 
na pláži V RIO DE JANEIRU

Termín Cena Kód
03.05.– 19.05. 2020 17 dnů 106 900 Kč 312A20

09.10.– 25.10. 2020 17 dnů 106 900 Kč 312B20

13.11.– 29.11. 2020 17 dnů 106 900 Kč 312C20

Cena zahrnuje: Mezinárodní letenka. Letištní taxy. Místní přelety Lima 
- Cuzco, La Paz - Buenos Aires, Buenos Aires - Puerto Iguazú, Foz do 
Iguaçú - Rio de Janeiro, včetně letištních tax. Veškerá pozemní doprava 
v rámci programu – pronajaté mikrobusy, vlak Ollantaytambo - Aguas 
Calientes a zpět, bus k Machu Picchu a zpět. Plavba na rákosové 
ostrovy Uros a na ostrov Isla del Sol. Lanovka v La Paz. Lodní výlet do 
Uruguaye. 14x ubytování v kvalitních 3* hotelech se snídaní. Vstupy do 
NP. Český průvodce. Cestovní pojištění.

Cena nezahrnuje: Stravování nad rámec programu. Mezinárodní 
odletové taxy cca 25 USD. Vstupy do památek a muzeí. Dopolední vstup 
do komplexu Machu Picchu 1170 Kč; s výstupem na Wayna Picchu či 
Machu Picchu Montaňa 1490 Kč. Fakultativní výlety a aktivity. Spropit-
né. Příplatek za jednolůžkový pokoj 12 800 Kč.

Lima, hlavní město Peru. Cuzco, centrum 
původní incké říše. Machu Picchu, posvátné 
město Inků. Nejvýše položené splavné jezero 
na světě Titicaca. La Paz, město s vlastním 
čarodějnickým trhem. Buenos Aires, metropole 
tanga plná vášní a pozemských hříchů. Lodní 
výlet přes Rio de 
La Plata do 
Uruguaye. 
Nejkrásnější 
vodopády 
světa Iguazú 
a věhlasná pláž 
Copacabana v Rio de 
Janeiru. Věřte, dá se to 
stihnout!

PĚT ZEMÍ JIŽNÍ AMERIKY \ 312
Peru – Bolívie – Argentina – Uruguay – Brazílie

Typ zájezdu
Komfort

Velikost skupiny
10–16 osob

Lima

Puno

Cuzco

La Paz

Rio de Janeiro

Iguazú

Buenos Aires
Colonia

PERU

BOLÍVIE

URUGUAY

BRAZÍLIE

ARGENTINA
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1.–2.den Letecky do CHILE, hlavního města Santia-
go de Chile. Prohlídka Santiaga de Chile - náměstí 
Plaza de Armas. Hlavní avenida s  pouličními muzi-
kanty, prezidentský palác La Moneda. Neptunova 
fontána, vyhlídka z vrcholu Santa Lucia.
3.den Celodenní výlet do přístavního města Valpa-
raiso (UNESCO). Prohlídka největšího chilského pří-
stavu na pobřeží Tichého oceánu, výjezd pitoreskním 
výtahem na vyhlídku Paseo 21 de Mayo. Náměstí 
Sotomayor, klikaté úzké uličky. Návrat do Santiaga 
de Chile, noční přejezd pohodlným lůžkovým autobu-
sem k jezeru Villarica do městečka Pucón.
4.den Příjezd do Pucónu. Výlet do blízkých termál-
ních lázní – relaxace v přírodní horké vodě uprostřed 
zeleného lesa. Kdo vydrží v minerální vodě nejdéle?
5.den Celodenní pěší výlet do NP Huerquehue, kde 
rostou endemické přesličkovité araukárie, které zů-
staly zachovány ještě z pravěku. Procházky mezi ma-
lebnými jezírky Chico, Torro a  Verde po úzkých pě-
šinách v  hloubi národního parku, výhledy na modré 
jezero a zasněženou sopku Villarica.
6.den Fakultativně pro zájemce výstup na činnou 
sopku Villarica (2 840 m) za pomoci místních prů-
vodců a  vypůjčeného vybavení. Zpočátku možná 
lanovka, dále již 5 hodin chůze po vyšlapané pěšině 
vedoucí po svahu a pod vrcholem po sněhovém poli. 
Krásné výhledy do okolní dramatické krajiny i do nitra 
kaldery, kde z  magmatu vychází štiplavý sirný kouř.  
Možnost výběru z jiných fakultativních aktivit (rafting, 
canyoning, pěší výlety do okolí).
7.den Odjezd z  Pucónu. Cesta přes upravené ně-
mecké komunitní městečko Frutillar, kde je možno si 
objednat i klasický jablečný štrůdl. Odrazy působivé 
sopky Osorno (2 650 m) v  modrých vodách jezera 
Llanquihue, dojezd do města Puerto Montt. Večerní 
procházka přístavem, návštěva rybího trhu, věnce su-
šených mušlí, sledování porcování úlovků.
8.den Výlet k jezeru Lanquihue a  lehká procházka 
v  NP  Vicente Pérez Rosales po úzkých pěšinkách 
zachovalým patagonským pralesem. Jezero Todos 
los Santos s  pobřežím lemovaným černým sopeč-
ným pískem. Z  jezera vytékající řeka vytvořila ve 
ztuhlé lávě bílé kaskády vodopádů Petrohué. Útulné 
městečko Puerto Varas na břehu jezera, výhledy na 
vulkány Osorno, Calbuco a Tronador. Návrat zpět do 
Puerto Montt.
9.den Plavba trajektem na ostrov Chiloé, projížďka 
a prohlídka svérázné ostrovní architektury - originální 
dřevěné kostelíky (UNESCO), v každé vesničce je jiný. 
Tradiční palafitos - domky na kůlech na pobřeží, rybí 
trhy a zvlněná ostrovní krajina s pasoucím se dobyt-
kem. Návrat do Puerto Montt.
10.den Letecký přesun z  Puerto Montt do Punta 
Arenas. Fakultativní plavba lodí vodami průlivu do 
přírodní rezervace na ostrově Isla Magdalena. Nej-
větší kolonie tučňáků magellanských. Každoročně 

zde hnízdí na 60 000 jedinců. Důležitě si vykračující 
pánové ve fraku. Spatříme i mořské racky a kormorá-
ny. Dopřejeme si kulinářské zážitky v podobě vynika-
jící krabí polévky a jiných mořských specialit, splách-
nuté douškem kvalitního chilského vína?
11.den Punta Arenas - návštěva hřbitova s hrobka-
mi místních „ovčích baronů“ a procházka městem. 
Náměstí s pomníkem mořeplavce F. Magalhaese 
a  nezapomeňte, kdo pohladí indiánovu patu, má 
zaručený návrat! Hlavní katedrála, pohledy na slav-
ný Magalhaesův průliv dělící kontinent od Ohňové 
země. Přejezd rovinatou pampou se stády ovcí a divo-
ce žijícími lamami guánaco až do klidného městečka 
Puerto Natales. Kdo jako první uvidí pštrosa nandu?
12.den Celodenní výlet autobusem do NP Torres del 
Paine, minerální jezero Laguna Amarga, proslulé 
černobílé „Cuernos“ (Rohy) nad jezerem Norden-
skjöld, mohutný vodní přepad Salto Grande, vyhlíd-
ky na modrá jezera, pohledy na proslulé žulové věže 
„Torres“. Večer návrat do Puerto Natales.
13.den Fakultativní výlet lodí zátokou Seno de la 
Ultima Esperanza k ledovcům Balmaceda a Serra-
no. Procházka pralesem, návštěva ledovce. Přejezd 
zpět do Punta Arenas.
14.den Přelet do Santiaga de Chile a odlet do Evro-
py, případně nocleh.
15.den Letecký návrat domů.

*MOŽNOST PRODLOUŽENÍ O VELIKONOČNÍ OSTROV

15.den Letecky ze Santiaga de Chile na VELIKO-
NOČNÍ OSTROV (Hanga Roa). Přivítání na ostrově 
trav klasickým květinovým věncem a  zpěvem. Pro-
cházka městem, barevný polynéský hřbitov, západ 
slunce u scénických soch Tahai na okraji Hanga Roa.
16.den Velký okruh okolo „Pupku světa”. V  kráteru 
Rano Raraku se nachází téměř 400 soch v  různém 
stadiu opracování, jako by je jejich tvůrci opustili ze 
dne na den. Proč byly sochy vytvořeny a  proč mají 
na hlavách klobouky, jak se pohybovaly? Seznámení 
s historií celého ostrova. Nejdelší plošina Ahu Tonga-
riki s 15 sochami. Koupání pod palmami na scénické 
pláži Anakena. Kamenná plošina Ahu Akiwi.
17.den Malý okruh – hluboký kráter Orongo s vnitř-
ním jezírkem. Kdo byl Ptačí muž a jak se konaly kaž-
doroční soutěže? Obřadní vesnice a výhledy na okolní 
širý oceán nad strmými lávovými útesy. Kráter Puna 
Pao, výroba kamenných klobouků pro sochy. Zatan-
číme si večer s domorodými tanečnicemi?
18.den Procházky městem Hanga Roa. Výhledy na 
vody divokého Pacifiku tříštící se o  skály. Možnost 
zapůjčení auta či kola a vlastní projížďky po ostrově.
19.den Zpáteční let z Velikonočního ostrova na pev-
ninu do Santiaga de Chile.
20.–21.den Odlet ze Santiaga de Chile.
Letecký návrat domů.

Typ zájezdu
Aktivní poznávání

Velikost skupiny
10–16 osob

Termín Cena Kód
03. 03.–17. 03. 2020 15 dnů 89 900 Kč 328A20

03. 03.–23. 03. 2020 21 dnů 137 600 Kč 328A20*

03. 11.–17. 11. 2020 15 dnů 89 900 Kč 328B20

03. 11.–23. 11. 2020 21 dnů 137 600 Kč 328B20*

Cena zahrnuje: Mezinárodní letenka. Letištní taxy. Místní přelety Puerto 
Montt – Punta Arenas, Punta Arenas – Santiago de Chile. Veškerá 
pozemní doprava: 1x dálkový noční lehátkový autobus, místní autobusy, 
pronajaté minibusy, lodní trajekt na ostrov Chiloé. 11x ubytování 
v hotýlcích střední turistické kategorie se snídaní. Český průvodce. 
Místní průvodci dle potřeb. Vstupy do NP. Cestovní pojištění. V prodlou-
žení přelet Santiago de Chile - Velikonoční ostrov a zpět. 5x ubytování 
v hotýlcích střední turistické kategorie. Vstup do NP. Český průvodce 
(na Velikonočním ostrově od 4 osob).

Cena nezahrnuje: Stravování mimo snídaně. Vstupy do památek 
a muzeí. Fakultativní výlety. Příplatek za jednolůžkový pokoj 9 600 Kč 
(15 dní) / 15 600 Kč (21 dní). V prodloužení místní odletové taxy 
20 USD.

Památky pod ochranou UNESCO, vyhlášené 
vinice, zasněžené sopky zrcadlící se 
v průzračných jezerech. Fotogenické žulové 
věže Torres del Paine a nejjižnější chilské 
město Punta Arenas s bohatou 
historií. Isla Magdalena – 
ostrov, kde si tučňáci důležitě 
vykračují v dobře padnoucím 
fraku. Čerstvé mořské 
plody vylovené z Pacifiku, 
zapíjené věhlasnými 
chilskými víny, ocení 
nejen gurmáni, ale i běžní cestovatelé. 
Navíc možnost poznat tajuplný 
Velikonoční ostrov.

CHILSKÁ MOZAIKA \ 328
Země sopek A tajemný Velikonoční ostrov

Santiago

Valparaiso

Pucón

Puerto Natales

Puerto Montt

Punta Arenas

VELIKONOČNÍ
OSTROV

CHILE
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Typ zájezdu
Pohodové poznávání

Velikost skupiny
10–15 osob

Termín Cena Kód
17.02.– 05.03. 2020 18 dnů 125 900 Kč 313A20

04.10– 21.10. 2020 18 dnů 127 900 Kč 313B20

Cena zahrnuje: Mezinárodní letenka. Letištní taxy. Místní přelet na 
Galapágy a zpět do Quita, pronájem lodi na Galapágách, v pevninské 
části pronajatá doprava. Místní přelet z Lago Agrio do Quita. Třídenní 
výlet do Amazonie s plnou penzí v NP Cuyabeno. Na Galapágách uby-
tování 4x ve dvoulůžkových kajutách na lodi s plnou penzí. V pevninské 
části ubytování 9x v hotýlcích se snídaní, 3x v lodži v Amazonii. Vstupné 
do rezervace Quilotoa, Mindo a NP Cotopaxi. Český průvodce. Místní 
průvodci podle potřeb. Cestovní pojištění.

Cena nezahrnuje: Vstupné na Galapágy 120 USD (změna možná), 
15 USD do indiánských komunit v Amazonii. Fakultativní výlety v okolí 
Baňos či lanovka Teleférico v Quitu. Vstupné do muzeí a památek. Stra-
vování nad rámec programu. Spropitné místním průvodcům. Příplatek 
za jednolůžkový pokoj na Galapágách na vyžádání, v pevninské části 
9 200 Kč (13 dní).

GALAPÁGY \ 332

Ráj zvířat na darwinových ostrovech

1.den Letecky do hlavního města Ekvádoru, Quita.
2.–9.den Program akce č. 313 (11.–18.den).

Termín Cena Kód
26.02.– 05.03. 2020 9 dnů 105 800 Kč 332A20

13.10– 21.10. 2020 9 dnů 108 800 Kč 332B20

EKVÁDOR \ 333

Země sopek a amazonie

1.–11.den Program akce č. 313 (1.–11.den).
12.–13.den Letecký návrat z Quita domů.

Termín Cena Kód
17.02.– 29.02. 2020 13 dnů 73 900 Kč 333A20

04.10– 16.10. 2020 13 dnů 75 900 Kč 333B20

Metropole Ekvádoru Quito s památkami 
UNESCO. Náhorní plošina Altiplano s vysokými, 
sněhem pokrytými sopkami Cayambe, Antisana 
a Cotopaxi. Plavba na kanoích v nedotčeném 
Amazonském pralese a život místních indiánů. 
Zlatým hřebem programu je 
závěrečná návštěva 
souostroví Galapágy – 
neopakovatelný svět 
odlehlých ostrovů 
v Pacifiku s nesmírně 
bohatou endemickou faunou. 
Želvy sloní, tučňáci, lachtani, 
leguáni, darwinovy pěnkavy, 
lávová pole, kaktusy i koupání.

EKVÁDOR – GALAPÁGY \ 313, 332, 333
Země sopek a ráj zvířat

1.den Letecky do hlavního města EKVÁDORU, Quita.
2.den Výlet do Mindo ležícího v oblasti mlžného pra-
lesa. Cestou návštěva Mariposaria, motýlí farmy, 
kde se vyskytuje také velké množství kolibříků. Pro zá-
jemce fakultativně možnost vyzkoušet si jedinečnou 
jízdu v korunách stromů kanopy či navštívit kakaovou 
farmu s ochutnávkou skvělé organické čokolády.
3.den Odjezd z Quita na jih. Podnikneme jednoden-
ní výlet do NP Cotopaxi. Zvládneme překonat pěšky 
300 výškových metrů k  chatě José Rivas (4 850 m) 
ležící na úbočí jedné z  nejvyšších sopek Ekvádoru - 
Cotopaxi (5 897 m)? Budeme mít štěstí na divoké 
koně? Pěšky podél laguny Limpiopungo s  nádher-
ným výhledem na zasněženého velikána. Nocleh 
v tradiční hosterii nedaleko vstupu do NP Cotopaxi.
4.den Autentický indiánský trh ve vesnici Saquiili. 
Pokračování k působivé laguně Quilotoa. Pěšky dolů 
k  hladině jezera a  zpět na okraj kráteru. Cesta přes 
andské vesničky tzv.  alejí vulkánů do níže položené-
ho městečka Baňos.
5.den Uvidíme soptit Tungurahuu (5 023 m)? Hor-
ské lesy Amazonie, vodopády Manto de la Novia 
a  Pailon del Diablo. Lanovkou přes divokou řeku 
Pastaza. Pro zájemce fakultativně možnost raftingu 
na řece Pastaza, canyoningu vodopádem Shamana, 
sjezdu na kolech do amazonské nížiny či vyjížďky na 
koních. Termály v lázních Baňos.
6.den Baňos. Sjezd do nížin po tzv. „Cestě vodopá-
dů“ z Baňos do Amazonie. Celodenní, ale překrásná 
cesta do města Lago Agrio. Návštěva lokálního ZOO 
Arca. Nocleh v Lago Agrio.
7.–10.den NP Cuyabeno. Třídenní pobyt v amazon-

ské džungli s  plnou penzí. Plavba džunglí s  indián-
ským průvodcem na motorových kanoích po řekách 
a  lagunách amazonského tropického deštného lesa 
do tropické lodže. Podaří se nám zahlédnout opice, 
kajmany, želvy, papoušky, tukana, anakondu, le-
nochoda či sladkovodní delfíny? A  kdo se první vy-
koupe v laguně, kde se vyskytují piraně? Navštívíme 
místní indiánskou komunitu kmene Siona a při trošce 
štěstí i místního šamana. Procházky primárním prale-
sem. Noční pozorování zvěře. Noclehy v příjemné lo-
dži. Návrat lodí zpět do Lago Agrio a následný letecký 
návrat do Quita.
11.den Celodenní prohlídka nejkrásnějších pa-
mětihodností Quita. Koloniální architektura histo-
rického centra chráněného UNESCO. Tradiční Calle 
La Ronda. Kostel Compania, vyhlídka z vršku Pane-
cillo (3 016 m). Odpoledne výlet na rovník. Mitad del 
Mundo - opravdový i historický střed světa. Podaří se 
postavit vejce na špičku v muzeu Inti Nan?

*MOŽNOST ZKRÁCENÍ, ODLET z QUITA 12.DEN. VIZ AKCE 
Č.  333 ČI PŘÍLET DO QUITA 10.DEN VIZ AKCE Č.  332

12.–16.den Letecky na  Galapágy, ostrovy zapsané 
v  přírodním dědictví UNESCO. Konkrétní itinerář se 
mění podle sezóny a dostupnosti lodí. Nicméně jaký-
koliv itinerář nemůže zklamat ani jednoho milovníka 
přírody! Přesný itinerář uveden na www.livingstone.
cz. Noclehy přímo na lodi. Šnorchlování v moři plném 
ryb, želv či lachtanů, procházky po lávových polích 
s  opunciemi, suchozemskými i  mořskými leguány, 
darwinovými pěnkavami, hnízdícími mořskými ptá-
ky a  línými lachtany. To zažijete na každém z  ostro-
vů. Pozorování obřích želv sloních i  suchozemských 
leguánů. Ostrov Baltra. Isla Mosquera - nádherná 
písčitá pláž, šnorchlování s lachtany, hejna pelikánů. 
Vicente Roca Point - obří jeskyně, hnízdiště terejů 
modronohých, šnorchlování s  želvami. Isla Fernan-
dina - geologicky nejmladší a nejaktivnější z celého 
sopečného souostroví, endemičtí nelétaví kormoráni, 
mořští leguáni, Isla Isabela - největší z  ostrovů, do-
mov pěti poddruhů želv sloních, šnorchlování v Urbi-
na Bay. Egas Port na Isla Santiago - zajímavé lávové 
útvary plné života. Chinese Hut - šnorchlování s tuč-
ňáky, rejnoky, šance na žraloky. Každý den se vydáme 
jak na pěší pozorování nebojácných zvířat na pevnině, 
tak na šnorchlování se vším, co lze vidět pod hladi-
nou! Zahlédneme karety, rejnoky i útesové žraloky? 
Ostrov Santa Cruz s největším městem souostroví - 
Puerto Ayora a výzkumná stanice Charlese Darwina. 
Zpáteční let na kontinent do Quita.
17.–18.den Poslední den využijeme k  návštěvě ře-
meslného trhu s  možností nákupu tradičních ekvá-
dorských výrobků a produktů. Letecký návrat z Quita 
domů.

Mindo Quito

Cuyabeno

Baňos
Quilotoa

Cotopaxi

EKVÁDOR

GALAPÁGY
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Kolumbie v současné době vítá turisty s otevřenou 
náručí a jako jediná ze zemí Jižní Ameriky není 
dosud zasažena masovou 
turistikou. Tento kus světa nabízí 
vysoké hory, koloniální památky, 
krásná písčitá pobřeží a teplé 
moře. Tyrkysové vody Karibiku 
lemují bílé písečné pláže. Část 
země zaujímají vysoká pohoří 
a vulkanická pásma, část 
země přechází v úrodné nížiny, tropické 
lesy, políčka kukuřice a ospalé 
indiánské vesnice. V deštných 
pralesech jsou ukryté starobylé 
indiánské památky. Tato přírodní rozmanitost 
spolu s kombinací španělských, indiánských 
a afrických prvků obdarovala Kolumbii velkým 
kulturním, přírodním i historickým bohatstvím.

1.–2.den Letecky do KOLUMBIE. Přílet do Bogo-
ty. Historické centrum města La Candelaria. Pěší 
prohlídka po La Candelaria. První doušky lahodné 
kolumbijské kávy. Bohaté Muzeum zlata s  velkou 
předkolumbovskou sbírkou. Hlavní náměstí Plaza 
Bolívar, umělecké grafitti, prezidentský palác Nariňo 
a  řada dalších zajímavostí metropole. Výjezd lanov-
kou na horu Monserrate s  nejlepším výhledem na 
Bogotu. Večerní posezení v tradičním baru.
3.den Dopoledne návštěva centrální tržnice Paloque-
mao, ochutnávka exotického ovoce. Cesta k  jezeru 
Guatavita, slavnému El Doradu opředenému řadou 
indiánských legend. Návštěva městečka Guatavita 
s  nádhernými výhledy a  přesun do tradičního měs-
tečka Zipaquira.
4.den Návštěva solných dolů v  Nemocón, druhý 
největší komplex solného bohatství v  Kolumbii. Důl 
je umístěn 80 metrů pod zemí. Odjezd do města 
Chiquinquirá, významného náboženského a  pout-
ního místa. Obraz La Vírgen de Chiquinquirá vy-
stavený v místní katedrále je opředen řadou legend. 
Odjezd do vesničky Ráquira proslavené původní ke-
ramikou. Večer klasické kolumbijské barbecue a hra 
minitejo.
5.den Cestou z Ráquiry do Villa de Leyva (UNESCO) 
návštěva astronomické observatoře původních indi-
ánů Patio de las Brujas, archeologického naleziště 
a  indiánské astronomické observatoře El Ifniernito, 
prohlídka krásného kláštera Ecce Homo a Casa Terra-
cota (Dům z  keramiky). Modrá jezírka Pozos Azules 
s možností koupání. Přijezd do Villa de Leyva. Večerní 
toulky malebnými zákoutími, uličkami a náměstíčky.
6.den Pěší túra do přírodní rezervace v  nadmořské 
výšce přes 4 000 m se specifickým ekosystémem pá-
rama. Známé rostliny frailejones - klejovka. Pěšky k la-
guně Iguaque, místu objevujícímu se v řadě význam-
ných indiánských legend. Exotická horská krajina.
7.den Přesun k přírodním jezírkům Las Gachas, pře-
zdívaným Caño Cristales de Santander. Večerní pří-

jezd do romantického městečka Barichara (UNESCO). 
Ochutnáte smažené mravence či jinou místní lahůdku?
8.den Cesta z Barichary do NP Chicamocha s výhle-
dem na celý kaňon. Přesun do Bucaramangy a přelet 
do Cartageny. Večerní procházka po hradbách histo-
rického města a výhledy na Karibik.
9.den Ranní plavba na ostrovy Islas del Rosario 
a Barú. Karibská pohoda, možnost pro zájemce ná-
vštěvy oceanária s  delfíny. Vychutnávání atmosféry 
Karibiku, pláže a koupání, šnorchlování. Odpolední 
návrat do města a prohlídka města Cartagena de las 
Indias (UNESCO) – prý nejkrásnější město Karibiku. 
Historické centrum a opevnění. Starobylé úzké uličky 
a stinná patia. Objevování zákoutí, ochutnávání míst-
ních specialit, posezení s pouličními muzikanty. Večer 
návštěva proslulých barů.
10.den Odjezd do Santa Marty a rybářské vesničky 
Taganga. Cesta do NP  Tayrona na pláže Arrecifes 
nebo Cabo San Juan. Koupání a relaxace pod vyso-
kými palmami. Nocleh v  houpacích sítích. Nezapo-
menutelný západ slunce!
11.den Probuzení na pláži. Pěší výlet do El Pueblito – 
opuštěné vesnice místních indiánů. Odpolední od-
počinek u  moře nebo objevování zákoutí národního 
parku Tayrona, kde při troše štěstí spatříme i místní 
indiány. Další noc v houpacích sítích.
12.den Dopolední přejezd do Santa Marty, přelet 
do Medellínu. Přesun do Guatape, malebného měs-
tečka s typickou architekturou, které bylo útočištěm 
i  Pabla Escobara. Domky s  malovanými sócalos, 
ruční zdobení místních umělců.
13.den Piedra del Penol, žulový monolit tyčící se do 
výšky 220 metrů nad okolní krajinu s nádherným vý-
hledem na členitou plochu přehrady. Prohlídka repliky 
městečka El Penol, které bylo přehradou zatopené. 
Příjezd do města Medellín, prohlídka centra. Náměstí 
Plaza Botero. Večerní procházka po městě a poseze-
ni s tradičním jídlem. Kdo si dá místní fazole?
14.den Pro zájemce výstup Cerro Nutibara a Pueblito 
Paisa - uměle vybudovaného náměstíčka přibližující 
původní architekturu regionu. Výjezd lanovkou slouží-
cí jako MHD s výhledem do chudinských čtvrtí. Příjezd 
na kávovou farmu.
15.den Ukázka pěstování kávy. Návštěva přírodních 
lázní Termales de Santa Rosa de Cabal v nádherné 
přírodě na úpatí vulkánu. Přejezd do městečka Salen-
to, perly místní kultury a architektury.
16.den Výlet do Údolí řeky Cocora (Valle de Cocora) 
nebo Carbonera a pěší výlet krajinou voskových pa-
lem do okolních mlžných lesů. Výstup do maximálně 
2 800 m. Přírodní rezervace Acaime a  pozorování 
kolibříků v jejich přirozeném prostředí. Návrat do Sa-
lenta. Rozloučení se Salentem, nákupy dárků a su-
venýrů.
17.den Přelet do Bogoty a následně do Evropy.
18.den Letecký návrat domů.

Typ zájezdu
Aktivní poznávání

Velikost skupiny
8–14 osob

Termín Cena Kód
28. 10.–14. 11. 2020 18 dnů 81 900 Kč 317A20

Cena zahrnuje: Mezinárodní letenka. Letištní taxy. Místní přelety 
Bucamaranga - Cartagena, Santa Marta – Medellín a Salento - Bogota. 
Doprava pronajatými minibusy, dálkovými autobusy, městskou hro-
madnou dopravou. 13x ubytování v turistických hotýlcích se snídaní, 2x 
v houpacích sítích na území NP. Nocleh na kávové farmě, prohlídka far-
my a oběd. Lodní výlet na Islas del Rosario. Loď do NP Tayrona. Vstupy 
do národních parků (Guatavita, Tayrona, Iguaque), vstup do lázní Santa 
Rosa. Český průvodce. Místní průvodci dle potřeb. Cestovní pojištění.

Cena nezahrnuje: Odletová taxa 38 USD. Stravování. Lanovky. Fakulta-
tivní výlety. Spropitné. Příplatek za jednolůžkový pokoj 8 900 Kč.

KOLUMBIE \ 317
Neobjevená země tradic

Bogota

Zipaquira

Bucamaranga

Santa Marta

Cartagena

Rionegro

Mendellín

Salento

KOLUMBIE

115



16 DN
Ů

1.den Letecky do PANAMY, hlavní město Panama City.
2.den Prohlídka města Panama City, nábřeží Bal-
boa, stará koloniální čtvrť Casco Viejo, rybí trh, 
muzeum průplavu. Zdymadla Miraflores. Návštěva 
Panamského průplavu, nejvýznamnější stavby Ame-
riky, která spojuje pacifickou a  atlantickou stranu 
kontinentu. Ročně jím propluje více než 14 000 ná-
kladních lodí. Nocleh Panama City.
3.den Celodenní výlet na San Blas. Koupání na sno-
vých plážích na ostrovech a  odpočinek u  klidného 
Karibiku. Setkání s  indiánským kmenem Kuna Yala 
a jejich překrásnou kulturou a zvyklostmi.
4.den Návštěva starobylého koloniálního městečka 
Portobelo. San Lorenzo, vojenská pevnost vybu-
dovaná Španěly jako součást obranného systému 
na ochranu transatlantického obchodu. Zdymadla 
Gatún. Návrat železnicí podél kanálu do Panama City.
5.den Výlet do národního parku Parque nacional So-
beranía. Poslední nákupy a rozloučení s Panamou.
6.den Letecky do KOLUMBIE. Přímořské letovisko Car-
tagena de las Indias (UNESCO)  – dle mnohých nej-
krásnější město Karibiku. Historické centrum a skvěle 
zachované opevnění. Starobylé úzké uličky a stinná pa-
tia. Objevování zákoutí krásného koloniálního města, 
ochutnávání místních specialit, posezení s pouličními 
muzikanty. Večerní návštěva proslulých barů.
7.den Ranní plavba na ostrovy Islas del Rosario 
a Barú. Karibská pohoda, koupání, šnorchlování, re-
lax na krásných plážích. Možnost návštěvy oceanária 
s delfíny. Nocleh na ostrovech s plnou penzí.
8.den Pohlednicová zákoutí ostrovů Islas del Rosario. 
Koupání. Návštěva vyhlášeného aviária - ptačího par-

ku. Podvečerní návrat do Cartageny. Poslední nákupy.
9.den Přelet do kávové zóny oblasti Quindío. Přejezd do 
městečka Salento, perly místní kultury a architektury.
10.den Výlet do Valle de Cocora a pěší výlet údolím 
stejnojmenné řeky do okolních mlžných lesů, krajina 
posetá voskovými palmami, národními stromy Ko-
lumbie. Pozorování kolibříků v jejich přirozeném pro-
středí. Možnost výletu do přírodní rezervace Acaime 
(výstup do maximálně 2 800 m). Návrat do Salenta. 
Rozloučení se Salentem, nákupy dárků a suvenýrů.
11.den Přesun na kávovou farmu a nocleh na farmě.
12.den Ukázka pěstování kávy a  jiných tropických 
plodin. Příprava kávy spojená s ochutnávkou a obě-
dem. Odpolední odpočinek v  překrásném prostředí 
kávové farmy. Kávový region je zapsaný na seznamu 
kulturního a přírodního dědictví UNESCO.
13.den Přelet do hlavního města Bogoty. Pěší pro-
hlídka historického centra města  – La Candelaria. 
Bohaté Muzeum zlata s  velkou předkolumbovskou 
sbírkou. Hlavní náměstí Plaza Bolívar, prezidentský 
palác Nariño, umělecké grafitti a  řada dalších za-
jímavostí metropole. Večerní posezení v  tradičním 
baru nebo restauraci.
14.den Výlet k  laguně Guatavita, návštěva stejno-
jmenné vesničky. Odpočinek v  přírodních lázních 
Los Volcanes de Chocoltá. Večerní návrat do Bogoty.
15.den Návštěva muzea zlata a  centrální tržnice 
Paloquemao s  ochutnávkou exotického ovoce. 
Výjezd lanovkou na Cerro Monserrate (3 152 m) 
s úchvatným výhledem na Bogotu. Poslední nákupy 
a rozloučení s Kolumbií. Odpolední odlet.
16.den Letecký návrat domů.

Termín Cena Kód
07.03.– 22.03. 2020 16 dnů  92 500 Kč 318A20

Cena zahrnuje: Mezinárodní letenka. Letištní taxy. Místní přelety Pana-
ma City – Cartagena de las Indias. Cartagena de las Indias – Armenia/
Pereira. Armenia/Pereira– Bogotá včetně letištních tax. Veškerá pozem-
ní pronajatá doprava. 12x ubytování v hotelech kategorie 3* se snídaní, 
1x oběd na ostrovech San Blas, 1x oběd v NP Soberanía, 1x nocleh na 
kávové farmě s ochutnávkou kávy, 1x oběd, 1x nocleh na ostrovech Is-
las del Rosario s plnou penzí. Loď na ostrovy Islas del Rosario. Lanovka 
na Cerro Monserrate a do aviária na Islas del Rosario. Český průvodce. 
Místní průvodci dle potřeb. Cestovní pojištění.

Cena nezahrnuje: Stravování. Vstupy v Kolumbii cca 10 USD, v Panamě 
cca 30 USD, Vstup na Panamský průplav 25 USD. Fakultativní výlety 
a aktivity. Spropitné. Příplatek za jednolůžkový pokoj 10 900 Kč.

Tyrkysové vody Karibiku. Výstavní Panama City 
a nejvýznamnější stavba Ameriky, Panamský 
průplav. Překrásná panamská příroda. 
Kolumbie v současné 
době vítá turisty 
s otevřenou náručí 
a jako jediná ze zemí 
Jižní Ameriky není dosud 
zasažena masovou 
turistikou. Koloniální 
památky, výborná káva, krásná písčitá 
pobřeží a křišťálově průzračné moře.

PANAMA a KOLUMBIE \ 318
dosud neobjevený ráj

Typ zájezdu
Komfort

Velikost skupiny
10–14 osob

Portobelo Cartagena

Panama City

Bogota
Zipaquira

Bucamaranga
PANAMA

KOLUMBIE
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1.den Letecky do GUATEMALY. Hlavní město Guate-
mala City, ubytování v hotelu.
2.den Přesun do centra hornaté oblasti s  největší 
produkcí kávy. Cobán – příjemné městečko sevřené 
okolními horami. Bujná zeleň plná orchidejí. Cesta do 
krasové oblasti Alta Verapaz. Ve večerních hodinách 
příjezd do horské vesničky Lanquín.
3.den Fakultativně příjemný rafting na řece Cahabon 
mezi banánovníky a  kakaovníky, zakončený lahod-
ným obědem v domorodé vísce na břehu řeky. Odpo-
lední odpočinek v  pohádkových kaskádách Semuc 
Champey uprostřed pralesa. Pro místní indiány místo 
posvátných vod. Možnost koupání v přírodních lagu-
nách měnících svou barvu od světle zelené po tmavě 
modrou. Neuvěřitelná hra barev a stínů. Tři sta metrů 
dlouhý přírodní vápencový most přes Río Cahabon, 
jedinečná hříčka přírody.
4.den Pohodový trek pohádkovým deštným pralesem 
k  laguně Lachua. Společné stavění stanů, koupání, 
poté relax. Opuštěná „karibská“ zátoka zapomenutá 
uprostřed džungle. Místo jako z říše za zrcadlem! Křiš-
ťálová voda, hojnost ryb i skvělé koupání. Vzrostlé ced-
ry i mahagonovníky. Nezapomenutelná noční atmosfé-
ra džungle umocněná vřískotem opic, papoušků a po-
letujícími tukany. Zahlédneme i stopy jaguára? Nocleh 
u jezera v pronajatých stanech s večeří a snídaní.
5.den Pro zájemce dobrodružná výprava soustavou 
jeskynního systému Candelaria na nafouknutých 
duších. Jedna z  nejkrásnějších a  největších krápní-
kových jeskyní na americkém kontinentu dosahuje 
hloubky až 30 kilometrů. Staří Mayové věřili, že je 
vstupem do podsvětí Xibalba. Dodnes se zde prak-
tikují tajemné rituály. Nocleh v  působivém hotýlku 
uprostřed džungle.
6.den Pro zájemce prozkoumání jeskyně Bombil 
Pek. Najdou se odvážlivci, kteří slaní do její hloubky 
(80 m)? Krápníkové prostory se stopami pravěkého 
života. Starodávná mayská svatyně. Průchod jeskyn-
ním systémem. Na přání mayský rituál se šamany.

7.den Dopoledne přesun do Peténu. Odpoledne 
jedna z nejmagičtějších mayských památek – Tikal. 
Obrovské pyramidy tyčící se do výše 60 metrů. Neko-
nečné ruiny dalších tisíců staveb a chrámů. Vše je ne-
proniknutelně sevřeno náručí neprostupné džungle. 
Magické místo se stopami mayských rituálů, obývané 
dnes už jen opicemi, tukany a dalšími divokými zvířa-
ty. Rozlehlost i unikátní poloha místa umocňuje všu-
dypřítomné tajemno a  neobjasněné záhady. Západ 
Slunce nad pyramidami.
8.den Úsvit nad Tikalem. Plavba lodí soutěskou 
k deltě řeky Rio Dulce s možností osvěžující koupe-
le. Livingstone na březích Karibiku. Vesnička žijící 
v  rytmu marimby a  zpěvem Boba Marleyho. Africký 
nádech je umocněn místními černošskými obyvateli 
zvanými Garifunas – potomky uprchlých otroků. Pří-
jemný hotel v Livingstone.
9.–11.den Plavba na rychlých člunech na panenské 
ostrůvky Sapotillos v  BELIZE. Pohoda tropického 
ráje. Palmové háje, bílý písek, smaragdové moře. 
K  dispozici máme motorové čluny jen pro nás. Lod-
ní výlety na nedaleké korálové ostrůvky. Možnost 
rybaření a  lahůdkové šnorchlování. Mělká modroze-
lená laguna vybízející k pozorování mant. Kulinářské 
zážitky v podobě darů moře připravované z místních 
zdrojů. Večerní romantika u  ohně s  vůní pečených 
ryb. Ubytování v pronajatých stanech s plnou penzí. 
Robinzoniáda dětských snů se stane skutečností! 
Jedno z nejromantičtějších míst, co jste kdy viděli!
12.den Lodí zpět do GUATEMALY. Celodenní pře-
jezd do koloniálního městečka Antigua. Podmanivá 
atmosféra jednoho z  nejpůvabnějších měst střední 
Ameriky, zapsaného na seznamu UNESCO. Bývalé 
centrum španělské koloniální říše s bezpočtem kos-
telů a  katedrál. Pomíjivá krása okázalé architektury 
poznamenaná ničivými zemětřeseními. Chuťové 
pohárky uspokojí množství originálních restaurací 
s výtečnou kávou a čokoládou. Nádherné výhledy na 
vulkány Agua, Fuego a Acatenango.
13.den Jezero Atitlán obklopené sopkami. Posvátné 
jezero mění barvu vody s každým pohybem slunce od 
všech odstínů modré, přes šedou až po smaragdově 
zelenou. Působivé místo přitahuje pozornost hippies 
a bohémů z celého světa již od 60. let. Pohlcující at-
mosféra pověstných barů.
14.den Přesun zpátky do Antiguy. Po cestě zastávka 
v  Chichicastenangu. Zažijte neuvěřitelnou pestrost 
barev na místních tradičních trzích. Ideální místo na 
koupi suvenýrů. Fakultativně večerní výstup na čin-
nou sopku Pacaya.
15.den Odpočinkový den v  Antigua. Pro zájemce 
fakultativně lov mečounů, případně výstup na sopku 
Acatenango (4 000 m) anebo výlet na farmu s kávový-
mi plantážemi. Večírek na rozloučenou s Guatemalou!
16.–17.den Letecký návrat domů.

Tajemné mayské pyramidy. Jedinečná atmosféra 
ztraceného světa. Dobrodružné výpravy do srdce 
pralesa. Koupání ve smaragdových kaskádách. 
Netradiční plavba na nafukovacích duších 
podzemním jeskynním systémem. 
Jezero Atitlán a kouřící sopky. 
Pohodička v zachovalém koloniálním 
městě Antigua. Odpočinek na 
liduprázdných plážích rajského 
ostrova v Belize. Koupání 
a šnorchlování, opékání 
ryb, romantické posezení 
u moře na kouzelném 
ostrůvku pouze pro nás! 
Akce určená pro sportovně 
zaměřené a aktivní cestovatele s chutí zažít 
dobrodružství.

zážitková GUATEMALA A BELIZE \ 315
Mayské dobrodružství

17 DN
Ů

Typ zájezdu
Aktivní poznávání

Velikost skupiny
10–14 osob

Termín Cena Kód
20.03.– 05.04. 2020 17 dnů 85 900 Kč 315A20

13.11.– 29.11. 2020 17 dnů 85 900 Kč 315B20

Cena zahrnuje: Mezinárodní letenka. Letištní taxy. Veškerá doprava 
pronajatým mikrobusem. Lodní doprava po Rio Dulce a motorové 
čluny v Belize. 11x ubytování v hotelech se snídaní, 4x v pronajatých 
stanech (1x na treku k Lachua a 3x na romantickém ostrůvku v Belize). 
Plná penze při třídenním pobytu na ostrově v Belize. Nosiči, pronajaté 
stany a plná penze na treku Lachua. Místní průvodce. Český průvodce. 
Cestovní pojištění.

Cena nezahrnuje: Vzhledem k leteckému spojení cestovní povolení 
USA – ESTA 14 USD (nutný biometrický pas). Vstup do Belize 40 USD. 
Stravování nad rámec programu (obědy, večeře). Fakultativní aktivity: 
rafting (70 USD), slaňování s prohlídkou jeskyně (35 USD), plavba na 
nafukovacích duších v jeskyních Candalaria (45 USD), lov mečounů, 
večerní výstup na sopku Pacaya, výstup na Acatenango. Vstupné do 
památek. Spropitné. Příplatek za jednolůžkový pokoj 10 500 Kč.

Tikal

Cobán

Atitlán

Antigua

Guatemala City

Livingstone

GUATEMALA

BELIZE
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15 DN
Ů

1.den Letecky do MEXIKA, Cancún. Nocleh v Cancúnu.
2.den Přesun na Chichen Itzá. Novodobý div světa 
(UNESCO), centrum mayské kultury archeology pova-
žované za jedno z nejvyspělejších v Americe. Tajuplné 
místo uprostřed Yucatánu je výjimečné prolínáním 
stavebních slohů. Rozsáhlému areálu dominuje 
skvostná pyramida Kukulkan. Ochutnáme výtečnou 
yucatánskou kuchyni. Odpoledne cesta do Tulumu 
se zastávkou ve Valladolidu. Nocleh v Tulumu.
3.den Tulum – perla Mayské riviéry. Odpočinek na 
bělostných plážích a  koupání v  blankytných vodách 
Karibského moře. Fakultativně šnorchlování či potá-
pění na druhém nejdelším korálovém útesu světa. 
Během dne individuálně prohlídka přilehlých foto-
genických pyramid Tulum. Ochutnáte ve výborné re-
stauraci i zdejší mořské plody? Nocleh v Tulumu.
4.den Přejezd do hraničního městečka Chetumal. 
Odpolední plavba do BELIZE, bývalého Britského 
Hondurasu, na korálový atol Caye Caulker. Malý 
ostrůvek s  karibskou směsicí obyvatel a  průměrnou 
roční teplotou 28 °C je oblíbenou turistickou desti-
nací od 70. let, kdy cestu do odlehlejších destinací 
prošlapávali dalším cestovatelům hippies. Ideální 
základna pro sportovní rybolov a potápění. 
5.den Pravá karibská atmosféra malého ostrůvku, kde 
všude dojdete pěšky. Fakultativně opravdu exkluzivní 
výlet na vyhlášené korálové útesy (UNESCO). Skvělá 
možnost bezpečného šnorchlování v barevných korá-
lových zahradách s hejny ryb, rejnoků, želvami a pro 
nás neškodnými „žraloky vouskatými“. Pro zájemce 
možnost potápěcí expedice do světoznámé Blue Hole 
mezi žraloky kladivouny. Nocleh na Caye Caulker.
6.den Trajektem na pevninu do Belize City. Krátká 
procházka druhým hlavním a největším městem Be-
lize. Pokračování do GUATEMALY. Cestou návštěva 
jedné z  nejhezčích malých ZOO na světě, orientova-

né pouze na původní místní faunu. Večer příjezd do 
Flores, výchozího místa k  návštěvě nejvýznamnější 
mayské archeologické zóny Tikal. Nocleh ve Floresu.
7.den Starobylé mayské město Tikal (UNESCO) nabí-
zí až 70 metrů vysoké, štíhlé pyramidy vykukující nad 
okolní bujnou džungli. Místo jako stvořené k pozoro-
vání opic, tukanů a papoušků. Troufnete si fakultativ-
ně na canopy tour - lanové dráhy vysoko v korunách 
tropických stromů? Odpolední přejezd k  jezeru Iza-
bal. Nocleh v Rio Dulce.
8.den Relax na břehu nádherného jezera. Koupání. 
Pro zájemce fakultativní výlet člunem po řece Rio 
Dulce s  možností osvěžující koupele až do Living-
stonu na pobřeží Karibiku. Africká atmosféra díky 
místním černošským obyvatelům zvaným Garifunas, 
potomkům uprchlých otroků. Neopakovatelná atmo-
sféra karibského městečka a  indiánských komunit 
žijících na vodě. Nocleh v Rio Dulce.
9.den Dopolední přesun do HONDURASU. Odpo-
ledne návštěva další mayské perly - centra Copán 
(UNESCO) s množstvím dochovaných soch a plastik. 
Nocleh v  nedalekém městě Copán Ruinas s  dláž-
děnými uličkami a  příjemnou venkovskou koloniální 
atmosférou.
10.den Návrat zpět do GUATEMALY. Návštěva národ-
ního parku Biotopo Quetzal. Procházka mlžným prale-
sem. Uvidíme i posvátného ptáka Mayů quetzala? Od-
poledne příjezd do horského městečka Cobán - oblast 
produkce kávy. Nocleh v Cobánu.
11.den Dobrodružná cesta přes turisticky dosud málo 
navštěvovanou hornatou oblast. Časté zastávky na fo-
tografování panoramat a občerstvení. Odpoledne pří-
jezd do Chichicastenango. Procházka městem. Večer 
příjezd do místa věčného jara městečka Panajachel 
u legendárního jezera Atitlan. Nocleh v Panajachel.
12.den Ranní koupání v jezeře s výhledem na okolní 
sopky. Fakultativně průzkumná plavba lodí do ně-
kolika různorodých vesnic na břehu jezera, včetně 
krátké procházky s  fantastickými výhledy na jezero, 
kávovníky a  ochutnávkou jedné z  nejskvělejších káv 
pod vulkánem San Pedro. Návštěva trhů v  tzutuhil-
ské vesnici Santiago a pestrobarevní indiáni. Nocleh 
v Panajachel.
13.den Přesun hornatou krajinou do bývalého centra 
španělské koloniální říše. Město Antigua pozname-
nané ničivými zemětřeseními je dnes asi nejhezčí 
ukázkou bohatství koloniální architektury. Chuťové 
pohárky uspokojí množství originálních restaurací 
s výtečnou kávou a čokoládou. Prohlídka historické-
ho centra (UNESCO) s výhledy na vulkány Agua, Fue-
go a Acatenango. Fakultativně výlet na aktivní sopku 
Pacaya, kde je za příznivých podmínek možnost při-
blížit se k tekoucí lávě.
14.den Poslední nákupy suvenýrů a přesun na letiště 
do Guatemala City. Odpolední odlet.
15.den Letecký návrat do vlasti.

Termín Cena Kód
22.03.– 05.04. 2020 15 dnů 83 900 Kč 321A20

19.11.– 03.12. 2020 15 dnů 83 900 Kč 321B20

27.02.– 13.03. 2021 15 dnů 83 900 Kč 321A21

Cena zahrnuje: Mezinárodní letenka. Letištní taxy. Doprava pohodlným 
klimatizovaným autobusem. Plavba lodí Chetumal - Caye Caulkner - 
Belize City. 13x ubytování v hotelech kategorie 3* se snídaní. Český 
průvodce. Místní průvodci dle potřeb. Cestovní pojištění.

Cena nezahrnuje: Poplatky na hranicích 75 USD. Stravování mimo 
snídaně. Vstupy a fakultativní výlety cca 220 USD (např. plavba lodí po 
jezeře Atitlan a Rio Dulce, výlet k sopce Pacaya, šnorchlování v Belize). 
Fakultativní potápění v Blue Hole v Belize cca 260 USD. Spropitné. 
Příplatek za jednolůžkový pokoj 11 500 Kč.

Typ zájezdu
Komfort

Velikost skupiny
10–16 osob

Střední Amerika nabízí poklady Yucatánského 
poloostrova, zajímavé mayské památky, nádherná 
místa blankytně modrého karibského pobřeží, 
noblesu koloniálních měst, 
guatemalskou pahorkatinu 
vonící kávou, nádhernou 
a rozmanitou přírodu. Pomalu 
plynoucí životní styl a výborná 
kuchyně. Chybět nebude ani 
čas na odpočinek u Karibiku 
a šnorchlování na druhém nejdelším 
korálovém útesu světa.

MEXIKO – BELIZE – HONDURAS – GUATEMALA \ 321
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16 DN
Ů

1.den Letecky do MEXIKA. Přílet do jednoho z  nej-
větších měst světa, Mexico City. Ubytování v hotelu.
2.den Prohlídka dominant hlavního náměstí Plaza 
Constitución – metropolitní katedrála, pozůstatky ob-
řadního centra Aztécké říše Templo Mayor, prezident-
ský palác Palácio Nacional. Skvělé sbírky původních 
kultur v Museo de Antropologia. Odpoledne nejrozsáh-
lejší archeologická památka Teotihuacán. Mohutné 
geometrické stavby určené k uctívání bohů lemují „Třídu 
mrtvých“ vedoucí k pyramidám Slunce a Měsíce.
3.den Přesun do města Puebla. Typická snídaně 
v horách pod vulkány Izta a Popo. Prohlídka Puebla, 
které si zachovalo koloniální půvab díky historickým 
stavbám s fasádami zdobenými ručně malovanými 
kachličkami. Odpoledne procházka mezi mohutnými 
kaktusy v  biosférické rezervaci Tehuacán. Večerní 
příjezd do Oaxaca.
4.den Návštěva obřadního centra Zapotéků, Monte 
Alban. Geometrické struktury staveb s  kamennými 
obrazy přináší spolu s unikátní polohou opravdu mi-
mořádný zážitek. Zastávka na plantážích agáve, ze 
kterých se vyrábí stále žádanější „kořalka s červem“ 
Mezcal. Degustace a  oběd na venkovské haciendě. 
Degustace v tradiční destilérii. Návrat do města, kde 
zábava nikdy nekončí. Prohlídka malebného centra 
Oaxaca a návštěva skvělého trhu. Nákupy suvenýrů 
a nasávání atmosféry.
5.den Brzy ráno odjezd k  Tichému oceánu. Cesta 
přes vysoké pohoří Sierra Madre del Sur nabídne 
velmi rozmanitou krajinu různých vegetačních pásem. 
Příjezd do přírodního ráje „na konci světa“ u  rybář-
ského přístavu Puerto Angel. Oblast pro nás objevili 
v 70. letech hippies. Unikátní oblast, která přes jistý 
pokrok civilizace stále stojí za to! Ubytování v malém 
rodinném hotýlku na písečné pláži s domácí atmosfé-
rou. Volné odpoledne, pozorování západu slunce.
6.den Volný den. Ať už se rozhodnete odpočívat na 
pláži, nebo využijete fakultativní výlet do blízké přírod-
ní rezervace, pocítíte blahodárný účinek z pobytu na 
tomto místě, klid, energii moře a vlhký slaný vzduch. 
Fakultativní výlet do blízké rezervace La Ventanilla. 
Sladkovodní laguna. Plavba na pramici mezi mang-
rovy s  pozorováním vodního ptactva a  volně žijících 
krokodýlů v panenské přírodě. Na písečných plážích 
kladou vajíčka mořské želvy. Šum mohutného příbo-
je, palmové háje a ničím nerušená pohoda.
7.den Odpočinek a koupání, nebo fakultativní výlet. 
Malým člunem za želvami, delfíny a velrybami. Ces-
tou možnost rybolovu. Čerstvé ryby k obědu! Koupání 
nebo šnorchlování v opuštěných zátokách a zajímavé 
výhledy na členité pobřeží. Odpolední putování do 
státu Chiapas s noclehem ve městě Tehuantepec.
8.den Krajinou pastvin a  mangových plantáží ke 
grandióznímu kaňonu Sumidero. Vyhlášená přírodní 
atrakce na řece Grijalva nabízí možnost výletu moto-
rovým člunem mezi až tisíc metrů vysokými skalními 

stěnami. Odpoledne San Cristóbal de las Casas, 
tradiční obchodní metropole oblasti, místo střetávání 
různých světů. Živé centrum s  množstvím obchodů, 
kaváren a hospůdek.
9.den Prohlídka města a  pestrobarevného indián-
ského trhu s  množstvím exotického ovoce a  květin. 
Návštěva autonomních domorodých oblastí, kde 
dosud převládá tradiční způsob života. Indiánské 
vesnice, ochutnávka místní kuchyně a  pro zájemce 
pěší výlet na posvátnou horu sv.  Cecílie. Odpoledne 
návrat do San Cristóbal.
10.den Cesta věčně zelenými horami k  efektním 
vodním kaskádám Aqua Azul na řece Shumul – Ha. 
Odpolední procházka údolím kouzelné řeky nabídne 
krásné pohledy na jednotlivé vodopády v bujné zeleni. 
Možnost koupání v tyrkysově modré vodě. Přejezd do 
Palenque.
11.den Ranní návštěva známé archeologické lokality 
Palenque. Okolní přírodní rezervace, monumentální 
stromy a  léčivé rostliny dodnes používané šamany. 
Výklad o historii tohoto starobylého města, jeho ob-
jevování a bohatství původní výzdoby, které okouzlilo 
celý svět. Odpoledne přejezd rovinami Yucatánského 
poloostrova do Tulumu na pobřeží Karibiku.
12.den Pohoda na sněhobílé pláži se smaragdově 
modrým Karibským mořem. Margarita či Piňa Colada 
ve stínu palem? Skvělé koupání a výborná příležitost 
ke šnorchlování nebo potápění na blízkých korálo-
vých útesech. Neuvěřitelná barva vody a pestrý život 
pod hladinou jsou ideálem pro odpočinek.
13.den Ráno prohlídka blízké archeologické zóny 
Tulum. Snad nejfotogeničtější pyramidy v  Mexiku. 
Koupání v  Karibiku či fakultativní výlet k  některé 
z „cenote“, osvěžující koupel v křišťálově čistých vo-
dách přírodní vápencové studny vzniklé propadem 
stropu jeskyň na místech meandrů podzemních řek. 
Odpoledne přejezd do nedalekého koloniálního měs-
tečka Valladolid.
14.den Poznávání rovinatého státu Yucatán, klidné 
vesničky a  na pobřeží Mexického zálivu unikátní pří-
rodní rezervace Río Lagartos. Výlet člunem úzkou zá-
tokou, kde je mangrovový porost domovem 395 pozo-
rovaných druhů ptactva, včetně největší mexické ko-
lonie plameňáků růžových. Na závěr mayská bahenní 
lázeň. Odpoledne zastávka v typické vesnici s krásnou 
přírodní cenote. Osvěžující koupel, nádherný zážitek. 
Nocleh v blízkosti Chichén Itzá. (Program tohoto dne 
může být uzpůsoben aktuálním podmínkám).
15.den Novodobý div světa – Chichén Itzá. Návštěva 
nejvýznamnějšího mayského města. Slavná pyrami-
da opeřeného hada Kukulkan, 135 metrů dlouhé hři-
ště pro rituální míčovou hru, chrámy a astronomická 
observatoř El Caracol. Odpoledne přesun na letiště 
do Meridy, odlet do Mexico City a návazně odlet do 
Evropy.
16.den Letecký návrat domů.

Termín Cena Kód
11.02.– 26.02. 2020 16 dnů 79 990 Kč 322A20

03.03.– 18.03. 2020 16 dnů 79 990 Kč 322B20

18.04. -03.05. 2020 16 dnů 79 990 Kč 322C20

06.10.– 21.10. 2020 16 dnů 79 990 Kč 322D20

17.11.– 02.12. 2020 16 dnů 79 990 Kč 322E20

11.02.– 26.02. 2021 16 dnů 79 990 Kč 322A21

15.03.– 30.03. 2021 16 dnů 79 990 Kč 322B21

Cena zahrnuje: Mezinárodní letenka. Letištní taxy. Doprava vlastním 
klimatizovaným autokarem. Ubytování 14x v kvalitních hotelech, 
13x snídaně. Vstupy do Aqua Azul, Palenque National Parque. Český 
průvodce. Místní průvodci podle potřeby. Cestovní pojištění.

Cena nezahrnuje: Stravování mimo snídaně. Vstupy mimo uvedené 
a do památek a muzeí cca 50 USD. Fakultativní výlety cca 50 USD. 
Spropitné. Příplatek za jednolůžkový pokoj 9 200 Kč.

Typ zájezdu
Komfort

Velikost skupiny
10–20 osob

Centrální náhorní plošina s kulturou Aztéků 
a vulkány, horské masivy, polopouště a vznešená 
architektura koloniálních měst. Úchvatné 
pobřeží Tichého oceánu. Indiánský Chiapas 
s vesnicemi původních obyvatel, kávové plantáže, 
vibrující metropole San Cristóbal de las Casas 
a džungle obklopující slavné mayské 
památky. Yucatánský poloostrov 
s bělostnými plážemi Karibiku. 
Druhý nejdelší korálový útes 
na světě a novodobý div světa 
Chichén Itzá.
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1.den Letecky do hlavního města KOSTARIKY, San 
José. Přejezd a nocleh ve městě San José či Alajuela.
2.den Výlet v  sopečné oblasti NP  Irazú s  návštěvou 
vulkánu, který je svojí výškou 3 432 m nejvyšší sop-
kou Kostariky. Pohled na smaragdově zbarvené krá-
terové jezero. Návrat zpět do místa noclehu.
3.den Přesun do NP  Manuel  Antonio, po cestě za-
stávka v NP Carara, jehož název pochází z indiánské-
ho výrazu pro krokodýla. Krátký pěší výlet v národním 
parku Carara. Pozorování líně se válejících krokodýlů 
pod mostem u řeky Rio Tarcoles. Přesun do blízkosti 
přímořského městečka Quepos.
4.den Pěší výlet do NP Manuel Antonio. Jeden z nej-
menších, ale nejkrásnějších národních parků Kosta-
riky. Klidně tekoucí vodopád. Bujná vegetace plná 
zvěře. Líně se pohybující lenochodi a rozverné opičky. 
Koupání v teplých vodách Pacifiku.
5.den Přejezd do horského letoviska Monteverde. 
Odpoledne možnost návštěvy zahrady orchidejí Jar-
dín de  las Orquídeas. Unikátní motýlí a  žabí farma 
Ranario plná pestrobarevných obojživelníků.
6.den Výprava do deštného pralesa Montever-
de. Bohatá fauna i  flóra mlžného pralesa. Přes 
2 500 druhů rostlin, na 400 druhů ptáků, 500 druhů 
motýlů. Odpoledne možnost návštěvy visutých mos-
tů či tzv.  canopy tour, zážitek pro milovníky adrena-
linu. Kolik kolibříků uvidíme tentokrát? Vyzkoušíme 
si, jaký je život vysoko v  korunách stromů? Nejvíce 
zvířat se zdržuje právě v nejvyšších patrech pralesa. 
Odpolední návštěva kávových plantáží. Věděli jste, 
že je káva sladká? Proces zpracování kávy. Přejezd 
do La Fortuna podél největšího kostarického jezera 
Arenal. Koupání ve vyhlášených horkých pramenech 
Baldi Termae.
7.den Pěší výlety v  oblasti vulkánu Arenal, fakulta-
tivně canopy tour, rafting nebo projížďka na koních.
8.den Přesun do Cahuity, maličké vesnice na karib-

ském pobřeží. Ochutnávka specialit místní kuchyně.
9.den NP Cahuita – možnost pěších výletů s pozoro-
váním ledňáčků, ibisů a lenochodů či šnorchlování na 
korálovém útesu nedaleko břehu. Návštěva původní-
ho indiánského kmene Bribrí. Seznámení s původní-
mi obyvateli. Fakultativně možnost raftingu na řece 
Pacuare tekoucí dech beroucím kaňonem – lokalita, 
která se řadí mezi nejlepší raftingová místa na světě.
10.den Cesta do PANAMY. Překročení hranice a ná-
sledná plavba na ostrovy Bocas del  Toro. Nejkrás-
nější mořský národní park v celé zemi. Bělostné pláže 
lemované kokosovými palmami. Překrásné korálové 
zahrady ukrývající se v mělké vodě se spoustou živo-
ta. Skvělé šnorchlování. Vyhlášené kulinářské zážitky 
a večerní zábava v oblasti obývané převážně tempe-
ramentním černošským obyvatelstvem.
11.den Fakultativní celodenní lodní výlet po okol-
ních ostrovech a plážích. Zastavíme se i na unikátní 
pláži červených žab (panamský endemit). Pozorování 
množství opic, rozvážně kráčejících lenochodů a  na 
moři hejn delfínů.
12.den Přelet do hlavního města Panama City. Pro-
hlídka města, nábřeží Balboa, stará koloniální čtvrť 
Casco Viejo, muzeum průplavu. Zdymadla Miraflo-
res. Návštěva Panamského průplavu  – nejvýznam-
nější stavby Ameriky, která spojuje pacifickou a  at-
lantickou stranu kontinentu. Ročně jím propluje více 
než 14 000 nákladních lodí.
13.den Přejezd přes Panamskou šíji na atlantickou 
stranu průplavu. Návštěva starobylého koloniálního 
městečka Portobelo. Pevnosti vybudované Španěly 
jako součást obranného systému na ochranu transat-
lantického obchodu. Zdymadla Gatún. Pro zájemce 
možnost návratu železnicí podél kanálu.
14.–15.den Poslední nákupy nebo v závislosti na 
leteckém spojení možnost fakultativní návštěvy os-
trůvku Isla Taboga. Letecký návrat domů.

Cesta plná zážitků sestavená tak, abyste z obou 
zemí viděli to „nej“. Největší druhová pestrost 
živočichů i rostlin na světě. Pláže Pacifiku 
i Karibského moře. Činné sopky s kouřícími 
krátery. Zpestřením bude návštěva Panamy. 
Ostrovy Bocas del Toro, nejkrásnější mořský 
národní park v celé zemi. Panenská příroda, 
bělostné pláže lemované kokosovými palmami, 
překrásné korálové zahrady. Nejvýznamnější 
stavba Ameriky, Panamský průplav. Vyhlášené 
kulinářské zážitky.

Termín Cena Kód
15.02.– 29.02. 2020 15 dnů 78 900 Kč 341A20

26.12.– 09.01. 2021 15 dnů 83 900 Kč 341B20

13.02.– 27.02. 2021 15 dnů 79 900 Kč 341A21

Cena zahrnuje: Mezinárodní letenka. Letištní taxy. Místní přelet Bocas 
del Toro - Panama City. Přesuny autobusem, pronajatá doprava, lodní 
doprava. Ubytování 13x v hotýlcích se snídaní. Vstupy do NP. Český 
průvodce. Místní průvodce dle potřeby. Cestovní pojištění.

Cena nezahrnuje: Stravování nad rámec programu. Vstupy do památek 
a muzeí. Fakultativní výlety a atrakce. Spropitné. Příplatek za jednolůž-
kový pokoj 7 900 Kč.

KOSTARIKA – PANAMA \ 341
Dvě perly Střední Ameriky

15 DN
Ů

Typ zájezdu
Pohodové poznávání

Velikost skupiny
10–16 osob

San José

Quepos

Monteverde

La Fortuna

Cahuite

Bocas del Toro
Panama City

Portobelo

KOSTARIKA

PANAMA
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15 DN
Ů

1.den Letecky do MEXIKA. Přílet do Mexiko City.
2.den Přes město Toluca do biosférické rezervace 
Santuario Mariposa, kam v  zimním období přilétají 
po milionech motýli Monarchové (přezimují zde po 
4 000 km dlouhém letu z USA a Kanady). Do jejich bez-
prostřední blízkosti se dostaneme asi hodinovou pro-
cházkou. Přejezd do starobylého centra Teotenango 
s pyramidovými platformami, paláci a hřištěm na mí-
čovou hru. Nocleh v blízkosti centra „stříbrného“ města 
Taxco, jednoho z nejmagičtějších mexických měst.
3.den Taxco - fotogenická tržnice s  ovocem, zele-
ninou, veselí prodavači, smlouvání a  místní kolorit. 
Křivolaké uličky s množstvím obchůdků, dílny se stří-
brem. Odpolední zastávka v  nádherném archeolo-
gickém nalezišti Xochicalco. Stihneme i romantické 
městečko Tepoztlán obklopené krásnými horskými 
scenériemi? Návrat do Mexico City.
4.den Prohlídka Metropolitní katedrály, pozůstatky 
obřadních staveb Aztéků Templo Mayor, prezident-
ský palác Palácio Nacional, kde jsou k vidění slavné 
nástěnné malby Diega Rivery. Odpoledne přelet do 
města Chihuahua. Prohlídka centra. Obchody s  ty-
pickými kovbojskými botami a klobouky.
5.den Jízda pohodlným kuriózním vlakem El Chepe, 
jehož plošiny mezi vagóny a  nízká rychlost nabízejí 
jedinečnou možnost k  pozorování přírody, vesniček 
a fotografování. Zastávka v městečku Creel poblíž gi-
gantického měděného kaňonu Barranca del Cobre. 
Výlet k místním vodopádům.
6.den Poznávání okolních zajímavostí, přírody, skal 
a lesních unikátů. Modré jezero Arareco, bizarní skal-
ní útvary v údolí hub a údolí jeptišek, indiánské osady 
s pestře oblečenými obyvateli kmene Tarahumaras. 
Okolní divoká horská krajina. Nocleh na hraně kaňo-
nu Barranca del Cobre.
7.den Městečko Divisadero nabízí jeden z nejlepších 
výhledů na „Měděný kaňon“. Kdo z nás si fakultativ-
ně troufne na výlet lanovou dráhou nad hlubokými 
propastmi? Nebo vyzkoušíme „Zip Line“  – nejdelší 
na světě s délkou 2 650 m?

8.den Procházka po „hraně“ kaňonu, pokračování 
vlakem horskou krajinou po železnici budované sto 
let. Celkem 86 tunelů a 37 mostů. Cestou klesneme 
z  2 300 metrů téměř na úroveň hladiny Cortézova 
moře ve státě Sinaloa. Konečná stanice ve městě 
Los Mochis, ubytování v historickém centru.
9.den Přelet do La Paz na poloostrově Baja Califor-
nia. Stihneme i večerní koupání se západem slunce? 
10.den Fakultativní lodní výlet k ostrovu Isla Espiritu 
Santo (UNESCO). Mimořádná příležitost k pozorová-
ní mořského života, ptactva, lvounů a třeba i delfínů 
a velryb. Šnorchlování nebo plavání s hravými lachta-
ny, odpočinek s obědem v malebné zátoce.
11.den Bohémské městečko Todos Santos s  umě-
leckou komunitou na pobřeží Tichého oceánu. Okolní 
pláže s obrovskými příbojovými vlnami vybízejí k pro-
cházkám, chráněné skýtají možnost koupání nebo 
také pozorování velryb. Dáme si kávu ve slavném Ho-
telu California z megahitu kapely Eagles?
12.den Zátoka Bahía Magdalena, kde se každo-
ročně rodí stovky osmisetkilových mláďat plejtváka 
šedého. Cesta hornatou krajinou posetou vysokými 
kaktusy. Plavba na malých člunech co nejblíže obrov-
ským kytovcům, kteří zde v bezpečných a klidných vo-
dách zátoky učí své potomky v prvních týdnech života 
základním životním návykům. Nádherný zážitek, který 
se nikdy neomrzí!
13.den Dokonalou atmosféru pohody dotvoří výlet 
k zátoce snů - Bahia de los Suenos. Návštěva unikát-
ní restaurace s  rozsáhlou sbírkou vláčků bláznivého 
amerického miliardáře, která je součástí privátního 
hotelového resortu na jinak opuštěné pláži. Výborné 
jídlo, krásné prostředí, skvělé koupání a  možnost 
šnorchlování na korálovém útesu.
14.den Dopolední relax na plážích v  La Paz. Jeho 
zátoka je celoročně domovem žraloků velrybích, kteří 
nejsou člověku nebezpeční. Živí se hlavně planktonem 
a nejsou rychlí plavci, takže si můžete troufnout plavat 
s nimi. Odpoledne odlet přes Mexico City do vlasti.
15.den Letecký návrat domů.

Termín Cena Kód
28. 01.–11. 02. 2020 15 dnů 114 900 Kč 326A20

28. 01.–11. 02. 2021 15 dnů 114 900 Kč 326A21

Cena zahrnuje: Mezinárodní letenka. Letištní taxy. Přelety Mexico 
City - Chihuahua, Los Mochis - La Paz a La Paz - Mexico City. Doprava 
pronajatým minibusem. Jízda vlakem El Chepe. Ubytování 13x 
v kvalitních 3* hotelech, 13x snídaně, 2x oběd a 2x večeře. Vstupy do 
Santuario Mariposa. Český průvodce. Místní průvodci podle potřeby. 
Cestovní pojištění.

Cena nezahrnuje: Stravování nad rámec programu. Vstupy mimo uve-
dené a do památek a muzeí cca 50 USD. Fakultativní výlety např. výlet 
k vodopádů v oblasti Creel 20 USD, lanovka a zipline v Divisaderu 
cca 80 USD, plavání s velrybími žraloky 50 USD, lodí výlet k ostrovu 
Espiritu Santo 100 USD, člunem za pozorováním velryb 50 USD. 
Spropitné. Příplatek za jednolůžkový pokoj 16 000 Kč.

Unikátní program nabízí odkaz aztécké 
minulosti, jízdu vlakem monumentálním 
pohořím, divokou přírodu a poznávání mořského 
života v bohatých vodách Cortézova moře, 
které známý oceánograf J. J. Cousteau nazval 
největším akváriem 
světa. Bezprostřední 
kontakt s místními 
obyvateli nabídne velké 
množství nevšedních 
a autentických zážitků. 
Tato cesta nadchne 
každého, kdo chce víc než standartní 
turistické atrakce.

ZÁŽITKOVÉ MEXIKO \ 326
aztécké památky a moře

Typ zájezdu
Komfort

Velikost skupiny
10–14 osob

Mexico City

Los Mochis

La Paz

Taxco

Chihuahua

MEXIKO
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1.–2.den Letecky na KUBU. Havana, největší met-
ropole Karibiku, perla Antil. Kontrasty starých a no-
vých částí. Staré město s  „barokní“ architekturou. 
Prohlídka nejen historického centra. Muzeum rumu 
a  ochutnávka kubánského rumu. Nejstarší funkční 
divadlo obou Amerik  – Gran Teatro. Vedado  – od-
lišná tvář americko–kubánské Havany. La Habana 
Vieja s  bujarým nočním životem. Náměstí revoluce 
i nábřeží Malecón. Ochutnáme i pověstné daiquiri ve 
Floriditě? Nocleh v Havaně.
3.den Strávíme den s  Papá Hemingwayem  – zajde-
me na mojito do jeho oblíbeného baru La Bodeguita 
del Medio, navštívíme jeho dům i jeho oblíbený hote-
lový pokoj. Navštíví zájemci některý proslulý kabaret?
4.den Přejezd vrchovinou na západ podél tabákových 
políček do Viňales. Cestou návštěva komunity Las 
Terrazas – ukázka pěstování kávy v 19. století. Odpo-
ledne koupání v  říčce San Juan. Botanická zahrada 
Soroa a její orchidárium. Večer možnost návštěvy kul-
turního a tanečního centra. Nocleh ve Viňales.
5.den Nejhezčí krasová oblast Kuby – údolí Viňales. 
Na lodičkách jeskyní Cueva del Indio, podzemní říčka 
s krápníkovou výzdobou. Možnost fakultativní projíž-
ďky na koni v oblasti neobvyklých vápencových útva-
rů zvaných mogoty. Nekonečné tabákové plantáže. 
Jak je to s balením doutníků na ženských stehnech? 
Podle čeho poznat ten nejkvalitnější doutník? Mural 
de la Prehistoria, skála s  malbami prehistorických 
zvířat. Nocleh ve Viňales.
6.den Celodenní přejezd do města Santa Clara. Mís-
to nejintenzivnějších bojů kubánské revoluce. Mauzo-
leum argentinského lékaře, revolucionáře a  miláčka 
kubánského národa Ernesta Che Guevary. Pokračo-
vání do historického Trinidadu. Nocleh v Trinidadu.
7.den Dopolední návštěva horské oblasti Topes de 
Collantes. Koupání na Playa Ancón. Tradiční „trova“ 
hudba. Zatančíme si večer salsu v Casa de la Musi-
ca? Nocleh v Trinidadu.
8.den Prohlídka Trinidadu (UNESCO). Unikátní svět 
koloniální architektury. Nejlépe zachované kubánské 

Opravdová Kuba se všemi lákadly. Stihneme 
ještě pitoreskní svět, ranní pochody pionýrů 
a spoustu starých amerických aut s motory 
z Volhy? Kam směřuje Kuba po smrti svého 
vůdce? Věčně rozesmáté tváře místních 
lidí a vlnící se boky v rytmu kubánské salsy. 
Zachutná nám „kubánské zlato“ – lahodný 
bílý rum? Neopakovatelné zážitky, 
které už jinde nezažijeme. 
Dnes už jen vzpomínka na 
doby nedávno minulé.

Termín Cena Kód
09.03.– 23.03. 2020 15 dnů 61 900 Kč 323A20

23.03.– 06.04. 2020 15 dnů 61 900 Kč 323B20

25.10.– 08.11. 2020 15 dnů 61 900 Kč 323C20

26.12.– 09.01. 2020 15 dnů 67 900 Kč 323D20

07.03.– 21.03. 2021 15 dnů 62 900 Kč 323A21

Cena zahrnuje: Mezinárodní letenka. Letištní taxy. Místní přelet 
Santiago de Cuba - Havana. Veškerá doprava pronajatým mikrobusem. 
3x ubytování v hotelu 3* All inclusive (Varadero), 10x ubytování v sou-
kromí se snídaní. Český průvodce. Místní průvodce. Cestovní pojištění.

Cena nezahrnuje: Stravování nad rámec programu. Vstupní vízum 
1050 Kč. Fakultativní výlety na Varaderu, ve Viňales. Vstupy do někte-
rých památek a muzeí ve výši cca 150 €. Spropitné pro místní průvodce 
a řidiče. Příplatek za jednolůžkový pokoj 7 300 Kč.

KUBA \ 323
ROMANTIKA, RUMBA A RUM

15 DN
Ů

Typ zájezdu
Pohodové poznávání

Velikost skupiny
10–16 osob městečko založené již v  16. století se pyšní řadou 

uměleckých galerií. Návštěva údolí Valle de los In-
genios, staré cukrovary a strážní věž Torre de Izna-
ga. Plantáže cukrové třtiny – dřívější bílé zlato Kuby. 
Ochutnáme nápoj z cukrové třtiny „guarapo“? Příjem-
né městečko Sancti Spiritus. Cesta do živého kolo-
niálního Camaguey. Uzounké uličky starého města, 
stará a nová promenáda. Nocleh v Camaguey.
9.den Ranní projížďka městem tradičními bici taxi.
Návštěva města Bayamo. Vznešená Bazilika El  Co-
bre zasvěcená patronce Kuby. Nejposvátnější místo 
celého ostrova. Přesun do Santiago de Cuba, nejži-
vějšího a nejtemperamentnějšího kubánského měs-
ta. Živá hudební a taneční scéna. Nezapomenutelná 
večerní salsa. Autentická kubánská hudba. Nocleh 
v Santiagu.
10.den Santiago de Cuba - prohlídka města. Muze-
um v  kasárnách Moncada, kde Fidel Castro a  jeho 
armáda začali revoluci. Radnice, kde Castro později 
vyhlásil vítězství revoluce. Koloniální katedrála na ná-
městí. Majestátní pevnost Castillo del Morro tyčící 
se vysoko na skalisku chránila vjezd do zálivu. Mož-
nost výletu lodí na Cayo Granma. Nocleh v Santiagu.
11.den Letecký přesun ze Santiaga do Havany. Pře-
jezd do nejznámějšího letoviska na pobřeží Atlantic-
kého oceánu – Varadero. Nocleh ve Varaderu, v ho-
telu all inclusive.
12.–13.den Relaxace na vyhlášených bělostných 
plážích, tentokráte u Atlantiku. Trochu jiná Kuba, než 
jak jste ji zatím viděli! Zde si dosyta vychutnáme plá-
že, ledové mojito, cuba libre a  pohodlí hotelů. Mož-
nost sportovního vyžití. Šnorchlování, potápění a dal-
ší fakultativní výlety. Zaplavete si společně s delfíny? 
Pro zájemce možnost návštěvy delfinária. Anebo výlet 
katamaránem na nedaleké ostrůvky Cayos? Noclehy 
ve Varaderu, v hotelu all inclusive.
14.den Poslední koupání a odpolední návrat zpět do 
Havany. Večerní odlet. Hasta la vista, Cuba! My jsme 
tě ještě stihli! 
15.den  Letecký návrat do Evropy.

NOVÝ RÁKOSŮV 
PAVILON ARA 

LEARŮV

NOVÝ RÁKOSŮV NOVÝ RÁKOSŮV NOVÝ
PAVILON ARA 
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Havana

Viňales

Varadero

Santa Clara

Trinidad
Camaguey

Bayamo

Santiago
de Cuba
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OKO DO SVĚTA 
 DIVOČINY

NAVŠTIVTE  
ZOO OLOMOUC
 
PODÍVEJTE SE DO
NOVÉHO PAVILONU

 
Zoo je otevřena denně po celý rok
leden–únor  9.00–16.00
březen  9.00–17.00
duben–srpen  9.00–18.00
září  9.00–17.00
říjen–prosinec  9.00–16.00

Botanická zahrada Praha

www.botanicka.cz

Více než 20 hektarů venkovních expozic, 
jedna z nejstarších vinic v Praze 
a tropický skleník Fata Morgana

 na vás čekají v Troji.



19 DN
Ů

1.den Letecky do USA. Přílet do Anchorage.
2.den Přesun do Sewardu. Po cestě možnost návště-
vy Wildlife Conservation Center (zvířata z celé Aljaš-
ky ve volném výběhu). Cestou fakultativně návštěva 
zlatokopeckého skanzenu a  možnost rýžování zlata 
ve zlatonosné řece. Fakultativně nenáročný pěší výlet 
k  ledovci Exit Glacier. Pro zájemce možnost obtíž-
nějšího treku k ledovcovému poli. Večeře a návštěva 
místního baru. Ubytování v hotelu.
3.den Prohlídka Sewardu nebo fakultativní aktivity 
dle výběru. Lodní výlet k ledovcové stěně v NP Kenai 
Fjords s možností pozorování velryb a tuleňů. Návště-
va mořských akvárií nebo výlety po okolí. Odpoledne 
přesun do Homeru. Malebné přístavní rybářské měs-
tečko s největším výskytem halibutů (platýzů). Místo 
obklopené vysokými horami a  ledovci Kachemak 
Bay State Park. Ubytování v penzionu v Homeru.
4.den Vyjížďka na mořských kajacích (bezpečné 
a  stabilní) v  zátokách Kachemak Bay State Park. 
Pozorování orlů, tuleňů a možná i medvědů či velryb. 
Možnost rybolovu přímo z kajaků. Možnost zapůjčení 
výbavy a nocování ve stanu přímo na pláži. Večer pik-
nik u ohně s opékáním ryb.
5.den Pro zájemce možnost trekingu po Grace Ridge 
Trail s překrásným výhledem na celý záliv a majestátní 
sopky na protějším poloostrově (k nástupu na trek je 
nutné dojet na kajacích). Pro zájemce vyjížďka na moř-
ských kajacích po okolí, popř.  rybolov, relax na pláži.
6.den Odpoledne návrat do Homeru, grilování úlovků 
na zahradě penzionu. Relax. Případně fakultativně 
půldenní lov halibutů.
7.den Fakultativní aktivity dle výběru. Nenáročný trek 
k  ledovci a  jezeru plnému ledových ker. Celodenní 
nebo půldenní lov halibutů. Letecký výlet za pozoro-
váním medvědů na poloostrově Katmai. Případně 
volný program v Homeru spojený s nákupem suvený-
rů či výletem lodí do Seldovie anebo Halibut Cove.
8.den Celodenní přejezd minivanem do NP  Denali. 
Zastávka v  Iditarod centru věnovaném psím závo-
dům a životu musherů. Možnost fakultativní projížďky 
se psím spřežením. Večer příjezd do Healy a návštěva 
místního pivovaru. Nocleh v motelu.
9.den Celodenní výlet turistickým autobusem do srd-

ce NP Denali. Pozorování medvědů grizzly, losů, jele-
nů caribou. Vše ve volné přírodě korunované výhle-
dem na nejvyšší horu USA, majestátně stojící Denali.
10.den Návštěva vesničky Talkeetna, historického 
místa, odkud se dá letět k nejvyšší hoře Severní Ame-
riky Denali (6 194 m). Pro zájemce let kolem Denali 
s přistáním na ledovci. Přejezd do údolí Matanuska, 
jednoho z nejmalebnějších na Aljašce. Ve večerních 
hodinách pro zájemce chůze po ledovci Matanuska. 
Večer návrat do Anchorage.
11.den Dopoledne nákup suvenýrů nebo návštěva 
muzea. Odpoledne přelet na HAVAJ do Honolulu 
a následně na Kauai. Pozdní večerní přílet do Lihue. 
Když Havaj, tak Kauai! Masovou turistikou opomíjený 
ráj všech romantiků, trekařů a  surfařů vyzařuje věč-
nou krásu, kterou na ostatních ostrovech nenajdete. 
Svými nedotčenými plážemi, vysokými zarostlými 
horami, kávovými, čajovými a třtinovými plantážemi, 
vodopády, deštným pralesem a řekami přímo vybízí 
k toulkám a snění. Zelené jsou zde i hory a v případě, 
že jste viděli filmy Jurský park nebo Šest dní sedm 
nocí (kromě mnoha dalších filmů natočených na 
Kauai), vás obrazovka nebo filmové plátno opravdu 
neklamaly. Vše je jak velký Jurský park. Ubytování 
v hotelovém resortu v Kappa - písečné pláže a tropic-
ká vegetace pod horami, které se až mraků dotýkají.
12.den Relax na plážích, možnost zapůjčení vybavení 
na šnorchlování. Vyzkoušíte si i surfing? Pro zájemce 
fakultativní lety vrtulníkem kolem ostrova. Ubytování 
v hotelovém resortu v městečku Kappa.
13.den Fakultativně výlet na plachetnici nebo na 
kajacích podél Napali Coast. Ubytování v hotelovém 
resortu v Kappa.
14.den Výlet do hor na jih ostrova. Příjemný trek v ho-
rách – Waimea Canyon. Vnitrozemí, které připomíná 
slavný Grand Canyon. Vodopády. Výhledy z výšky přes 
1 000 metrů na Napali Coast a  daleko přes oceán 
vám zůstanou v paměti navždy! Nocleh v zázvorovém 
háji ve stanech (ve vlastním spacáku).
15.den Krátký výlet ve Waimea Canyon State Park 
- eukalyptové lesy, zázvorové háje a  úžasné výhledy 
do „Grand Canyonu Pacifiku“. Fakultativně návštěva 
nejoblíbenějších jižních pláží ostrova Kauai v Poipu. 
Ubytování v hotelovém resortu v městečku Kappa.
16.den Poslední rozloučení s ostrovem, přesun na leti-
ště a odlet do Honolulu. Transfer do hotelu poblíž celo-
světově proslulé pláže Waikiki. Odpočinek a slunění na 
pláži. Večer fakultativně možnost představení tance hula 
hula, který je symbolem nejen Havajských ostrovů.
17.den Fakultativní aktivity dle výběru. Nenáročný 
trek na vyhaslý sopečný kužel Diamond Head, odkud 
se vám naskytne nádherný výhled na pobřeží Waikiki 
i  celé Honolulu. Návštěva Pearl Harboru. Případně 
volný program v  Honolulu, pobyt na pláži, či nákup 
suvenýrů. Rozlučkový večírek.
18.–19.den Letecký návrat do vlasti.

Scenérie národních parků, které nedokáže 
popsat ani ten nejpoetičtější básník. 
Pozorování medvědů z bezprostřední, ale 
bezpečné blízkosti. Lodní výlety za velrybami, 
mořskými vydrami a kosatkami. Romantické 
rybaření spojené s následným grilováním 
společného úlovku! Nezapomenutelné 
treky v horách. Neobvyklý výlet 
na mořských kajacích 
a stanování 
na pláži. 
Majestátní 
ledová 
královna 
Denali. Havajský 
ostrov Kauai. 
Ráj trekařů, surfařů 
a romantiků.

Typ zájezdu
Aktivní poznávání

Velikost skupiny
8–10 osob

Termín Cena Kód
18.08.– 05.09. 2020 19 dnů 142 900 Kč 331A20

Cena zahrnuje: Mezinárodní letenka. Letištní taxy. Místní přelet 
Anchorage - Honolulu - Lihue a zpět. Doprava pronajatým minibusem. 
Celodenní výlet autobusem v NP Denali včetně vstupu do NP. Lodní výlet 
člunem na poloostrov Kachemak a zpět. Ubytování na Aljašce 8x v ho-
telech, v penzionech a pohodlných srubech ve dvoulůžkových pokojích, 
2x v pronajatém stanu, na Havaji 6x v apartmánech, případně ve dvou-
lůžkových hotelových pokojích, 1x v zázvorovém háji v pronajatém stanu. 
Zapůjčení stanů a karimatek na 3 noci (2x na Aljašce, 1x na Havaji) 
a ostatní outdoorové výbavy kromě spacáků. Zapůjčení mořských kaja-
ků. Zapůjčení rybářské výbavy. Český průvodce. Cestovní pojištění.

Cena nezahrnuje: Cestovní povolení USA - ESTA 14 USD. Fakultativní 
výlety např. výlet lodí v Sewardu 177 USD, lov halibutů 188 USD, vyhlíd-
kový let kolem Denali 415 USD, let za pozorováním medvědů 745 USD, 
helikoptéra na Havaji cca 289 USD. Vstupy do památek a muzeí. 
Stravování. Spropitné. Příplatek za jednolůžkový pokoj 24 900 Kč.

ALJAŠKA – HAVAJ \ 331
Medvědi a tropický ráj
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16 DN
Ů

1.den Letecky na Aljašku. Přílet do Anchorage.
2.den Přesun podél zálivu Turnagain Arm do Gird-
woodu, ležícího v  údolí Chugach Mountains. Do-
poledne možnost návštěvy zlatokopecké vesničky 
a Wildlife Conservation Center. Pozorování zvířat ve 
volném výběhu. Chov medvědů, krmení opuštěných 
losů a pižmoních mláďat. Vyzkoušíte si také rýžování 
zlata ve zlatonosné řece? Odnesete si svůj první zlatý 
nuget? Zkusíte své rybářské dovednosti? Jak bude 
chutnat právě váš losos? Nocleh nedaleko Hope.
3.den Dopoledne fakultativně rafting na Six Mile 
Creek. Jedna z  největších atrakcí Aljašky! 20 kilo-
metrů dlouhý úsek divoké vody s  průjezdem třemi 
kaňony. Průzračná voda i  kulisa nedotčené přírody 
jen umocní dojem z celého zážitku. Cestou na jih za-
stávka u Russian River. Pozorování akrobatických vý-
konů táhnoucích lososů při přeskakování vodopádu. 
Malebné přístavní rybářské městečko Homer. Stará 
rybářská krčma s  drsnou atmosférou námořnických 
pitek. Panorama okolních hor Kachemak Bay State 
Park. Největší výskyt mořských halibutů – platýzů.
4.–6.den Výlet na mořských kajacích na opuštěnou 
pláž poloostrova Kachemak Bay. Objevování hlubo-
kých zálivů, pozorování orlů, tuleňů, mořských vyder 
a  možná i  medvědů, velryb či kosatek a  dalších zá-
stupců fauny přímo z kajaků. Jen my a okolní divočina! 
Možnost vyzkoušet rybolov přímo z kajaků. Pěší pro-
zkoumávání okolí, liduprázdné pláže. Večerní roman-
tická pohoda při ohni. Dva noclehy v zapůjčeném sta-
nu na pláži. Pravá Aljaška! Divoká příroda, průzračně 
čistá voda, zvířata v bezprostřední blízkosti. Po dvou 
nocích kempování návrat zpět do městečka Homer.
7.den Možnost fakultativních aktivit – celodenní vý-
let do NP Katmai a pozorování medvědů chytajících 
lososy na hraně vodopádů. Majestátní zvíře připo-
mínající oblíbeného plyšáka z  dětství a  zároveň vy-
volávající obrovský respekt. Dále možnost mořského 
rybolovu halibutů anebo výlet do vesničky Seldovia. 
8.den Přesun do přístavního městečka Seward s bo-

hatou rybářskou historií. Staré dřevěné budovy jako 
vystřižené z westernových filmů umocňují atmosféru. 
Čilý ruch v  přístavu, stovky ryb čekajících na zpra-
cování, případně mořské akvárium. Nenáročný pěší 
výlet k ledovci Exit Glacier, fakultativně treking až na 
samý vrchol k ledovcovému poli.
9.den Fakultativně lodní výlet do NP Kenai Fjord. 
Krajina fjordů s  ledovcovými splazy. Nezapomenu-
telná podívaná na odlamující se ledovce padající do 
mořských hlubin. Fjordy plné velryb, tuleňů, kosatek 
i divokého ptactva. Mořské vydry lenivě ležící na hla-
dině. Případně výlety v okolí anebo mořský rybolov.
10.den Celodenní přejezd do Healy, vstupní brány 
NP  Denali. Cestou zastávka v  Iditarod centru vě-
novaném psím závodům a  životu musherů. Historie 
stejnojmenných závodů psích spřežení po legendární 
stezce. Možnost projížďky se psím spřežením.
11.den Celodenní výlet autobusem do NP  Denali. 
Pozorování medvědů grizzly, majestátních losů, sobů 
carribou a ovcí aljašských. Zážitek při příznivém počasí 
korunovaný výhledem na nejvyšší horu severoameric-
kého kontinentu Denali (6 194 m). 
12.den Přesun do Talkeetny. Prohlídka historického 
městečka. Fakultativní let k vrcholku Denali s přistá-
ním na jednom z jeho ledovců. Zážitek, který se neopa-
kuje! Večer přesun k ledovci Matanuska.
13.den Pro zájemce fakultativní návštěva modrého 
ledovce Matanuska s možností vyzkoušet si chůzi po 
ledovci. Zcela bezpečná evokace pocitů skutečných 
horolezců. Fakultativně možnost lezení po ledovci 
s  vybavením a  zkušeným průvodcem anebo scénic-
ký rafting Lions Head na ledovcové řece Matanuska 
s výhledy na okolní krajinu. Návrat do Anchorage.
14.den Nákupy v Anchorage, návštěva muzeí anebo 
závěrečný výšlap na Flat Top Mountain. Možnost fa-
kultativních výletů – projížďka na čtyřkolkách v okolí 
Knik Glacier, letecký výlet za pozorováním medvědů 
v NP Katmai (v případě zrušení letu v Homeru).
15.–16.den Letecký návrat z Anchorage domů.

Pozorování medvědů z bezprostřední, ale 
bezpečné vzdálenosti. Lodní výlety za velrybami, 
mořskými vydrami a kosatkami. 
Romantické rybaření spojené 
s následným grilováním! Rýžování 
zlata v duchu zlaté horečky. 
Neobvyklý výlet na mořských 
kajacích a stanování na 
pláži přímo uprostřed 
nespoutané divočiny spojené 
s grilováním úlovků ryb. 
Majestátní ledová 
královna, nejvyšší 
hora Severní Ameriky 
Denali. Akce určená pro 
aktivní jedince s chutí zažít 
dobrodružství.

Typ zájezdu
Aktivní poznávání

Velikost skupiny
8–10 osob

Termín Cena Kód
23.07.– 07.08. 2020 16 dnů 111 900 Kč 329A20

Cena zahrnuje: Mezinárodní letenka. Letištní taxy. Doprava pronajatým 
minibusem. Celodenní výlet autobusem v NP Denali včetně vstupu do 
NP. Třídenní výlet na mořském kajaku v zátokách Kachamak Bay. 12x 
ubytování v hotýlcích, v penzionech a pohodlných srubech ve dvoulůž-
kových pokojích. Zapůjčení stanů a karimatek na 2 noci a ostatní out-
doorové výbavy kromě spacáků. Zapůjčení mořských kajaků. Zapůjčení 
rybářské výbavy. Český průvodce. Cestovní pojištění.

Cena nezahrnuje: Cestovní povolení USA - ESTA 14 USD (nutný 
biometrický pas). Fakultativní výlety, např. rafting na Six Mile Creek od 
169 USD, výlet lodí v Sewardu 177 USD, lov halibutů 188 USD, vyhlíd-
kový let kolem Denali 415 USD, let za pozorováním medvědů 745 USD, 
čtyřkolky v Palmeru 3h za 255 USD, celý den za 395 USD, rafting na 
řece Matanuska 99 USD, lezení po ledovci Matanuska s průvodcem 
199 USD. Vstupy do památek a muzeí. Stravování. Spropitné. Příplatek 
za jednolůžkový pokoj 21 500 Kč.
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Typ zájezdu
Pohodové poznávání

Velikost skupiny
8–10 osob

22 DN
Ů

1.–2.den Letecky do AUSTRÁLIE. Přílet do Sydney.
3.–4.den SYDNEY. Uličky Kings Crossu. Stihneme 
i  rybí trh? Čínské zahrady, zájemci navštíví věhlasné 
australské akvárium. Plavba lodí z  Darling Harbour 
ke slavné Opeře (UNESCO). Nejstarší čtvrt The Rocks, 
pro zájemce výstup na pilíř Harbour Bridge. Hyde-
park s katedrálou. Zláká vás vyhlídka z Televizní věže? 
Slavná Bondi Beach a útesy Watsons Bay.
5.den Blue Mountains. Echo Point, vyhlídka na pi-
líře Three Sisters. Zájemci mohou navštívit Scenic 
World s vodopády, uhelným dolem a nejstrmější ko-
lejovou lanovkou světa. Túra na dno Grand Canyonu.
6.den Přelet do Hobartu. Tasmánie – zelený klenot 
Austrálie. Celodenní prohlídka nejstaršího národního 
parku Tasmánie Mt Field. Během dne procházka do 
údolí obřích stromů karri. Procházky pralesem s vo-
dopády a divokou neporušenou přírodou. Odpoledne 
jezero Dobson a  procházka mezi zdejší endemické 
palmy „pandani“.
7.den Celodenní průzkum jedinečného ostrova 
Bruny jižně od Hobartu. Dramatická scenérie plá-
ží a  rozeklaných skal spolu s  nedotčenou přírodou 
uchvátí každého milovníka přírody. Velká část ostrova 
je součástí národního parku. Na jižním cípu budete 
moci pozorovat Jižní arktický oceán z  historického 
majáku. Fakultativně plavba za mořskou faunou  – 
pozorování delfínů!
8.den Zájemci si prohlédnou slavnou historickou věz-
nici v tajemném Port Arthur. Pobyt v národním parku 
na Tasmanově poloostrově. Vyhlídky z  Eaglehawk 
Neck v Pirátské zátoce a návštěva Ďáblovy kuchyně, 
jeskynní oblouky do moře Remarcable.
9.den Průzkum NP  Freycinet, kde navštívíte slavnou 
Wineglass Bay. Pro odvážnější možnost zdolat horu 
Mt Amos. Cestou možnost ochutnávky místních vín. Ve-
čer pozorování tučňáků vracejících se z lovu v oceánu.
10.den Historické město Richmond a nejstarší most 
na Tasmánii. Dále fakultativní návštěva přírodního 
parku Bonorong Wildlife Sanctuary, kde budete mít 
možnost obdivovat tasmánské čerty, klokany, vom-
baty a další australská zvířata. Prohlídka centra his-
torického Hobartu. Večerní ničím nerušená vyhlídka 
z Mt Wellington.
11.den Přelet do Melbourne. Skalní moře Gram-
pians, procházka Grand Canyonem, skalní převisy 
Balconies. V  případě úspory času možná návštěva 
zlatokopeckého skanzenu Sovereign Hill – rýžování, 
dolování a  tavba zlata, dostavníky, osada čínských 
zlatokopů, kopie největších nugetů.
12.den Pohádková Great Ocean Road: Záliv mu-
čedníků, zřícený London Bridge, spleť pískovcových 
fjordů Loch Ard Gorge. Skalní homole 12 apoštolů, 
bělostné pláže a Gibsonovy schody.
13.den Dopoledne Velká oceánská cesta, odpoledne 
prohlídka Melbourne. Královské botanické zahrady, 
venkovní pohled na tenisové kurty Australian Open 

v  bývalém olympijském komplexu. Parlament, ka-
tedrála, rodný domek Jamese Cooka, čínská čtvrť, 
Victoria Market. Okruh historickou tramvají, zájemci 
navštíví vyhlídkovou věž Eureka, ultramoderní Fede-
ration Square.
14.den Přelet do Alice Springs. Rudý střed. Zájemci 
navštíví historickou telegrafní stanici v Alice Springs. 
Působivá vyhlídka z Anzac Hill. Koryto Finke, největ-
ší řeky centrální Austrálie. (Pořadí navštívených míst 
v oblasti Rudého středu se může změnit dle aktuální 
situace.)
15.den Oázy McDonnellova pohoří. Prolézačky 
uzoučkého kaňonu Standley Chasm, často se skalní-
mi klokany. Neobyčejné skalní tvary i barvy Rainbow 
Valley. Velbloudí farma.
16.den Pouštní výšlap k  okraji majestátního Kings 
Canyonu. Stolová Connorsova hora. Zastávka na 
největší australské farmě  – Curtin Springs. Ayers 
Rock  – nejpůsobivější skalní monolit jižní polokou-
le. Rudé duny, vodní zdroj Mutitjulu, skalní malby 
a pestrobarevný západ slunce nad posvátným Uluru 
(UNESCO).
17.den Rudý východ slunce nad Uluru. Olgas, pouť 
Údolím větrů a  labyrintem posvátných skalních ho-
molí. Odpoledne přelet do Cairns.
18.den Nejstarší prales světa Daintree NP. Tro-
pickým pobřežím na sever. Vyhlídka Rex Lookout. 
Pralesní stezky, panenské pláže. Fakultativní ná-
vštěva přírodního parku se slanovodními krokodýly. 
NP  Cape Tribulation, kde se deštný prales dotýká 
moře. Dle časových možností pro zájemce koupání 
v  křišťálových tůních Mossman Gorge. Ochutnáte 
i  exotickou večeři z  místních specialit (australské 
trio  – klokan, emu, krokodýl) v  centru Cairns? Pro-
menádní Esplanáda. Casino a noční trhy.
19.den VELKÝ BARIÉROVÝ ÚTES. Fakultativně celo-
denní výlet lodí na Great Barrier Reef (UNESCO) s vy-
nikajícím šnorchlováním na útese Upolu Reef (i potá-
pěním pro začátečníky) a pozorováním největšího ko-
rálového útesu světa, případně lodí na Michaelmas 
Cay či Green Island – koupání s možností bezpečné-
ho šnorchlování v okolí. Alternativně pobyt v Cairns.
20.den Domorodý skanzen Tjapukai  – hod bume-
rangem, domorodá medicína, didgeridoo, rozdělání 
ohně bez použití sirek, taneční kreace z  „období 
snů“. Zájemci vyzkouší lanovku korunami deštné-
ho pralesa, vodopády Barron Falls, domorodé trhy 
v Kurandě. Po domluvě se skupinou může průvodce 
návštěvu Tjapukai zaměnit za totožnou aktivitu „Ra-
inforestation“. Odpoledne náhorní planina Atherton. 
Cathedral Tree  – fíkovník velikosti kostela. Koupel 
v  kráterovém jezeře Eacham (dle počasí a  stavu 
vody). Zemědělské farmy a  tropická vegetace. Plan-
táže cukrové třtiny.
21.den Odlet z Cairns.
22.den Letecký návrat do vlasti.

Termín Cena Kód
01. 02.–22. 02. 2020 22 dnů 126 900 Kč 401A20

08. 10.–29. 10. 2020 22 dnů 128 900 Kč 401B20

30. 01.–20. 02. 2021 22 dnů 128 900 Kč 401A21

Cena zahrnuje: Mezinárodní letenka. Letištní taxy. Vnitrostátní přelety 
Sydney – Hobart, Hobart – Melbourne, Melbourne – Alice Springs, 
Uluru – Cairns. Pronajatá doprava. 19x ubytování ve dvoulůžkových 
pokojích, v oblasti Rudého středu komfortní stylové safari stany s poste-
lemi. (Specifikace ubytování naleznete na www.livingstone.cz). Plavba 
lodí okolo Opera House v Sydney. Vstupy do národních parků. Český 
průvodce. Cestovní pojištění.

Cena nezahrnuje: Vstupní e-vízum před odletem zdarma, v případě 
vyřízení přes CK 300 Kč. Stravování. Fakultativní výlety, vstupy do 
muzeí, atrakcí a další aktivity. Lanovky, lodní a další doprava. Příplatek 
za jednolůžkový pokoj 19 500 Kč, od podzimu 2020 za 20 500 Kč.

Z „divoké” Tasmánie na „kulturní” východ, do 
vyprahlého centra i na tropický sever. Přelety 
usnadní cestování. Tasmánie s unikátní 
přírodou. Ojedinělá fauna, písečné 
duny a rudé monolity v centrální 
Austrálii. Atraktivní Uluru.
Hlavní lákadla Melbourne 
a Sydney. Bizarní pobřeží 
Great Ocean Road. 
Korálové útesy východní 
Austrálie.

AUSTRALSKÝ KOMPLET \ 401
Tasmánie a bariérový útes

Cairns
Alice Springs

Great
Barrier Reef

Uluru

Sydney
Melbourne

Hobart

AUSTRÁLIE
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1.–2.den Letecky do AUSTRÁLIE, Melbourne.
3.den Pohádková Great Ocean Road: Záliv mučední-
ků, zřícený London Bridge, spleť pískovcových fjordů 
Loch Ard Gorge. Skalní homole 12 apoštolů, bělost-
né pláže a Gibsonovy schody.
4.den Ráj koal a klokanů v obřím kráteru Tower Hill. 
NP  Grampians  – skalní moře, krátká procházka 
Grand Canyonem, skalní převisy Balconies.
5.den Fakultativně zlatokopecký skanzen Sovereign 
Hill  – rýžování, dolování a  tavba zlata. Odpoledne 
prohlídka Melbourne. Královské botanické zahrady, 
tenisové kurty Australian Open (zvenku). Parlament, 
katedrála, rodný domek Jamese Cooka, čínská čtvrť, 
Victoria Market. Okruh historickou tramvají.
6.den Rudý střed. Letecky z  Melbourne do Alice 
Springs. Zájemci navštíví historickou telegrafní sta-
nici v Alice Springs. Působivá vyhlídka z Anzac Hill. 
Koryto Finke, největší řeky centrální Austrálie. (Pořa-
dí navštívených míst v oblasti Rudého středu se může 
změnit dle aktuální situace.)
7.den Oázy McDonnellova pohoří. Prolézačky uzouč-
kého kaňonu Standley Chasm, často se skalními klo-
kany. Neobyčejné skalní tvary i barvy Rainbow Valley 
(dle aktuálního počasí a stavu cesty).
8.den Pouštní výšlap k  okraji majestátního Kings 
Canyonu. Stolová Connorsova hora. Zastávka na 
největší australské farmě  – Curtin Springs. Ayers 
Rock  – nejpůsobivější skalní monolit jižní polokou-
le. Rudé duny, vodní zdroj Mutitjulu, skalní kresby 
a pestrobarevný západ slunce nad posvátným Uluru.
9.den Rudý východ slunce nad Uluru. Olgas, pouť 
Údolím větrů a  labyrintem posvátných skalních ho-
molí. Odpoledne přelet do Cairns.
10.den Domorodý skanzen Tjapukai. Zájemci vy-
zkouší lanovku korunami deštného pralesa, vodopá-
dy Barron Falls, domorodé trhy v  Kurandě. Po do-
mluvě se skupinou může průvodce návštěvu Tjapukai 
zaměnit za totožnou aktivitu „Rainforestation“. Odpo-
ledne náhorní planina Atherton. Cathedral Tree – fí-
kovník velikosti kostela. Koupel v  kráterovém jezeře 
Eacham (dle počasí a stavu vody). Zemědělské farmy 
a tropická vegetace. Plantáže cukrové třtiny.
11.den Nejstarší prales světa Daintree NP. Tropic-
kým pobřežím na sever. Vyhlídka Rex Lookout. Pra-
lesní stezky, panenské pláže. Fakultativní návštěva 
přírodního parku se slanovodními krokodýly. Cape 
Tribulation, kde se deštný prales dotýká moře. Dle 
časových možností pro zájemce koupání v  křišťálo-
vých tůních Mossman Gorge. Ochutnáte i exotickou 
večeři z  místních specialit v  centru Cairns? Prome-
nádní Esplanáda. Casino a noční trhy. 
12.den VELKÝ BARIÉROVÝ ÚTES. Fakultativně ce-
lodenní výlet lodí na Great Barrier Reef (UNESCO) 
s  vynikajícím šnorchlováním na útese Upolu Reef 
(i  potápěním pro začátečníky) a  pozorováním nej-
většího korálového útesu světa, případně lodí na Mi-

chaelmas Cay či Green Island - koupání s možností 
bezpečného šnorchlování v okolí.
13.den Přelet do Sydney. Pěší prohlídka centra.
14.den Blue Mountains. Echo Point, vyhlídka na 
pilíře Three Sisters. Zájemci mohou navštívit Scenic 
World s vodopády, uhelným dolem a nejstrmější ko-
lejovou lanovkou světa. Túra na dno Grand Canyonu.
15.den SYDNEY. Uličky Kings Crossu. Čínské za-
hrady, zájemci navštíví věhlasné australské akvári-
um. Plavba lodí z Darling Harbour ke slavné Opeře. 
Nejstarší čtvrt The Rocks, pro zájemce výstup na pilíř 
Harbour Bridge. Hydepark s  katedrálou. Zláká vás 
vyhlídka z Televizní věže? Slavná Bondi Beach a úte-
sy Watsons Bay. Večerní odlet na Nový Zéland.
16.den NOVÝ ZÉLAND – Jižní ostrov. Christchurch. 
Krátká zastávka v  Botanické zahradě a  Art Centru. 
Přejezd k  ledovcovému jezeru Tekapo, lososí farma, 
výhledy na Mt. Cook, vycházka k vyhlídce na nejvyšší 
horu země. Možnost letu k Mt. Cook.
17.den Ráno přes průsmyk Lindis Pass, kolem vinic 
regionu centrální Otago, roklí Kawarau Gorge. Přejezd 
do Queenstown u jezera Wakatipu. Zbyde -li čas, mož-
nost plavby jetboatem roklí zlatonosné řeky Shotover.
18.den Queenstown. Fakultativní aktivity dle vlast-
ního výběru: jednodenní výlet k  fjordu Milford Sound 
(UNESCO), projížďka na jetboatu, výstup na horu Ben 
Lomond, výlet lanovkou na vyhlídku Bobs Peak, plavba 
původním parníkem z roku 1912 po jezeře Wakatipu.
19.den Pastelová jezera Hawea a Wanaka s pozadím 
zasněžených štítů. Výjezd do Haastova průsmyku, 
vycházka k vodopádu. Deštný prales jako z pravěku 
(UNESCO). Druhá možnost letu k Mt. Cook.
20.den Vycházka na vyhlídku na ledovec Franz Josef. 
Hokitika - město uměleckých dílen a zeleného pouna-
mu, jak Maoři nazývají nefrit. Lívancové skály Punakai-
ki v NP Paparoa. Lachtaní kolonie na Cape Foulwind. 
Divokým údolím řeky Buller, podél NP Kahurangi.
21.den Lodní výlet a pobřežní trek po zlatavých plá-
žích NP  Abel Tasman. Brodění za odlivu, stromové 
kapradiny, koupání. Možnost plavby na kajaku.
22.den Podél pobřeží přes Nelson a  Marlborough 
Sound do Picton. Trajektem na Severní ostrov. We-
llington. Individuální prohlídka centra města.
23.den NP Tongariro (UNESCO). K vodopádům pod 
vrcholky sopek Ruapehu, Tongariro a Ngauruhoe.
24.den Nekonečné jezero Taupo. Mohutné vodopá-
dy Huka Falls. Bahenní sopky Waiotapu. Rotorua. 
Maorský skanzen Te Puia, gejzíry Prince Waleského 
a Pohutu. V podvečer můžou zájemci navštívit maor-
ské vystoupení s tradičním jídlem „hangi“.
25.den Vycházka k  největším novozélandským stro-
mům kauri. Podél pláží ve Waihi, zastavíme se u obří-
ho zlatého dolu. Večerní příjezd do Aucklandu.
26.–27.den Auckland. Jachetní přístav s námořním 
muzeem a výstavou polynéských lodí. 
Odlet domů. Letecký návrat do vlasti.

Termín Cena Kód
01.03.– 27.03. 2020 27 dnů 151 990 Kč 405A20

03.03.– 29.03. 2020 27 dnů 151 990 Kč 405B20

21.10.– 16.11. 2020 27 dnů 153 990 Kč 405C20

03.03.– 29.03. 2021 27 dnů 153 990 Kč 405A21

Cena zahrnuje: Mezinárodní letenka. Letištní taxy. Místní přelety 
Melbourne - Alice Springs, Uluru - Cairns, Cairns - Sydney a mezinárod-
ní přelet Sydney - Christchurch. Trajekt mezi ostrovy na Novém Zélandu. 
Pronajatá doprava. 23x ubytování ve 2-lůžkových pokojích, 1x v oblasti 
Rudého středu komfortní stylové safari stany s postelemi, u NP Abel 
Tasman může být nocleh ve velkých otevřených mezonetových apartmá-
nech. (Specifikace ubytování naleznete na www.livingstone.cz). Plavba 
lodí okolo Opera House v Sydney. Vstupy do národních parků. Český 
průvodce. Cestovní pojištění.

Cena nezahrnuje: Vstupní e-vízum do Austrálie před odletem zdarma, 
v případě vyřízení přes CK 300 Kč. Cestovní povolení na Nový Zéland 
NZeTA 47 NZD. Stravování. Fakultativní výlety, muzea, atrakce a aktivity. 
Lanovky, lodní a další doprava. Příplatek za jednolůžkový pokoj 
25 900 Kč, od podzimu 2020 za 27 300 Kč.

Typ zájezdu
Pohodové poznávání

Velikost skupiny
8–10 osob

Dostanete se na opačný konec zeměkoule jen 
jednou? Kombinovaná cesta k protinožcům 
může být životním zážitkem a je výběrem 
toho nejlepšího z obou zemí.  Velký 
bariérový útes, skalnaté pouště 
centrální Austrálie, atraktivní 
Uluru, hlavní lákadla 
Melbourne a Sydney. 
Oba ostrovy Nového 
Zélandu s gejzíry 
a termálními koupelemi,  
ledovci a sněhobílými 
vrcholky.

AUSTRÁLIE – NOVÝ ZÉLAND \ 405
Výběr toho NEJ z obou zemí
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1.–2.den Letecky do AUSTRÁLIE, Melbourne. Noc-
leh v letadle. Přílet do Austrálie druhý den večer. Noc-
leh v Melbourne.
3.den Pohádková Great Ocean Road. Záliv mučední-
ků, zřícený London Bridge, spleť pískovcových fjordů 
Loch Ard Gorge. Skalní homole 12 apoštolů, bělost-
né pláže a Gibsonovy schody.
4.den Ráj koal a klokanů v obřím kráteru Tower Hill. 
NP Grampians. Procházka Grand Canyonem, skalní 
převisy Balconies. Nocleh v oblasti Grampians.
5.den Fakultativně zlatokopecký skanzen Sovereign 
Hill. Rýžování, dolování a  tavba zlata, dostavníky, 
osada čínských zlatokopů, kopie největších nugetů. 
Odpoledne prohlídka Melbourne. Královské botanic-
ké zahrady, tenisové kurty Australian Open (zvenku) 
v  bývalém olympijském komplexu. Parlament, ka-
tedrála, rodný domek Jamese Cooka, čínská čtvrť, 
Victoria Market. Okruh historickou tramvají, zájemci 
navštíví vyhlídkovou věž Eureka, ultramoderní Fede-
ration Square. Nocleh v Melbourne.
6.den Brzy ráno přelet do Cairns. Domorodý skanzen 
Tjapukai. Hod bumerangem, domorodá medicína, 
didgeridoo, rozdělání ohně bez použití sirek, taneč-
ní kreace z  „období snů“. Zájemci vyzkouší lanovku 
korunami deštného pralesa, vodopády Barron Falls, 
domorodé trhy v Kurandě. Po domluvě se skupinou 
může průvodce návštěvu Tjapukai zaměnit za totož-
nou aktivitu „Rainforestation“. Odpoledne náhorní 
planina Atherton. Cathedral Tree, fíkovník velikosti 
kostela. Koupel v  kráterovém jezeře Eacham (dle 
počasí a  stavu vody). Zemědělské farmy a  tropická 
vegetace. Plantáže cukrové třtiny. Nocleh v Cairns.
7.den Nejstarší prales světa Daintree NP. Tropickým 
pobřežím na sever. Vyhlídka Rex Lookout. Pralesní 
stezky, panenské pláže. Fakultativní návštěva pří-
rodního parku se slanovodními krokodýly. Cape Tri-
bulation, kde se deštný prales dotýká moře. Dle ča-
sových možností pro zájemce koupání v křišťálových 
tůních Mossman Gorge. Ochutnáte i exotickou večeři 
z  místních specialit (australské trio  – klokan, emu, 
krokodýl) v  centru Cairns? Promenádní Esplanáda. 
Casino a noční trhy. Nocleh v Cairns.

8.den VELKÝ BARIÉROVÝ ÚTES (UNESCO). Fakul-
tativně celodenní výlet lodí na Great Barrier Reef 
s  vynikajícím šnorchlováním na útese Upolu Reef 
(i  s  potápěním pro začátečníky) a  pozorováním nej-
většího korálového útesu světa, případně lodí na Mi-
chaelmas Cay či Green Island – koupání s možností 
bezpečného šnorchlování v okolí. Nocleh v Cairns.
9.den RUDÝ STŘED. Letecky z  Cairns do Alice 
Springs. Zájemci navštíví historickou telegrafní sta-
nici v Alice Springs. Působivá vyhlídka z Anzac Hill. 
Koryto Finke, největší řeky centrální Austrálie. Nocleh 
v  Alice Springs. (Pořadí navštívených míst v  oblasti 
Rudého středu se může změnit dle aktuální situace.)
10.den Oázy McDonnellova pohoří. Prolézačky 
uzoučkého kaňonu Standley Chasm, často se skalní-
mi klokany. Neobyčejné skalní tvary i barvy Rainbow 
Valley (dle aktuálního počasí a  stavu cesty). Vel-
bloudí farma. Nocleh v oblasti Kings Canyon.
11.den Pouštní výšlap k okraji majestátního Kings Ca-
nyonu. Stolová Connorsova hora. Zastávka na farmě 
Curtin Springs. Ayers Rock  – nejpůsobivější skalní 
monolit jižní polokoule. Rudé duny, vodní zdroj Mu-
titjulu, skalní malby a pestrobarevný západ slunce nad 
posvátným Uluru (UNESCO). Nocleh v oblasti Uluru.
12.den Rudý východ slunce nad Uluru. Olgas, pouť 
Údolím větrů a  labyrintem posvátných skalních ho-
molí. Přelet do Sydney. Prohlídka večerní metropole. 
13.den SYDNEY. Uličky Kings Crossu. Stihneme i rybí 
trh? Čínské zahrady, zájemci navštíví věhlasné austral-
ské akvárium. Plavba lodí z Darling Harbour ke slavné 
Opeře (UNESCO). Nejstarší čtvrt The Rocks, pro zájem-
ce výstup na pilíř Harbour Bridge. Hydepark s katedrá-
lou. Zláká vás vyhlídka z Televizní věže? Slavná Bondi 
Beach a útesy Watsons Bay. Nocleh v Sydney.
14.den Blue Mountains. Echo Point, vyhlídka na 
pilíře Three Sisters. Pro zájemce Scenic World s vo-
dopády, uhelným dolem a  nejstrmější kolejovou la-
novkou světa. Túra na dno Grand Canyonu. Nocleh 
v Sydney.
15.den Dopoledne program v  Sydney. Odpoledne 
odjezd na letiště, večerní odlet domů.
16.den Letecký návrat do vlasti.

Typ zájezdu
Komfort

Velikost skupiny
8–10 osob

Termín Cena Kód
21.02.– 07.03. 2020 16 dnů 101 900 Kč 406A20

04.11.– 19.11. 2020 16 dnů 103 900 Kč 406B20

19.02.– 06.03. 2021 16 dnů 103 900 Kč 406A21

Cena zahrnuje: Mezinárodní letenka. Letištní taxy. Místní přelety 
Melbourne – Cairns, Cairns – Alice Springs a Uluru – Sydney. Doprava 
pronajatým mikrobusem. Ubytování 12x v komfortních hotelech 
a apartmánech, kategorie 3*, 1x v komfortních dvoulůžkových 
(postelemi vybavených) safari stanech v oblasti Kings Canyonu. Plavba 
lodí okolo Opera House v Sydney. Vstupy do národních parků. Český 
průvodce. Cestovní pojištění.

Cena nezahrnuje: Vstupní e-vízum před odletem zdarma, v případě 
vyřízení přes CK 300 Kč. Stravování. Vstupy do památek, muzeí a na 
atrakce. Lanovky, lodní doprava. Fakultativní výlety, muzea, atrakce 
a aktivity. Příplatek za jednolůžkový pokoj 16 700 Kč.

Poznáme zblízka unikátní faunu a místní 
kulturu. V našlapaném programu stihneme 
návštěvu kosmopolitního Sydney, západ 
slunce nad magickým Uluru, pobyt na tradiční 
australské pouštní farmě a nejhezčí túru 
Austrálie ke Kings Canyon. Výlet 
do nejstaršího pralesa na 
Zemi Daintree NP, průzkum 
Velkého bariérového 
útesu. Panenská 
příroda a scenérie, při 
kterých se tají dech. 
Z australského kontinentu 
vám chceme ukázat 
maximum!

IKONY AUSTRÁLIE \ 406
Výběr toho NEJ z Austrálie
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1.–3.den Odlet na NOVÝ ZÉLAND. Auckland. Měs-
to mezi padesáti krátery. Vyhlídková věž Skytower. 
Jachetní přístav s  námořním muzeem a  výstavou 
polynéských lodí. Možnost navštívit poloostrov De-
vonport s původní zástavbou nebo Aucklandské mu-
zeum, maorská vystoupení.
4.den Přejezd na Coromandel a nocleh v městečku 
Hahei či Whitianga. Odpoledne návštěva Hot Water 
Beach, kde si za příznivých podmínek můžete udělat 
v písku vlastní horkou lázeň.
5.den Dopoledne hodinová procházka z Hahei k po-
hádkové Cathedral Cove  – nádherná písečná pláž. 
Ve Waihi zastavíme u vyhlídky na obří zlatý důl. Od-
poledne odjezd do Rotorua. Večer fakultativně ma-
orské hody  – jídlo hangi, zhlédnutí bojového tance 
haka a poodkrytí původních zvyků v rámci kulturního 
představení.
6.den Rotorua  – oblast aktivních vulkánů, bahen-
ních sopek s oblaky sirných par a geotermálních jevů. 
Maorský skanzen Te Puia – gejzíry Pohutu a Prince 
Waleského. Odpoledne možnost fakultativně na-
vštívit Hobitín, případně absolvovat výlet terénním 
vozem s pěším okruhem po sopce Tarawera nebo si 
projít původní lázeňské zahrady a maorskou vesnič-
ku. Nocleh v Rotorua.
7.den Kouřící údolí Waimangu s  azurovým jezerem 
a  travertinovými terasami. Dvouhodinová pěší túra. 
Dále směrem Taupo, zastávka u bahenní sopky Waio-
tapu. Mohutné vodopády Huka Falls. Nekonečné jeze-
ro Taupo v centru ostrova, pozůstatek gigantické erup-
ce. Přejezd k NP Tongariro, pod patronátem UNESCO.
8.den Celodenní trek přes NP  Tongariro (UNESCO) 
(tzv.  Alpine Tongariro Crossing) s výhledy na sopečné 
kužely. Kouzelná smaragdová barva jezírek Emerald 
Lakes. V případě nepříznivého počasí krátké vycházky.
9.den Přejezd do Wellingtonu. Parlament ve tvaru 
včelího úlu. Botanické zahrady. Nákupní a  přístavní 
zóna Queens Wharf. Pěší zóna na Cuba Street. Ul-
tramoderní Národní muzeum Te – Papa.
10.den Letecky přes Cookův průliv do Pictonu (Jižní 
ostrov). Pohádkový přelet nad Marlborough Sounds. 
Cesta do města Nelson po scénické Queen Char-
lotte Drive, prohlídka katedrály. Nocleh v  Motueka 
nebo v blízkosti NP Abel Tasman.

11.den Celodenní výlet v  NP  Abel Tasman. Pobřež-
ní trek bělostnými plážemi je kombinován s  lodním 
výletem (fakultativně na výběr: využití vodního taxi, 
plavba plachetnicí nebo na kajaku), koupáním na 
nejkrásnějších plážích a broděním mořských zátok.
12.den Malebným údolím řek Motueka a  Buller až 
k Tasmanovu moři. Lachtaní kolonie na Cape Foulwind. 
Dramatické pobřeží, první pohled na Jižní Alpy. Deštný 
prales a palmy. Punakaiki, lívancové skály.
13.den Hokitika - město uměleckých dílen a zelené-
ho pounamu, jak Maoři nazývají jadeit. Přejezd k  le-
dovcům Franz Josef a  Fox přes zlatokopecký Ross. 
Túra k vyhlídce na ledovec Franz Josef. Možnost letu 
vrtulníkem nad ledovcem a Mt. Cook s přistáním na 
ledovci. Pěšky kolem zrcadlového jezera Matheson 
s nádherným výhledem na Mt. Cook.
14.den Procházka mokřady deštného pralesa 
(UNESCO), výjezd do Haastova průsmyku přes hře-
ben Jižních Alp. Pastelová jezera Hawea a Wanaka 
s  pozadím zasněžených štítů národního parku 
Mt. Aspiring. Příjezd do střediska Queenstown.
15.den Den volných aktivit v  Queenstown. Bungee 
jumping, projížďka tryskovou lodí  jetboat, kterou lze 
spojit s prohlídkou a výkladem bohaté zlatokopecké 
historie kaňonu Skippers. Projížďka v off–roads, pro-
cházka deštným pralesem. Možnost výstupu na vr-
chol Ben Lomond (1 747 m). Vyjížďka původní parní 
lodí po jezeře Wakatipu.
16.den Celodenní výlet scénickou cestou do oblasti 
Glenorchy – návštěva míst, kde se točil Pán prstenů. 
Údolí Dart River. Nádherný výhled na Mt. Earnslaw 
(2 819 m). Místo s poetickým názvem Paradise.
17.den Celodenní výlet do oblasti Te Anau, druhého 
největšího jezera v zemi. Odpoledne možná návštěva 
Manapouri. Za pěkného počasí možný let vrtulníkem 
na Mt. Luxmore (1 472 m) a pěší túra zpět k  jezeru 
Te Anau nebo plavba po jezeře Manapouri.
18.den Podél jezera Te Anau na sever po scénické 
Milford Road k fjordu Milford Sound (UNESCO). Pří-
rodní div světa. Fakultativní možnost plavby lodí mezi 
skalami a  vodopády padajícími do moře. Uvidíme 
i delfíny? Možnost letu vrtulníkem. Po cestě zpět do 
Te Anau zastávky spojené s vycházkami.
19.den Celodenní přejezd do oblasti Mt. Cook s ně-
kolika scénickými zastávkami. Po cestě možná ná-
vštěva vinice v Gibbston Valley nebo v okolí Cromwell 
s  legendárním Pinot Noir spojená s  ochutnávkou 
sýrů. K večeři si můžeme připravit čerstvého lososa. 
Nocleh v oblasti NP Mt. Cook.
20.den NP  Mt Cook (3 724 m). Vycházky dle počasí 
v okolí největší hory Nového Zélandu (UNESCO). Případně 
návštěva muzea Edmunda Hillaryho, novozélandského 
rodáka. Druhá šance vyhlídkového letu s přistáním na le-
dovci. Podél jezera Tekapo dále přejezd do Christchurch.
21.–22.den Christchurch. Botanická zahrada, 
Art Centrum. Letecký návrat do vlasti.

Typ zájezdu
Komfort

Velikost skupiny
8–10 osob

Termín Cena Kód
15.03.– 05.04. 2020 22 dnů 114 900 Kč 418A20

14.11.– 05.12. 2020 22 dnů 114 900 Kč 418B20

14.03.– 04.04. 2021 22 dnů 114 900 Kč 418A21

Cena zahrnuje: Mezinárodní letenka. Letištní taxy. Místní přelet 
Wellington - Picton. Doprava pronajatým minibusem. 18x ubytování 
v hotelech, u NP Abel Tasman může být nocleh ve velkých otevřených 
mezonetových apartmánech, kde může být prostor oddělený jen 
přepážkou. Český průvodce. Cestovní pojištění.

Cena nezahrnuje: Cestovní povolení na Nový Zéland NZeTA 47 NZD. 
Stravování. Vstupy do památek, muzeí a dalších atrakcí. Fakultativní ak-
tivity (Sky Tower 30 NZD, Jet Boat - Skippers Canyon 159 NZD, Milford 
Sound 90 NZD, let vrtulníkem podle lokality 320 - 600 NZD, Maorské 
kulturní představení 119 NZD, Te Puia 56 NZD, Waimangu 42 NZD, 
doprava k túře Tongariro Crossing 50 NZD). Příplatek za jednolůžkový 
pokoj 25 900 Kč.

Zelený ostrov Pána prstenů, zasněžené štíty 
hor, peřeje řek, vodopády, mořské fjordy, 
horská jezera, kouřící vulkanické oblasti, 
neprostupné třetihorní pralesy. Papoušci, 
lachtani, tučňáci, delfíni, vačice 
i kivi! Kultura Maorů. Pohoda na 
cestách opravdu pro každého. 
Pro odvážné možnost zkusit 
i bungee jumping, mořský kajak 
či tryskové čluny. Cesta na druhý konec 
světa opravdu stojí za to!

NOVÝ ZÉLAND \ 418
Přírodní krásy země Maorů

Auckland

Christchurch

Nelson

Rotoura

Queenstown

NOVÝ
ZÉLAND
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Typ zájezdu
Aktivní poznávání

Velikost skupiny
6–7 osob

Termín Cena Kód
07. 05.–29. 05. 2020 23 dnů 186 900 Kč 428A20

07. 05.–22. 06. 2020 16 dnů 142 000 Kč 428A20*

Cena zahrnuje: Mezinárodní letenka. Letištní taxy. Místní přelety 
Vanuatu -Tanna - Vanuatu - Fidži - Tonga – Samoa. Transfery z/na le-
tiště, pronajatá doprava v rámci programu. Mezi ostrovy na Vanuatu 
charterová letadla, loď. Ubytování 16x /9x v hotelech střední kategorie, 
na některých místech s bazénem. Snídaně na Vanuatu, Samoa, Tonga, 
Fidži. Na Vanuatu částečně v jednoduchých bambusových příbytcích, 
vybavených postelemi, mohou být vícelůžkové, sociální zařízení společ-
né 4x. Plná penze na ostrově Pentecost, Ambrym (4 dny). Vstupy do NP. 
Výstup na sopku Yasur. Český průvodce. Místní průvodce dle potřeby. 
Cestovní pojištění.

Cena nezahrnuje: Stravování nad rámec programu. Vstupy. Potápění 
a fakultativní výlety na ostrovech, poplatek za obřady na Vanuatu. 
Příplatek za jednolůžkový pokoj na vyžádání.

VÍCE INFORMACÍ NA WWW.LIVINGSTONE.CZ

Splnění snu? Životní výprava na nejexotičtější 
ostrovy. Rituální skoky na liáně z obřích věží 
Vanuatu. Poslední nahý svět. Žhavá láva 
magické sopky Yasur. Tajemné zvyky, rituály 
a tradice. Hedvábné pláže, azurové moře, 
korálové útesy, šnorchl i potápění, mořské 
gejzíry, vodopády, mořský 
„Stonehenge“. Možná je 
i kratší varianta zájezdu.

1.–3.den Letecky na VANUATU, nejzajímavější ob-
řady Melanésie. Bojové tance i  atypické vaření do-
morodců. Nahá planeta trvá. Prý nejšťastnější lidé? 
Nocleh na ostrově Efate.
4.–5.den Ostrov Pentecost proslul rituálními skoky 
z obří konstrukce. Muži se přivazují šlahounem k vr-
cholu, aby se v pádu dotkli hlavou země. Bungee má 
kořeny zde! Šance na šílený rituál!
6.–11.den Ostrov s  černým pískem Ambrym přita-
huje tajemným animismem i  atraktivními vulkány. 
Výstup na náhorní plató odlišných sopek. Pro zájem-
ce dvoudenní trek ibiškovou stezkou je romantické 
pohlazení duše. Žhavá láva evokuje inferno. Tradiční 
kultury s  obřady a  tanci. Mystické řezby a  tajemné 
obrazce v písku. Ostrov Tanna a životní zážitek sopky 
Yasur. Aktivní vulkán je div přírody. Impozantní krá-
ter vrhá lávu. Trysk koní na pláži šokuje. Krasavice 
v ratanových sukních. Největší banyán světa ohromil 
už v roce 1774 Jamese Cooka. Typický místní nápoj 
kava z kořenů keře pepřovníku kava-kava navodí po-
hodu. Horké prameny, vodopády, panenský prales, 
plantáže kávy a bělostné pláže. Letovisko Port Villa 
je nejkrásnější v Pacifiku? Pro zájemnce Zip line mezi 
korunami stromů se super výhledy.
12.–14.den Přelet na FIDŽI - ostrovy kanibalů podle 
kapitána Cooka. Největší ostrov Viti Levu. Kanibalské 
tradice v  srdci džungle. Otestujeme Královu silnici. 
Barevný hindu chrám Sri Siva. Zahrady orchidejí Spí-
cího obra. Fantastická botanická zahrada je nejlepší. 
Natadola - nejlepší pláž ostrova. Výlet plachetnicí po 
souostroví Mamanuca s  barbecue a  občerstvením 
na ostrov Monuriki.

*MOŽNOST ZKRÁCENÍ, ODLET Z FIDŽI 15.DEN

15.–17.den Přelet do království TONGA. Největší 
ostrov Tongatapu. Hlavní město Nuku’alofa - Místo 
Lásky. Královský palác a  hrobky dynastie Tupouů. 
Mu’a Ha’amonga, „pacifický Stonehenge“ je oprav-
du záhadný. Spatříme opět přívětivého krále? Palác 
princezny, kamenná brána. Zahrady ráje - ananasy, 
papáje, avokáda, manga, banány i  vanilka. Exotic-
ký okruh ostrovem. Stromy „létajících lišek“. Maui 
Trilithon z  obřích korálových balvanů. Krápníková 
jeskyně Anahulu s  koupáním. Gejzíry mořské vody 
Vaca Blowholes. Nejkrásnější pláž Ha’atafu. Párty 
na Pláži lásky s obřadem opojné kavy.
18.–23.den Přelet na souostroví SAMOA - Plavecké 
ostrovy podle Cooka. Apia - parlament, katedrála, 
rybí trh, mormonský chrám, skvělé šnorchlování, sty-
lové mořské krčmy, unikátní ukazatel kilometrů. Os-
trov Upolu s perfektním dobovým domem a hrobem 
R. L. Stevensona, chrám Baha’í. Stometrů vysoký 
vodopád Papapapa-tai. To Sua je úžasná modrá 
propast v džungli, sestup po žebříku. Skvostné pláže 
Lalomanu, jeskynní bazén v Piule, vodopád Fuipisia 
(55 m) v pralese. Lodí na druhý hornatější a divočejší 
ostrov Savai’i. Lávové proudy, chrám zničený erupcí 
sopky Matavanu, podzemní lávový tunel. Trpasličí 
jeskyně. Provazové lávky v korunách obřích stromů. 
Útesy se Skokem milenců a Skalní bránou. Mys Fale-
alupo - nejzápadnější bod planety. Legendami opře-
dená brána podsvětí, otisk obra Mosa. Vodopád Afu 
Aau s  koupáním. Mořské gejzíry Alofa’aga. Laguna 
s velkými želvami. Letecký návrat domů.

VANUATU – FIDŽI – TONGA – SAMOA \ 428
TAJEMNÉ RITUÁLY

23 DN
Ů16 DN
Ů

TONGA

SAMOA

FIDŽIVANUATU

130



13 DN
Ů

1.den Letecky do FRANCOUZSKÉ POLYNÉSIE
2.den Přílet do hlavního města Papeete. První se-
známení s  ostrovem Tahiti. Barevné polynéské trhy 
Marché de Papeete. Námořní přístav, radnice, od-
počinek na pláži. Večerní promenáda s gurmánskými 
lahůdkami. Nocleh v Papeete.
3.–4.den Přelet na ostrov Raiatea. Nejposvátnější 
ze všech polynéských ostrovů, z něhož se šířila poly-
néská kolonizace po celém jižním Pacifiku. Najdeme 
na náhorních plošinách i  vzácnou endemickou kvě-
tinu tiare apetahi? Nejvýznamnější marae Polyné-
sie  – Taputapuatea, posvátný komplex zapsaný na 
list UNESCO. Zelené hory, vodopády, třpytivé laguny 
a  příjemný poklid ospalého ostrova. Možnost ce-
lodenního fakultativního výletu na ostrov Tahaa  – 
návštěva farmy na výrobu černých perel, vanilková 
farma, šnorchlování – korálové útesy s výhledem na 
ostrov Bora Bora, bohatý oběd, zastávka na malých 
ostrůvkách motu s koupáním.
5.–8.den Přelet na Bora-Bora. Údajně nejkrásněj-
ší ostrov Pacifiku se strmými sopečnými vrchy nad 
mnohobarevnou lagunou. Korálové útesy a pohádko-
vé pláže. Se zájemci fakultativní výlet na kolech kolem 
ostrova s návštěvou kultovních míst a chrámů marae. 
Pozůstatky základny ze 2. světové války. Fakulta-
tivní možnost plavby lodí po laguně kolem ostrova. 

Neuvěřitelné barvy moře. Celodenní výlet s obědem 
do laguny, kde zažijete koupání se žraloky a rejnoky 
a  jejich krmení, šnorchlování s  hejny barevných tro-
pických ryb. Fakultativní možnosti plážových aktivit 
(šnorchlování, potápění, apod.). Možnost vyhlídkové-
ho letu nad Bora Borou ve vrtulníku.
9.den Přelet na Tahiti. Odpoledne okružní jízda po 
pobřeží Tahiti Nui. Tahiti proslulo i horami pokrytými 
hustými pralesy. Nejvyšší z nich se tyčí do výšky přes 
2200 metrů. Bujná tropická vegetace s čistými vodo-
pády. Mořský příboj v  lávových útesech. Botanická 
zahrada s galapážskými želvami. Jeskyně Maraa. Py-
ramidové marae Arahurahu. Metropole ostrova i celé 
Francouzské Polynésie – Papeete.
10.den Celodenní výlet trajektem na romantický os-
trov srdce Mooreu. Idylické místo s  bílými plážemi, 
lagunami a korálovými útesy. Vyjížďka na vyhlídkové 
místo s výhledem na záliv. Kde se natáčil film Bounty. 
Cestou ananasové plantáže. Ochutnáme ten nejlepší 
ananas na světě? Lodní výlet s pozorováním žraloků 
a  rejnoků. Oběd na malém písečném motu. Další 
z míst lahůdkového šnorchlování. Návrat lodí na Tahiti.
11.den Dopolední pěší výlet k  vodopádu v  údolí 
Fautau. Poslední nákupy a koupání na Tahiti. Večerní 
odlet do Evropy.
12.–13.den Letecký návrat domů.

Termín Cena Kód
19.04.– 01.05. 2020 13 dnů 176 900 Kč 432A20

Cena zahrnuje: Mezinárodní zpáteční letenka na Tahiti. Letištní taxy. 
Místní přelety Tahiti – Raiatea - Bora Bora - Tahiti. Lodní doprava mezi 
ostrovy (Tahiti - Moorea - Tahiti), transfery letiště-hotely, nájemní dopra-
va po ostrovech. Okružní prohlídky ostrova Tahiti Nui, výlet po Raiatea. 
Ubytování v kvalitních 3* hotelech se snídaní 10x. Český průvodce. 
Místní průvodci dle potřeb. Cestovní pojištění.

Cena nezahrnuje: Stravování mimo snídaně. Spropitné. Vstupy. 
Fakultativní aktivity. Vstupní poplatek do USA - ESTA 14 USD. Příplatek 
za jednolůžkový pokoj 32 500 Kč.

Tahiti známé především z obrazů Paula 
Gaugaina učarovalo i slavnému mafiánskému 
Kmotrovi, který si v této oblasti pořídil 
vlastní atol. Vábí k návštěvě svými pralesy, 
horami a vyhlášenými plážemi. Okouzlující 
místa z filmu Bounty. 
Nejposvátnější 
z polynéských ostrovů 
Raiatea. Podle mnohých 
nejkrásnější ostrov Bora 
Bora s vysokými sopkami 
a pohádkovou lagunou. 
Odpočinek v ráji!

FRANCOUZSKÁ POLYNÉSIE \ 432
Pohoda tropického ráje

Typ zájezdu
Komfort

Velikost skupiny
8–12 osob

TahitiMoorea

Bora Bora

Raiatea

FRANCOUZSKÁ
POLYNÉSIE
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16 DN
Ů

Typ zájezdu
Aktivní poznávání

Velikost skupiny
6–7 osob

Termín Cena Kód
08. 09.–23. 09. 2020 16 dnů 163 500 Kč 430A20

Cena zahrnuje: Mezinárodní letenka. Letištní taxy. Přelety Port 
Moresby - Wewak, Wewak - Mt. Hagen a Goroka - Port Moresby. Lodí po 
řece Sepik. Pronajatá vozidla. Vybavení permitů a povolení. Ubytování 
6x v hotelech či lodžích ve dvoulůžkových pokojích s vlastním sociálním 
zařízení, 2x turistických hotýlcích ve dvoulůžkových pokojích se spo-
lečným sociálním zařízením, 2x u místních rodin a 2x v jednoduchém 
ubytování ve dvoulůžkových pokojích se společným sociálním zařízením 
přímo v dějišti festivalu. Plná penze na lodním výletu po řece Sepik 2x, 
při pobytu v oblasti Mt. Hagen 2x a u kmene Asaro 2x. Český průvodce. 
Místní průvodci dle potřeb. Cestovní pojištění.

Cena nezahrnuje: Odletové taxy. Stravování nad rámec programu. 
Vstupné do vesnic, na festival, poplatky za focení. Spropitné.

1.–3.den Letecky na PAPUU NOVOU GUINEU. 
Kosmopolitní hlavní město Port Moresby je plné 
atrakcí. Domov etnické skupiny Motu. První Evro-
pané sem zavítali až v roce 1873. Strategické místo 
Japonců v  2. světové válce. Výjimečný parlament je 
malý skvost velké architektury. Národní muzeum plné 
senzačních řezeb a masek vysvětlí i zasvětí.
4.den Letecky do Wewak, metropole provincie Vý-
chodní Sepik. Legendární výchozí místo výprav do 
tropického pralesa. Oblast stále drží taje a mystéria. 
Nocleh ve Wewak.
5.–6.den Přejezd do Pangwi. Nalodění se na moto-
rové kánoe a plavba po řece Sepik, guinejské Ama-
zonce. Magický tok nás zavede do srdce tajemného 
vnitrozemí. Neuvěřitelná tropická džungle, domorodé 
vesnice, tradiční rituály a  zajímaví domorodci tvoří 
skvělou kombinaci výjimečných prožitků. Unikátní 
rituální chýše tambaran plné skvělých řezeb. Obrov-
ské masky, iniciační amulety, skvostné totemy šokují. 
„Krokodýlí muži“ s  brutálním jizvením. Šance na lov 
krokodýlů vrháním neomylného kopí… Minule vždy 
našlo cíl! Naštěstí jen těla krokodýlů… Fantastické 
kmeny u říčních břehů. Řezbářská a keramická centra 
v okolí Aibom. Parádní tance sing-sing zde mají jinou 
atmosféru. Rozhoří se opět magické plameny duchů?
7.den Z Pangwi putování lodí zpět do Wewak.
8.den Scénický horský let do Mt. Hagen. Stejno-
jmenná sopka v  srdci Západní vysočiny uprostřed 
údolí Waghi. Ubytování v ráji ptačí říše.
9.den Výstup pralesem po úbočí Mt. Hagen s  pes-
trou faunou. Opojná krása orchidejí. Fantastické 
pozorování ptactva. Barevní krasavci džungle šokují 

odvážnou rozmanitostí. Eden nejen pro ornitology. 
Uvidíme i královny ptačí říše, rajky? Délka treku bude 
uzpůsobena fyzické kondici skupiny.
10.–11.den Poutavou krajinou provincie Chimbu 
do údolí obývaném kmenem Asaro. Domov „bláti-
vých mužů“ kmene Asaro. Nahá těla pokrytá blátem 
a  těžké hliněné masky překvapí. Možnost koupání 
v tropické říčce. Kulturní vystoupení „blátivých mužů“ 
popisující jejich tradice a  zvyky. Návštěva posvátné 
jeskyně. Dva noclehy v  jednoduchých hotýlcích se 
společným sociálním zařízením v lokální vesnici.
12.–13.den Pokračujeme na východ do nejkrásněj-
šího místa oblasti Goroka, centra pěstování opojné 
kávy. Goroka festival je pestrým gejzírem barev, 
ozdob, tanců a emocí. Tradiční rituály, masky, tance 
a zvyky jsou mimořádně působivé. Tajemní válečníci 
Huli, kteří si malují obličej žlutou, červenou a  bílou 
barvou. Z  vlasů vyrábějí „paruky“, které vypadají 
jako klobouky či křídla. Zdobí je peřím rajek a barev-
ných papoušků. Doplňkem vzhledu je bojová sekera 
s  pařátem kasuára. Muži kmene Asaro v  blátivých 
maskách a  další tradiční kmeny zde defilují v  pito-
reskní podívané. Desítky etnických skupin předvádějí 
taneční umění a ozdoby těl. Barevné peří rajek hraje 
hlavní roli. Dva noclehy v jednoduchém ubytování ve 
dvoulůžkových pokojích se společným sociálním zaří-
zením přímo v dějišti festivalu.
14.den Ranní procházka u  Mount Akamenu. Přelet 
z Goroky do Port Moresby je další šancí mimořádné 
podívané. Chlazené pivo příjemně ochladí předchozí 
horké emoce. Nocleh v Port Moresby.
15.–16.den Letecký návrat domů.

Unikátní festivalové veselí je šancí zažít 
a nafotit mimořádné okamžiky. Desítky 
zajímavých etnických skupin a kmenů prezentují 
skvělé rituály a tance. Barevné 
ozdoby těl a jejich doplňky 
jsou nevídané. „Blátiví muži“ 
kmene Asaro se při tanci 
pohybují pomalu, v ruce 
třímají jen listoví. Když na vás 
míří šíp či oštěp, přeběhne 
mráz po zádech! Zde naštěstí 
v bezpečnějším „balení“.

PAPUA NOVÁ GUINEA \ 430
festival barev Goroka

možnost prodloužení u moře

Více informací na www.livingstone.cz

Port Moresby

Wewak

Goroka

Mt. Hagen

PAPUA 
NOVÁ
GUINEA

132



FRANCOUZSKÁ POLYNÉSIE \ 412

1.den Letecky na TAHITI.
2.–4.den Přílet do Papeete. Lodí přes Měsíční moře 
na romantický „Ostrov srdce“, dějiště filmu Bounty, 
Mooreu. Písčité pláže, laguny, korálové útesy. Koupá-
ní a šnorchlování. Krmení žraloků a „mazlení“ s rejno-
ky. „Zahrady ráje“ s ananasovými a vanilkovými plan-
tážemi, papája, avokáda, manga. Návštěva destilérie 
netradičních likérů a pálenek spojená s ochutnávkou. 
Úchvatné horské scenérie, zátoky kapitána Cooka 
a  Opunohu. Údolí se starými polynéskými chrámy. 
Možnost návštěvy tradiční vesničky Tiki s  nejvyhlá-
šenějším představením polynéských tanců. Tradiční 
pokrmy připravené v zemní peci.
5.den Tahiti. Pěšky údolím Fautaua v  tropické 
džungli pod dvoutisícovými vulkány a  rozeklaným 
Diadémem k  obřímu vodopádu, možnost koupání. 
Alternativně výlety do okolí. Punaauia  – přírodo-
vědné a  etnografické muzeum. Koupání na černých 
lávových plážích.
6.–7.den Huahine, další ze „zapomenutých“ ostrovů 
mimo turistické koridory. Marae Maeva – nejrozsáh-
lejší komplex marae na Společenských ostrovech. 
Krmení posvátných modrookých úhořů, návštěva 
perlové farmy, nákup vanilky, vyhlídka Belvédere.
8.–9.den Raiatea, nejposvátnější z  polynéských 
ostrovů. Nejvýznamnější marae Francouzské Polyné-
sie Taputapuatea. Vyhlídky na zelené hory, vodopá-
dy, třpytivé laguny a příjemný poklid ospalého ostro-
va. Vzácná endemická květina tiare apetahi.
10.–13.den Bora–Bora. Údajně nejkrásnější ostrov 
Pacifiku. Údolí s  ibiškovými květy, korálové bariéry 
a  pohádkové pláže. Okružní výlet autem či na kolech 
kolem ostrova s  návštěvou kultovních míst a  chrámů 
marae, pozůstatků opevnění a děl z 2. světové války. 
Možnost plavby lodí po laguně, koupání mezi žraloky 
a rejnoky, šnorchlování s hejny tropických ryb, možná 
i murénami a delfíny. Hostina na písečném motu s po-
lynéskými písněmi. Procházka.
14.–15.den Tahiti. Okružní jízda po pobřeží Tahiti 
Nui. Tropická vegetace, vodopády, mořský příboj 
v  lávových útesech, botanická zahrada s  galapáž-

skými želvami, jeskyně Maraa ukrytá v kapradinách, 
restaurované pyramidové marae Arahurahu. Papee-
te – metropole celé Francouzské Polynésie. Barevné 
trhy, přístav, radnice, večerní korzo po nábřeží, jídel-
ničky les roulottes, ochutnávka polynéské speciali-
ty – poisson cru (syrové ryby v kokosovém mléce). Za 
příznivé situace možnost fakultativního celodenního 
výletu katamaránem na atol Tetiaroa, soukromý ost-
rov hollywoodské star Marlona Branda.
16.–17.den Letecký návrat z Papeete domů.

VELIKONOČNÍ OSTROV – TAHITI \ 413

1.den Letecky na TAHITI uprostřed Pacifiku.
2.–3.den Přílet do Papeete, Tahiti. Metropole ostrova 
i  celé Francouzské Polynésie. Polynéské trhy, přístav, 
radnice, večerní korzo po nábřeží, typické jídelničky les 
roulottes, ochutnávka polynéské speciality – poisson 
cru (syrové ryby v kokosovém mléce). Možnost návště-
vy centra města, místních trhů, koupání a slunění na 
plážích. Za příznivé situace možnost fakultativního 
celodenního výletu katamaránem na atol Tetiaroa, 
soukromý ostrov hollywoodské star Marlona Branda.
4.–10.den Velikonoční ostrov. Noční let z  Papeete 
na ostrov Rapa Nui, známý jako Velikonoční. Ubyto-
vání v jediné osadě ostrova – Hanga Roa. Prohlídka 
ostrova, který kromě 887 moai nabízí i přírodní krá-
sy – krátery, útesy, lávové jeskyně a neopakovatelnou 
atmosféru izolovaného místa, kde po ulicích jezdí 
gaučové na koních. Kráter Rano Kau, Orongo – ves-
nice kultu ptačího muže. „Továrna na výrobu soch“ – 
lom v  Rano Raraku. Ahu Tongariki, Akivi, Vinapu. 
Pupek světa. Koupání pod moai na pláži Anakena 
s  palmovým hájem. Prohlídky pěšky a  autem, mož-
nost pronájmu kol, motorek či koní. Možnost návštěvy 
show s tanci. Přelet zpět na Tahiti.
11.den Tahiti. Okružní jízda po pobřeží Tahiti Nui. 
Tropická vegetace, vodopády, gejzíry mořského příbo-
je v lávových útesech, botanická zahrada s galapáž-
skými želvami, jeskyně Maraa ukrytá v kapradinách, 
pyramidové marae Arahurahu.
12.–15.den PROGRAM AKCE Č. 412 (2.–5.DEN).
16.–17.den Letecký návrat z Papeete domů.

FRANCOUZSKÁ POLYNÉSIE \ 412

Termín Cena Kód
31.03.– 16.04. 2020 17 dnů 144 790 Kč 412A20

10.11.– 26.11. 2020 17 dnů 147 690 Kč 412B20

30.03.– 15.04. 2021 17 dnů 145 790 Kč 412A21

VELIKONOČNÍ OSTROV – TAHITI – MOoREA \ 413

Termín Cena Kód
21.03.– 06.04. 2020 17 dnů 150 790 Kč 413A20

31.10.– 16.11. 2020 17 dnů 151 690 Kč 413B20

20.03.– 05.04. 2021 17 dnů 152 590 Kč 413A21

POLYNÉSIE A VELIKONOČNÍ OSTROV \ 414

spojení akcí č. 412 a 413

Termín Cena Kód
21.03.– 16.04. 2020 27 dnů 205 590 Kč 414A20

31.10.– 26.11. 2020 27 dnů 208 490 Kč 414B20

20.03.– 15.04. 2021 27 dnů 206 590 Kč 414A21

Cena zahrnuje: Mezinárodní zpáteční letenka na Tahiti včetně letištních 
tax. Místní přelety Tahiti – Huahine – Raiatea - Bora Bora - Tahiti. Lodní 
doprava mezi ostrovy (Tahiti - Moorea - Tahiti), transfery letiště-hotely, 
nájemní a veřejná doprava po ostrovech (auta, vany, busy, trucky, taxi). 
Okružní prohlídky ostrovů Tahiti Nui, Moorea, Bora Bora (pro zájemce 
alternativně na kolech), Huahine a výlet po Raiatea. „Shark Tour“ na Mo-
orei (člunem po laguně, krmení žraloků, koupání s rejnoky, šnorchlová-
ní, občerstvení – lehký tropický oběd). Ubytování se snídaní 412/14x, 
413/13x, 414/23x (penziony, tradiční obydlí fare - chatky a bungalovy, 
hotely - vždy dvoulůžkové s příslušenstvím na všech ostrovech u moře). 
Permit do údolí Fautaua. Velikonoční ostrov - hotel, dvoulůžkové pokoje 
s příslušenstvím a polynéským přivítáním – lei. Zpáteční loď Tahiti - 
Moorea. Vstup do NP Rapa Nui umožňující přístup na hlavní atrakce 
Rano Raraku a Orongo. Okružní prohlídka Velikonočního ostrova, Tahiti 
Nui a Moorei. Pronájem kol na 1 den na Velikonočním ostrově. Snídaně. 
Český průvodce. Místní průvodci dle potřeb. Cestovní pojištění.

Cena nezahrnuje: Stravování mimo snídaně. Spropitné. Vstupy. 
Fakultativní aktivity. Vstupní poplatek do USA - ESTA 14 USD (je nutný 
biometrický pas). Příplatek za jednolůžkový pokoj 30 500 Kč (17 dní), 
28 500 Kč (17 dní – akce č.413), 48 600 Kč (27 dní), možnost 
ubytování v bungalovech nad lagunou (4 noci Bora Bora) za příplatek 
od 17 500 Kč (při obsazení bungalovu 2 osobami).

Posloupnost dnů programu se může měnit dle aktuální 
situace v letových řádech, dostupnosti letů apod.

Akce je ve spolupráci s partnerskou CK.

Ostrovy Tahiti, Moorea, Tetiaroa, Raiatea, 
Huahine a Bora Bora patřící mezi Návětrné 
a Závětrné Společenské ostrovy Francouzské 
Polynésie. Dva týdny pohádky u protinožců na 
„ostrovech lásky“ obdivovaných umělci 
jako byli P. Gauguin, R.L.Stevenson a další. 
Tradiční polynéská kultura a obyvatelé, 
slavné černé perly, korálové atoly 
s bělostnými plážemi a mořem neuvěřitelných 
barevných odstínů. Velikonoční ostrov – 
nejizolovanější obývaný kout světa proslavený 
tajemnými obřími kamennými sochami.

POLYNÉSIE A VELIKONOČNÍ OSTROV \ 412–414
Legendární ostrovy ráje

27 DN
Ů17 DN
Ů

Typ zájezdu
Pohodové poznávání

Velikost skupiny
10–16 osob

Tahiti

Moorea
Huahnine

Bora Bora
Raiatea

VELIKONOČNÍ
OSTROV

FRANCOUZSKÁ
POLYNÉSIE
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JAKÝ ČASOPIS BYSTE SI VZALI 
NA CESTU KOLEM SVĚTA?

WWW.IKOKTEJL.CZ

Více informací a výhodné 
předplatné najdete na

Každý měsíc 100 stran 
cestopisů, reportáží, 
rozhovorů, událostí 
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VŠECHNY CHUTĚ SVĚTA
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Každý měsíc 100 stran 
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15 DN
Ů

1.–2.den Letecky do Argentiny. Přes Buenos Aires 
do Ushuaia. Po příletu do nejjižnějšího města na svě-
tě a transferu do hotelu je zbytek dne volný k prozkou-
mání tohoto krásného města na konci světa. Chcete 
tričko s  tučňákem? Všechno je zde možné. Kolem 
Antarktidy se točí vše. Nocleh v hotelu.
3.den Ushuaia. Přesun do kajuty na ledoborci. Uby-
tování a setkání s expedičním týmem.
4.–6.den Cesta přes slavný Drakeův průliv, ozna-
čovaný jako nejdivočejší moře na světě, kolem mysu 
Horn. Průliv nese jméno anglického mořeplavce a pi-
ráta z 16. století, sira Francise Drakea. Velké množství 
vodních ptáků, včetně obrovského albatrosa. První 
pevnina  – Jižní Shetlandské ostrovy, na nich už na 
vás čekají první tučňáci, tuleni a  rypouši sloní. Vaše 
první jižní polární zvířata! V kajutách jsou samozřejmě 
sprchy, ale můžete dát přednost koupání v  horkých 
termálních vodách ostrova Deception, přímo na pláži!
7.–10.den Antarktický poloostrov. První stopy na 
šestém kontinentu! Antarktický poloostrov je nej-
rychleji dostupná část antarktické pevniny. Zároveň 
má jedny z  nejlepších možností pro pozorování di-
vokých zvířat a  proplouvání úchvatnými ledovými 
scenériemi. Spousta času zažít magické kouzlo této 
divočiny. Sníh, led, moře, hory a  k  tomu tučňáci, 
albatrosi sněžní a  mnoho dalších druhů mořských 
ptáků. Procházíte se koloniemi Weddellových nebo 
krabožravých tuleňů a  možná se objeví i  třímetrový 
predátor – tuleň leopardí. Chcete si skočit na poštu 
a poslat pohled domů? Nic není nemožné! V Rajské 
zátoce se propletete kolonií tučňáků a už klepete na 
dveře britské stanice Port Lockroy, která je zároveň 
malým muzeem a  poštovním úřadem. Jestliže kry 
a  ledovce dovolí, budete se plavit po nejkrásnějších 
vodních cestách na světě. Zvláště dva kanály, Neu-
mayerův a  Lemaierův, jsou působivé úzké průplavy 
mezi štíty ledu. Padající ledy rozhoupají loď, až rozlije-

te horký čaj, který budete popíjet na palubě.
11.–12.den Drakeův průliv. Škoda, že už to končí. 
Ale mnozí z vás tajně řeknou jen: „Nashledanou příš-
tě!“ Vlny Drakeova průlivu vás pohoupou při cestě 
zpět do civilizace. Poslední zamávání obrovskými kří-
dly a velrybí gejzír na rozloučenou. Už o nich všechno 
víte, a  přesto expediční leadři pokračují v  přednáš-
kách a filmech až do Ushuaia.
13.–15.den Poslední námořnická snídaně a vylodění 
zpět v Ushuaia. Letecký návrat domů.

Typ zájezdu
Pohodové poznávání

Velikost skupiny
1–20 osob

Termín Cena Kód
Každoročně listopad– únor 15 dnů od 200 000 Kč* 501A20

Cena zahrnuje: Mezinárodní letenka do Ushuaia a zpět. Letištní taxy. 
Transfery z/na letiště. Ubytování na lodi s plnou penzí. Objevné výpravy 
na rychlých člunech Zodiac. Ubytování v Ushuaia noc před naloděním 
(dle návaznosti leteckého spojení další nocleh před odletem do Evropy). 
Přednášky, filmy, videoprojekce a odborné semináře po dobu plavby. 
Anglicky mluvící průvodce po dobu plavby. Tištěné informační materiály 
před cestou (anglicky).

Cena nezahrnuje: Místní odletová taxa 18 USD. Nápoje. Spropitné pro 
místní personál. Cestovní pojištění.

*Místa na akci je třeba rezervovat s velkým předstihem! Nejdříve je 
potřeba ověřit si, zda je ve vybraném termínu ještě volné místo. Lodě 
vyplouvají v pravidelných 10denních cyklech. Uvedený program je 
orientační, vzhledem k expedičnímu charakteru cesty se program může 
změnit v závislosti na povětrnostních podmínkách. Po potvrzení místa je 
nutné do 48 hodin uhradit nevratnou zálohu ve výši 40 000 Kč/osoba. 
Za příplatek možnost komfortnější kabiny. Nejnižší tarify se vztahují na 
třílůžkové kabiny základního standardu. Cenový rozdíl mezi dvou a tří-
lůžkovou kabinou je cca 2 000 USD. Předpokládá se alespoň základní 
znalost angličtiny, klienti cestují bez doprovodu českého průvodce. 
Konkrétní nabídka bude vypracována na základě individuální poptávky 
a nevztahují se na ni žádné slevy.

*Konečná cena A itinerář budou sděleny 
na základě vaší aktuální poptávky!

Čistá ledová krása, která nutí každého vrátit 
se na bílý kontinent? Nabízíme vám první dotek 
bílé polární krásy. Divoká zvířata, návštěva 
polárních stanic a přiblížení se na dosah 
k obrovským ledovcům, rozeklaným horám 
a úchvatným scenériím divoké antarktické 
přírody, to je jen zlomek toho, co vás ve 
skutečnosti čeká. Ani jednou není tato cesta 
úplně stejná. Kapitán a vedoucí expedice 
nepřetržitě vyhodnocují počasí, ledovcové 
podmínky a polohu kolonií divokých zvířat. 
S výhodou prodlouženého denního světla se 
maximalizuje doba pobytu na pevnině, kam vás 
dopraví Zodiaky několikrát denně. Uvádíme 
jeden z příkladů možných programů.

ANTARKTIDA \ 501
Panenská říše leduJAKÝ ČASOPIS BYSTE SI VZALI 
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14 DN
Ů

1.den Letecky do FINSKA, Helsinki. Transfer z letiště 
do hotelu.
2.den Přelet charterovým letem z finských Helsinek do 
RUSKA, Murmansku. Nalodění na ledoborec „50 Ye-
ars of Victory“, jednu z  nejmohutnějších lodí své ka-
tegorie na světě. Odjezd z Murmansku na sever směr 
Kola Bay.
3.den Cesta Barentsovým mořem. Instruktáž o  bez-
pečnosti na ledoborci a o bezpečnosti během expedice 
v oblasti arktického klimatu. Seznámení s  lodí a  jejími 
výjimečnými možnostmi. Návštěva lodní strojovny. Před-
nášky o arktické přírodě a o pozorování místní fauny.
4.–6.den Cesta na Severní pól. Sledování cesty z pa-
luby ledoborce přes ledová pole. Neskutečné výhledy 
na arktickou krajinu. V  závislosti na počasí a  ledo-
vých podmínkách výlety vrtulníkem nad ledoborcem 
a okolím. Možnost procházky po ledovcových krách. 
Uvidíte ledního medvěda či tuleně?
7.den Severní pól. Plánované dosažení hlavního cíle 
naší cesty. Ledoborec „Victory“ zakotví na 90° sever-
ní šířky, na geografickém Severním pólu. Vylodění na 

vrcholu světa. Na oslavu vítězství se zatancuje speci-
ální mezinárodní kruhový tanec. Slavnostní párty pří-
mo na Severním pólu. Zanoří se odvážní do Severního 
ledového oceánu?
8.–10.den Ostrovy a poloostrovy ruské Arktidy. Pod 
odborným vedením objevíte kouzlo Arktidy v celé její 
nádheře. Nejznámější souostroví Země Františka Jo-
sefa se skládá z asi 190 ostrovů, které jsou pozůstat-
kem měsíčních kráterů. Odtud pochází častá přezdív-
ka „Měsíční souostroví“. Domov polárních medvědů, 
mrožů, polárních lišek a arktického ptactva. Jedineč-
ná možnost obdivovat nekonečnou krajinu tohoto 
ledového království. 
11.–12.den Návrat zpět přes Barentsovo moře. Plavba 
lodí zpět do Murmansku. Možnost aktivního vyžití na 
lodi  – volejbal, stolní tenis, tělocvična, bazén, sauna. 
Možnost relaxace v lodní hale, v knihovně, na baru.
13.den Po vylodění v Murmansku transfer na letiště 
a přelet zpět do Helsinek. Poslední večer ve finském 
hlavním městě.
14.den Letecký návrat domů.

Termín Cena Kód
17.06.– 30.06. 2020 14 dnů od 699 000 Kč 502A20

28.06.– 11.07. 2020 14 dnů od 699 000 Kč 502B20

Cena zahrnuje: 1x nocleh v hotelu v Helsinkách se snídaní (noc před 
plavbou) a 1x nocleh v hotelu v Helsinkách se snídaní (po plavbě). 
Charterový let z Helsinek do Murmansku a zpět. Transfery v Murmansku 
z letiště a na letiště, z hotelu na loď a zpět. Plavba na ledoborci ve 
dvoulůžkové kajutě. Výlety na pobřeží a aktivity během cesty s využitím 
vrtulníku nebo člunu Zodiac (dle plánu skupiny). Odborná výuka 
a přednášky zkušených expedičních týmů a hostujících odborníků. 
Plná penze, čaj/káva k dispozici během celého dne, automat na 
pitnou vodu. Speciální expediční bunda. Pevná voděodolná obuv po 
dobu plavby. Informační materiály a expediční deník s fotkami na DVD 
(anglicky). Veškeré povinné taxy a poplatky v přístavech během celého 
pobytu. Pojištění při záchranné akci s krytím výloh do 100 000 €. Zvací 
dopis pro vízovou proceduru.

Cena nezahrnuje: Letecká doprava do/z Helsinek. Letištní taxy. 
Poplatek za vízum 2700 Kč do Ruska. Státní příletové a odletové taxy. 
Stravování nad rámec programu na pevnině. Pojištění léčebných výloh. 
Připojištění zavazadel a storna. Nadstandardní služby. Spropitné pro 
posádku a ostatní personál. Český průvodce. Příplatek za jednolůžkový 
pokoj na lodi (dle aktuální ceny kajuty).

Životní dobrodružství – cesta na vrchol světa, 
kde se kolem vás rozprostírá už jen jih. Výprava 
na sever na palubě ledoborce, nejmasivnější 
lodi, jakou kdy člověk postavil. Setkání 
s divočinou – hnízdiště arktických ptáků, mroži, 
tuleni. Polární medvědi dost zvědaví na to, aby 
se přiblížili na dosah ledoborce a zblízka ho 
prozkoumali.

SEVERNÍ PÓL \ 502
LedoborceM až na pól

Až poloviční 
rozměry a váha*

*Ve srovnání s výměnnými objektivy ostatních značek s ekvivalentní ohniskovou vzdáleností.

Foťte, natáčejte a cestujte na lehko s fotoaparáty 
Olympus OM-D. Stabilizované, odolné, spolehlivé 
a s výměnnými objektivy. Malé a lehké fotoaparáty 
Olympus vezmete vždy a všude sebou. 
Poznejte jejich výhody i vy! 

www.olympus.cz

OSVOBOĎTE SE
OD TĚŽKÉ TECHNIKY
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LYŽE VE ŠVÉDSKU s MARTINEM KOUKALEM \ 509

Velikonoce na pohodu

Běžky v  nejlepším prostředí. Skandinávie je pro lyžová-
ní ideální. Atypické polární dobrodružství, jen my, lyže 
a parádní sněhové pláně. Nasajme duch průkopníků, ale 
s  kvalitní výbavou. Užijme lyže v  jejich ráji! Denní trasy 
nejsou velké, vychutnáme si je. Naučíme se lepší skluz 
a další vylepšení. Na trase čekají příjemné ubytovny, ne-
taháme těžké výbavy. Často potěší super severská sauna. 
I mistr světa rád užívá pohodu. Minule o nás Martin Kou-
kal skvěle pečoval v Norsku, jeho zodpovědnost a snaha 
pomáhat je příkladná… Akce vhodná pro nadšence a mi-
lovníky pohybu, ne přeborníky. Netřeba se bát tempa. 
Sever si chceme užít! Na běžkách putujeme od chaty 
k chatě se slušným vybavením.

Stačí základní fyzická kondice a schopnost pohybu na běž-
kách. Náročnost závisí na počasí a sněhu. Lyže backcountry 
zajistíme. 

Výpravu obohatí ski alpy na nejvyšší horu Kebnekaise.

Více informací na WWW.LIVINGSTONE.CZ

Termín Cena Kód
10. 04.–19. 04. 2020 10 dnů 45 900 Kč 509A20
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9 DN
Ů5 DN
Ů4 DN
Ů

1.den Letecky na ISLAND, do Keflavíku. Po příletu 
transfer do hotelu v Reykjavíku a ubytování.
2.den Poloostrov Reykjanes s  nádhernými výhledy 
na oceán. Městečko na lávě  – Hafnarfjördur. Ta-
jemné jezero Kleifarvatn. Oblast horkých pramenů 
Seltún. Koupání v  proslulých termálních lázních  – 
Modrá laguna. Po návratu do Kouřové zátoky – Rey-
kjavíku – okružní prohlídka městem.
3.den Přes činnou sopku Hengill povede cesta do 
NP Tingvellir, kde byl v roce 930 založen první demo-
kratický parlament světa. Slavné biskupství Skálholt, 
známé z  románu Gudmundura Kambana „Panna na 
Skálholtu“. Necháme se okouzlit půvabnými vodo-
pády Seljalandsfoss a  Skógafoss, projdeme se po 
tajuplné černé pláži. Úchvatný pohled na Atlantik 
z útesů Dyrhólaey na nejjižnějším mysu Islandu.
4.den Přes městečko Vík zamíří horská cesta za 
dobrodružstvím kolem gigantického lávového pole, 
vzniklého za jedné z  největších sopečných erupcí 
v dějinách lidstva (sopka Laki) do geotermální oblas-
ti Landmannalaugar, známé barevnými liparitovými 
horami a  horkými prameny. Po koupeli v  termálech 
cesta přes „hory a  doly“ k  úpatí legendární sopky 
Hekly (poslední erupce v r. 2000) a dále na nocleh.
5.den Oblast Geysir s  famózním gejzírem Strokkur. 
„Zlatý“ vodopád Gullfoss snad nejkrásnější na ostro-
vě. Středem Islandu krajinou mezi ledovci Hofsjökull 

a Langjökull. Odpočinek u Hveravellir s mnoha hor-
kými prameny uprostřed neobydlené vysočiny. Návrat 
do „civilizace“ do oblasti Skagafjördur. Metropole 
Akureyri. Nejsevernější botanická zahrada světa. 
V případě špatného stavu cest náhradní trasa.
6.den Den v okolí jezera Mývatn s fantastickými vul-
kanickými formacemi, geotermální aktivitou a přírod-
ní rezervací s  největším hnízdištěm ptáků v  severní 
Evropě. Procházka labyrintem „temných hradů“ Dim-
muborgir a zastávka u sirných pramenů Hverarönd. 
Návštěva sopečné oblasti Krafla s  kráterem Víti 
(Peklo), dle počasí i procházka kolem kráteru sopky 
Leirhnjúkur. Při cestě zpět do Akureyri se projde-
me po pseudokráterech ve Skútustadir a zastavíme 
u „božího“ vodopádu Godafoss.
7.den Údolím kolem vrcholu Hraundrangar do oblas-
ti Skagafjördur. Skanzen Glaumbaer. Přes Blönduós 
ke kráteru Grábrók s výhledem na okolní lávová pole. 
Přejezd na pestrobarevný poloostrov Snaefellsnes.
8.den Poloostrov Snaefellsnes. Seznámení s  tra-
dičním způsobem zpracování islandské speciali-
ty  – žraločího masa. Cesta kolem slavného ledovce 
Snaefellsjökull známého z románu J. Vernea „Cesta 
do středu země“. Kouzelná černá pláž. Atraktivní 
ptačí útesy Arnarstapi a další půvabná místa tohoto 
svérázného poloostrova. Přejezd do Reykjavíku.
9.den Letecký návrat domů.

Typ zájezdu
Pohodové poznávání

Velikost skupiny
20–50 osob

Termín Cena Kód
13.07.– 21.07. 2020 9 dnů 69 990 Kč 503A20

23.07.– 31.07. 2020 9 dnů 69 990 Kč 506A20*

Cena zahrnuje: Mezinárodní letenka Praha – Keflavík – Praha (s přestu-
pem). Letištní taxy. Pronajatá doprava. 6x ubytování ve dvoulůžkových 
pokojích s příslušenstvím. 6x polopenze. 1 zkrácený nocleh v hotelu 
ve dvoulůžkovém pokoji s příslušenstvím se snídaní po příletu. Služby 
islandského česky mluvícího průvodce a průvodce pana Jana Buriana.

Cena nezahrnuje: Stravování nad rámec programu. Cestovní pojištění. 
Fakultativní aktivity - lodní výlet za pozorováním velryb cca 70 €, koupá-
ní v lázních Modrá Laguna včetně jednoho nápoje a zapůjčení ručníku 
(dospělá osoba starší 14 let: 1 900 Kč, děti do 14 let v doprovodu 
dospělé osoby zdarma). Vstupy dle programu. Příplatek za jednolůžkový 
pokoj 13 990 Kč.

Poznámka k programu: v případě vhodných klimatických podmínek 
bude do programu zařazen lodní výlet s pozorováním velryb.

*Upravený program na WWW.LIVINGSTONE.CZ
Akce je pořádána ve spolupráci s CK FIRO-tour.

ISLANDSKÁ POHLEDNICE \ 504–505

Termín Cena Kód
23.04.– 27.04.2020 5 dnů 24 990 Kč 504A20*

30.04.– 04.05.2020 5 dnů 25 990 Kč 504B20*

24.09.– 29.09.2020 6 dnů 31 990 Kč 504C20

24.09.– 29.09.2020 6 dnů 39 990 Kč 505A20**

*U kratšího programu odlet domů 4.den večer

**V tomto termínu je možné poznávat Island za doprovo-
du Jana Buriana. Více na WWW.LIVINGSTONE.CZ

Cena zahrnuje: Mezinárodní letenka Praha – Keflavík– Praha. Letištní 
taxy. Pronajatá doprava. 4x / 3x ubytování v hotelu ve dvoulůžkových 
pokojích s příslušenstvím a snídaní. Český průvodce. Místní průvodce.

Cena nezahrnuje: Cestovní pojištění. Stravování nad rámec programu. 
Příplatek za jednolůžkový pokoj 6 990 Kč (6 dní) / 4 990 Kč (5 dní). 
Fakultativní aktivity: celodenní výlet do oblasti Borgarfjördur cca 70 €, 
termály Modrá Lagunavčetně jednoho nápoje a zapůjčení ručníku (do-
spělá osoba starší 14 let: 1 900 Kč, děti do 14 let v doprovodu dospělé 
osoby zdarma), lodní výlet s pozorováním velryb cca 60 €, jízda na 
koních cca 90 €. Vstupy dle programu.

Akce je pořádána ve spolupráci s CK FIRO-tour.

Průvodcem je již tradičně Jan Burian, spisovatel 
a hudebník, autor knihy Sága o cestě na Island 
a dokumentárního filmu Islandská paměť. 
Seznámí vás nejen s nezapomenutelnými 
přírodními krásami této ostrovní 
země, ale přiblíží vám i historii, 
starou i novou kulturu Islandu, 
zvláštní způsob života 
současných i dávných 
ostrovanů a pokusí se vám 
zábavnou formou poodhalit 
i různé odlišnosti a humorné 
souvislosti života na Islandu 
a u nás.

ISLAND \ 503
Grand tour S JANEM BURIANEM

Prodloužený víkend na Islandu vám umožní 
seznámit se s nejkrásnějšími místy tohoto 
ostrova. Koupání v termálních pramenech, 
sopečné krátery, překrásné vodopády 
i tryskající gejzíry. Možnost fakultativních 
výletů za velrybami či jízdy na divokých 
koních po zcela unikátní, vulkanickou 
činností změněné krajině.

1.den Letecky na ISLAND. Z Keflavíku výlet na poloost-
rov Reykjanes –návštěva muzea v Njardvíku s funkční 
replikou vikingské lodi Gokstad, která podnikla v roce 
2000 plavbu z Islandu do Ameriky a expozicí věnované 
vikingům a severské mytologii. Skalní útesy Rejkjanes-
tá s vyhlídkou na Atlantik a „Ohňový ostrov“ Edey, hor-
ké prameny Gunnuhver, rybářské městečko Grindavík 
a oblast horkých pramenů Seltún. Odpoledne termální 
lázně Modrá laguna. Odjezd do oblasti Selfossu.
2.den Jižní pobřeží Islandu s  příjemnými vodopády 
Seljalandsfoss a Skógafoss. Procházka po tajuplné 
černé pláži Reynisfjara s kamennými útesy a úchvat-
ný pohled na Atlantik a ledovce u nejjižnějšího mysu 
Islandu – Dyrhólaey. Po zastávce v městečku Vík ná-
vrat do Selfossu.

3.den Trasa „Zlatého islandského trojúhelníku“ po-
vede ke kráteru Kerid, do geotermální oblasti gejzírů 
s  úchvatnou podívanou na famózní gejzír Strokkur 
a  k  vodopádům Gullfoss, považovaným za nejkrás-
nější na ostrově. Procházka romantickou krajinou 
v NP Tingvellir, kde byl v r. 930 založen první demo-
kratický parlament světa. Ubytování v Reykjavíku.
4.den Volný den v  Reykjavíku s  možností návštěvy 
termálních lázní, botanické zahrady, muzeí a dalších 
zajímavých míst hlavního města. Fakultativně celo-
denní výlet do oblasti Borgarfjördur, kraje považo-
vaného za domov islandských ság, v jehož programu 
bude dominantní návštěva Reykholtu, největších 
horkých pramenů Islandu Deildartunguhver, kaskád 
vodopádů Hraunfossar tryskajících zpod lávového 
pole, divokého vodopádu Barnafoss a výstup na kra-
ter Grábrók s vyhlídkami na okolní krajinu.
5.den Prohlídka nejzajímavějších míst Reykjavíku. 
Odpoledne a večer volný program. Pro zájemce v zá-
vislosti na dobrém počasí možnost fakultativního lod-
ního výletu za velrybami. Večerní odlet
6.den Přílet po půlnoci domů.

další zájezdy na island naleznete
na www.livingstone.cz

Až poloviční 
rozměry a váha*

*Ve srovnání s výměnnými objektivy ostatních značek s ekvivalentní ohniskovou vzdáleností.

Foťte, natáčejte a cestujte na lehko s fotoaparáty 
Olympus OM-D. Stabilizované, odolné, spolehlivé 
a s výměnnými objektivy. Malé a lehké fotoaparáty 
Olympus vezmete vždy a všude sebou. 
Poznejte jejich výhody i vy! 

www.olympus.cz

OSVOBOĎTE SE
OD TĚŽKÉ TECHNIKY
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Centrála brno
LIVINGSTONE s.r.o.
Marešova 14, 602 00 Brno
+420 542 214 645
+420 603 877 182
info@livingstone.cz

PONDĚLÍ – PÁTEK 9:00–17:00
WWW.LIVINGSTONE.CZ

pobočka praha
Pražský LIVINGSTONE je v objektu
Student Agency s.r.o./Orbix s.r.o.
Karlovo náměstí 10
110 00 Praha-Staré město
+420 221 592 127, pouze středa 10:30–17:30

slovensko
Kontaktujte naši centrálu v Brně. Slovenští klienti 
s  námi jezdí stále víc, vzájemná obliba narůstá.
Administrativa je snadná, komunikace jednoduchá.
Nechejte se i vy příjemně překvapit, vyzkoušejte  nás!
Hranice není bariéra. Spokojenost sahá daleko...

David Livingstone byl jedním z největších cestovatelů a objevitelů. Měl sílu a štěstí, 
že dokázal být v neporušených oblastech jako první. 
Jeho doba je sice dávno pryč, ale i dnes je možné nacházet zajímavá místa prosycená 
exotikou. Hory, sopky, vodopády, jezera, moře, chrámy, odlišné kultury, zvyky a tradice.

Postavili jsme pro vás zajímavé výstavy

www.magickyhimalaj.cz

Výstava zážitků

3. místo kategorie 
Nejzajímavější katalog v roce 2018.

CK LIVINGSTONE 
je členem Asociace českých 
cestovních kanceláří a agentur.

STAŇTE SE MALÝMI LIVINGSTONY DNEŠNÍCH DNŮ!

AMERIKA

AFRIKA

ASIE

POLAR

AUSTRÁLIE
A OCEÁNIE

59 ZÁJEZDŮ

106 ZÁJEZDŮ

172 ZÁJEZDŮ

10 ZÁJEZDŮ

32 ZÁJEZDŮ

V ceně našich zájezdů je už kvalitní 
cestovní pojištění od ERV Evropské 
pojišťovny. Spolehlivost oceníte…

Proč s CK LIVINGSTONE?
•  Vysoká hodnocení spokojených zákazníků.
•  My akce nepřeprodáváme, ale realizujeme.
•  Dobrý pocit z vydařené akce je priorita.
•  Na vaše požadavky reagujeme obratem.
• Programy neustále vylepšujeme.
• Podáme pomocnou ruku v nouzi.
•  Jistota dominuje v kanceláři i na cestách.
• I jednotlivci jsou vítáni! V partě je pak síla. 
• Malá skupinka přináší větší poznání.
• Akce KOMFORTNĚJI ocení požitkáři života.
• Budete se také chtít vracet!

S NÁMI NA VŠECHNY KONTINENTY!
NEJBOHATŠÍ NABÍDKA POZNÁVACÍCH ZÁJEZDŮ A EXPEDIC
AFRIKA: Pořádáme zde nejvíce akcí. Nejlepší safari si vychutnáte ve Východní Africe. 
Oblíbená je trasa z Viktoriiných vodopádů do Kapského města. Etiopie ukrývá parádní 
etnika.
ASIE: Nejpestřejší akce. Zažijte pohádku Thajska, Indonésie i Srí Lanky! Laos, 
Kambodža, Vietnam i Barma drží magii Indočíny. Nepál, Bhútán, Tibet a Indie nadělí 
něco navíc.
AMERIKA: Přidáváme programy a termíny! Navštivte džungli Bolívie a Peru, karneval 
Ria, Machu Picchu, unikátní Galapágy, mayské památky Mexika a Guatemaly 
i medvědy Aljašky.
AUSTRÁLIE A OCEÁNIE: Poznejte nejhezčí parky! „Frčí“ i Nový Zéland. Přírodu Pána 
prstenů umocní kultura Maorů. Specialitka je Nová Guinea. Svět, o kterém jste si 
mysleli, že už neexistuje.
ANTARKTIDA: Jsme výhodnější! Srovnejte ceny s konkurencí! My polár opravdu realizujeme!

26 let 
na trhu

www.tajemnaindonesie.cz

Unikátní výstava
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PRESTIŽNÍ OCENĚNÍPRESTIŽNÍ OCENĚNÍ

PRAVIDELNÉ AKTUALIZACEPRAVIDELNÉ AKTUALIZACE

DOŽIVOTNÍ ZÁRUKA NA VAZBU

30% SLEVA na turistické průvodce na WWW.JOTA.CZ
Slevový kód: LIVINGSTONE w w w.JOTA.CZ

vždy v ýhodněj i  na 



Centrála brno
LIVINGSTONE s.r.o.
Marešova 14, 602 00 Brno
+420 542 214 645
+420 603 877 182
info@livingstone.cz

PONDĚLÍ – PÁTEK 9:00–17:00
WWW.LIVINGSTONE.CZ

pobočka praha
Pražský LIVINGSTONE je v objektu
Student Agency s.r.o./Orbix s.r.o.
Karlovo náměstí 10
110 00 Praha-Staré město
+420 221 592 127, pouze středa 10:30–17:30

slovensko
Kontaktujte naši centrálu v Brně. Slovenští klienti 
s  námi jezdí stále víc, vzájemná obliba narůstá.
Administrativa je snadná, komunikace jednoduchá.
Nechejte se i vy příjemně překvapit, vyzkoušejte  nás!
Hranice není bariéra. Spokojenost sahá daleko...

David Livingstone byl jedním z největších cestovatelů a objevitelů. Měl sílu a štěstí, 
že dokázal být v neporušených oblastech jako první. 
Jeho doba je sice dávno pryč, ale i dnes je možné nacházet zajímavá místa prosycená 
exotikou. Hory, sopky, vodopády, jezera, moře, chrámy, odlišné kultury, zvyky a tradice.

Postavili jsme pro vás zajímavé výstavy

www.magickyhimalaj.cz

Výstava zážitků

3. místo kategorie 
Nejzajímavější katalog v roce 2018.

CK LIVINGSTONE 
je členem Asociace českých 
cestovních kanceláří a agentur.

STAŇTE SE MALÝMI LIVINGSTONY DNEŠNÍCH DNŮ!

AMERIKA

AFRIKA

ASIE

POLAR

AUSTRÁLIE
A OCEÁNIE

59 ZÁJEZDŮ

106 ZÁJEZDŮ

172 ZÁJEZDŮ

10 ZÁJEZDŮ

32 ZÁJEZDŮ

V ceně našich zájezdů je už kvalitní 
cestovní pojištění od ERV Evropské 
pojišťovny. Spolehlivost oceníte…

Proč s CK LIVINGSTONE?
•  Vysoká hodnocení spokojených zákazníků.
•  My akce nepřeprodáváme, ale realizujeme.
•  Dobrý pocit z vydařené akce je priorita.
•  Na vaše požadavky reagujeme obratem.
• Programy neustále vylepšujeme.
• Podáme pomocnou ruku v nouzi.
•  Jistota dominuje v kanceláři i na cestách.
• I jednotlivci jsou vítáni! V partě je pak síla. 
• Malá skupinka přináší větší poznání.
• Akce KOMFORTNĚJI ocení požitkáři života.
• Budete se také chtít vracet!

S NÁMI NA VŠECHNY KONTINENTY!
NEJBOHATŠÍ NABÍDKA POZNÁVACÍCH ZÁJEZDŮ A EXPEDIC
AFRIKA: Pořádáme zde nejvíce akcí. Nejlepší safari si vychutnáte ve Východní Africe. 
Oblíbená je trasa z Viktoriiných vodopádů do Kapského města. Etiopie ukrývá parádní 
etnika.
ASIE: Nejpestřejší akce. Zažijte pohádku Thajska, Indonésie i Srí Lanky! Laos, 
Kambodža, Vietnam i Barma drží magii Indočíny. Nepál, Bhútán, Tibet a Indie nadělí 
něco navíc.
AMERIKA: Přidáváme programy a termíny! Navštivte džungli Bolívie a Peru, karneval 
Ria, Machu Picchu, unikátní Galapágy, mayské památky Mexika a Guatemaly 
i medvědy Aljašky.
AUSTRÁLIE A OCEÁNIE: Poznejte nejhezčí parky! „Frčí“ i Nový Zéland. Přírodu Pána 
prstenů umocní kultura Maorů. Specialitka je Nová Guinea. Svět, o kterém jste si 
mysleli, že už neexistuje.
ANTARKTIDA: Jsme výhodnější! Srovnejte ceny s konkurencí! My polár opravdu realizujeme!

26 let 
na trhu

www.tajemnaindonesie.cz
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NEJPESTŘEJŠÍ EXOTIKA

2020
www.livingstone.cz

Unikátní knihy edice livingstone
Jsou zajímavé i rekordně úspěšné.

TAMTAMY ČASU 
Dárkové balení obsahuje:
• vonné tyčinky
• kalendář z bambusu, kokosu, banánovníku, rýže, sága...
Největší cestovatelská legenda JIŘÍ HANZELKA – MIROSLAV 
ZIKMUND se prolíná s nejplodnějším spisovatelem MILOSLAVEM 
STINGLEM. Setkávájí se poprvé v historii! 
Výpravy do tajemných míst realizuje RUDA ŠVAŘÍČEK.

TAMTAMY ČASU PAST NA ROVNÍKU
Dárkové balení obsahuje:
• kalendář ASIE H+Z, 24 zajímavých fotografií
• nástěnná mapa světa s cestami H+Z
• šperk JIN JANG z Asie
Poslední rukopis slavné dvojice HANZELKA – ZIKMUND 
doplňuje kompletace cesty kolem světa. Navíc zajímavosti H–Z, 
rozhovor M. Zikmunda i dedikace Václava Havla.

PAST NA ROVNÍKU

ŠANGRI-LA, HLEDÁNÍ ZTRACENÉHO RÁJE
Expedice Everest a země pod Himálajem.
Bonusem je profil výstav Šangri-la od premiéry s Jeho Svatostí 
dalajlamou.  Víte co je Šangri-la? Naleznete štěstí? Kniha napoví...

TŘETÍ EVEREST – POZNÁNÍ BOLÍ...
Dárkové balení obsahuje:
• DVD s filmem „Okno do nebe“
• mapu National Geographic Everest
• lampion
• modlitební praporce
• kámen s mantrou

TŘETÍ EVEREST – POZNÁNÍ BOLÍ...

PRO NETRADIČNÍ DÁREK KONTAKTUJTE CK LIVINGSTONE ww
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