jižní
amerika
asie

nový
zéland

antarktida

austrálie

Asie

Jižní Amerika
& Antarktida
Austrálie
& Nový Zéland

10

let
zkušeností

1000+
realizovaných
cest na míru

245
zájezdů
v nabídce

3000+
spokojených
klientů

VIVA Travel je rodinná cestovní kancelář, která se zaměřuje
na exotické zájezdy a dovolené na míru. Po mnoha letech
strávených v Austrálii jsem založil CK a vypracovali jsme se na
největší specialisty v ČR na Austrálii a Nový Zéland. Postupně
jsme cestovali dále a přidali jsme specializaci na Latinskou
Ameriku a Antarktidu.
Vždy jsme si zakládali na osobních zkušenostech s nabízenými
lokalitami, které se snažíme přenést do programů našich klientů.
Specializujeme se na dovolené na míru, nově i do asijských
zemí.
Našim klientům se snažíme zprostředkovat autentické
zážitky s určitou dávkou komfortu, a to v malých skupinkách
s průvodcem anebo individuálně. Nenabízíme celý svět,
nabízíme jen vybrané země. Ale zato specializovaně
a kvalitně. U každé dovolené si můžete říci Vaše představy
a vše upravíme na míru. Opřít se můžete o podrobné materiály
ke každé cestě, kvalitní průvodce nebo moderní aplikace,
které používáme.
A pokud se k nám vrátíte, budete odměněni slevou za věrnost.

S námi se vždy domluvíte, za to ručím.

Ing. Karel Topič
VIVA travel

www.vivatravel.cz

|

info@vivatravel.cz

|

+420 571 570 065

AUSTRÁLIE

Austrálie je nejmenším světadílem, je však ideálním místem
pro dovolenou snů. Nabízí mix úchvatných míst, jako jsou
pláže, pralesy, pouště. Ne nadarmo se říká „There is nothing
like Australia!“

Top lokality:
		
		
		

Sydney a její Opera
Melbourne a Great Ocean Road
Uluru a rudý střed
Cairns a Velký bariérový útes

Počasí a kdy cestovat:
I když jsou roční období opačná oproti Evropě, do Austrálie se dá
cestovat celoročně. Austrálii lze rozdělit na severní a jižní část, kdy
severní část je tropická s obdobím dešťů od prosince do března.
Jižní část je mírně chladnější a v letním období suchá.
Jako ideální termín pro návštěvu několika oblastí doporučujeme
období okolo listopadu a března.
Naše nabídka:
Jako specialisté na Austrálii máme pro Vás opravdu bohatou
nabídku. Nabízíme individuální programy na míru a také několik
zájezdů s českým průvodcem. Programy koncipujeme obvykle na
základě pěkných 3* hotelů a komfortní dopravy. Nikam nespěcháme.
Všechny dlouhé vzdálenosti překonáváme leteckou dopravou.
Zájezdy s českým průvodcem se jezdí ve velmi malých skupinkách
6 až 10 osob. Nabízíme několik variant, z nichž nejpopulárnější je
zájezd Perly Austrálie, který Vás vezme na ta nejvyhlášenější místa.
Nabízíme i 23denní zájezd kombinující Austrálii a Nový Zéland.
Individuální programy na míru jsou u nás hitem a jsme schopni
připravit doslova jakoukoliv cestu. Můžete si vybrat sami, zda budete
či nebudete řídit auto, relaxovat u moře, trekovat v přírodě, nebo se
plavit se na lodi. A proč nemít vše v jedné dovolené?
Na další stránce naleznete malou ukázku oblíbených zájezdů, pro
úplnou nabídku navštivte naše webové stránky. Zdarma nabízíme
víza do Austrálie, zapůjčení GPS a nonstop asistenční linku na místě.

Perly Austrálie s Českým průvodcem

krásy austrálie

Velký okruh Austrálií

Speciálně připravený zájezd, který Vám poskytne
maximální zážitek s dostatkem času na to nejlepší
z každé oblasti. Cesta začíná v Sydney, kde Vás pohltí
jedinečná atmosféra australské metropole. Oblast Uluru
nabídne rudé pouště, mystický monolit Ayers Rock
a neopakovatelné západy slunce. Nevynechejte ani
takové destinace jako městečko Cairns, které je vstupní
branou k dechberoucímu Velkému bariérovému útesu
a k tropickým pralesům. Zájezdem Vás provede zkušený
český průvodce.

Tento zájezd Vám nabízí objevování nejkrásnějších
destinací Austrálie za skvělou cenu. Během jedné cesty
budete mít možnost prožít atmosféru pulzující australské
metropole Sydney, obdivovat červené písky oblasti
Uluru a v neposlední řadě navštívit tropický ráj Cairns.
Velký bariérový útes bude ideální zastávkou na koupání,
procházku v tropickém deštném pralese a objevování
největšího korálového útesu na světě. Lze prodloužit
o Nový Zéland.

Toto velké australské dobrodružství je sestaveno na
míru těm, kteří se nespokojí pouze s letmou návštěvou
nejznámějších destinací. Program zájezdu je velmi
rozmanitý a nabízí ta nejlepší místa i skryté perly Austrálie.
Vaše cesta povede z tropického severu až na samý jih
Austrálie. Budete mít možnost koupat se u největšího
korálového útesu světa, prožít západ slunce u mystického
monolitu Uluru a užívat si laguny největšího písečného
ostrova světa Fraser. Na věhlasné Great Ocean Road
uvidíte koaly a neminete ani slavnou Operu v Sydney.

Proč vybrat tento zájezd:
*malá skupinka 6 - 10 osob *návštěva nejznámějších
lokalit Austrálie a UNESCO památek *pěkné 3–3,5* hotely
v centru města *zkušený průvodce a mnoho krásných
výletů a aktivit v ceně

Proč vybrat tento zájezd:
*návštěva památek UNESCO *velmi výhodná cena
*návštěva světové metropole Sydney, mystického Uluru
i tropického Cairns *letecké přesuny *poznání i relax na
pláži

Proč vybrat tento zájezd:
*jedinečný 26 denní okruh Austrálií *návštěva památek
UNESCO a spousta výletů a aktivit v ceně *koupání
v lagunách ostrova Fraser *projížďka po Great Ocean
Road *návštěva mystického Uluru

Lokality:
Sydney – Opera a Blue Mountains, Cairns – Velký
bariérový útes a pralesy, Uluru – největší monolit a Kings
Canyon – kaňon králů, Gold Coast – plážová oblast

Lokality:
Sydney – Opera a Bondi beach, Cairns – Velký bariérový
útes a pralesy, Uluru – největší monolit, Gold Coast –
plážová oblast

Lokality:
Sydney – Opera a Blue Mountains, Great Ocean Road
– cesta s krásnými výhledy a Melbourne, Cairns – Velký
bariérový útes a pralesy, Uluru – největší monolit, Gold
Coast – plážová oblast, Fraser – největší písečný ostrov

Ostatní informace:
Zájezd se koná v malé skupince s českým průvodcem
v období 16.3.–2.4. a 1.11.–18.11., délka zájezdu: 18 dnů,
letenky v ceně. Nabízíme i variantu kombinující Austrálii
a Nový Zéland.

Ostatní informace:
Zájezd je individuální a koná se celoročně, délka zájezdu:
16 dnů, letenky v ceně. Zájezd může být upraven na
míru, případně prodloužen o relax na Fiji.

Ostatní informace:
Zájezd je individuální a koná se celoročně, délka zájezdu:
26 dnů, letenky v ceně. Zájezd může být upraven na
míru. Nabídneme i 4–5* hotely.

cena od 104 990 Kč

cena od 73 490 Kč

cena od 115 990 Kč

ZÉLAND

Úchvatná krajina Pána prstenů, nedotčená příroda, maorská
kultura a dva rozdílné ostrovy. Milujete pohyb v přírodě,
svobodu a dramatickou krajinu? Pak je Zéland přesně pro vás!

Top lokality:
		
		
		

Tongariro a jeho sopky
Queenstown jako nejhezčí město
Milford Sound, divoké fjordy
NP Mount Cook, nejvyšší hory Zélandu

Počasí a kdy cestovat:
Díky poloze na jižní polokouli probíhá na Zélandu léto během naší
zimy. Oproti Austrálii je nutno rozlišit letní a zimní sezónu, která je
výrazně chladnější než v Austrálii.
Doporučujeme cestovat v letní sezóně, v období od října do dubna.
Naše nabídka:
Nový Zéland patří mezi nejvyhledávanější z naší nabídky, a tak
i zde najdete zájezdy s českým průvodcem a individuální programy.
Koncept je podobný jako v Austrálii, 3* standard a komfortní
doprava. Rozdíl je ten, že se méně létá a více jezdíme po zemi,
jelikož Zéland je menší zemí.
Zájezdy s českým průvodcem jezdíme ve skupinkách 10 až 15 osob.
Nabízíme několik variant, z nichž nejpopulárnější je zájezd To nejlepší
ze Zélandu, ve kterém projedete Zéland od shora až dolů. Vyzdvihnout můžeme komfortní autobus s profesionálním řidičem a kvalitní
průvodce. Nebo je zde varianta kombinující Austrálii i Zéland.
Ještě více klientů se na Zéland vydává na naše individuální „selfdrive“ programy, které jsou oblíbené pro svoji svobodu. Zastavíte
si kdy chcete, podíváte se kam chcete a aby to bylo jednodušší,
dostanete od nás manuál cesty s podrobným popisem cesty
a těch nejlepších míst. V individuálním podání se nabízí i cestování
karavanem anebo komfortní zájezd s anglickým průvodcem.
K individuálním zájezdům nabízíme zdarma zapůjčení GPS a nonstop
asistenční linku. Poradíme, která varianta bude pro Vás nejlepší.

To nejlepší z Nového Zélandu s ČP

Krásy Nového Zélandu autem

Nový Zéland komfortně

To nejlepší z Nového Zélandu je zájezd s českým
průvodcem, který Vás provede těmi nejhezčími místy
Nového Zélandu. Na Severním ostrově uvidíte nejen
úchvatné sopky, gejzíry a jeskyně. Také se vykoupete
v termálních pramenech a seznámíte se s maorskou
kulturou. Jižní ostrov zase nabídne úžasná jezera
obklopená vysokými horami, krásné ledovce, pláže
a fjordy s lachtany.

Pečlivě sestavený zájezd, během kterého navštívíte
ta nejzajímavější místa obou ostrovů. Cestujte po
Novém Zélandu autem, které Vám zařídíme společně
s ubytováním a vším ostatním, co budete na Vaší cestě
potřebovat. K tomu připravíme kompletní a podrobný
plán cesty s vyznačením nejkrásnějších míst této země,
která je ideálním místem pro individuální cestování.
Vydejte se za dechberoucí krajinou na konec světa!

Tento zájezd je sestaven pro Vaše maximální pohodlí.
Během cesty nebudete muset řídit auto, veškerá doprava
bude zprostředkována komfortním minibusem nebo
letecky. Na Severním ostrově uvidíte nejen úchvatné
sopky, gejzíry a jeskyně. Také se vykoupete v termálních
pramenech a seznámíte se s maorskou kulturou. Jižní
ostrov nabídne úžasná jezera obklopená vysokými
horami, krásné ledovce, pláže a fjordy s lachtany.
Nejkrásnějšími místy Nového Zélandu Vás bude provázet
anglicky mluvící průvodce.

Proč vybrat tento zájezd:
*zkušený a pohodový český průvodce *nejlepší poměr
cena/kvalita *ubytování ve 3–3,5* hotelech a motelech
*profesionální doprava *mnoho krásných výletů a aktivit
v ceně

Proč vybrat tento zájezd:
*zájezd může být upraven na míru *cestování po
Jižním i Severním ostrově autem *podrobný manuál
cesty *unikátní příroda Nového Zélandu *nejlepší místa
Zélandu v jednom zájezdu

Proč vybrat tento zájezd:
*mnoho výletů a aktivit v ceně *krásy Severního i Jižního
ostrova *je o Vás postaráno anglickým průvodcem
*komfortní přesuny minibusem a letecky

Lokality:
Auckland – největší město NZ, Rotorua, Taupo –
geotermální parky, Abel Tasman – národní park, Franz
Josef – ledovce, Milford Sound – fjordy, Mt. Cook –
nejvyšší hory NZ

Lokality:
Auckland – největší město NZ, Rotorua – geotermální
park, Abel Tasman – národní park, Franz Josef – ledovce,
Milford Sound – fjordy, Mt. Cook – nejvyšší hory NZ

Lokality:
Auckland – největší město NZ, Rotorua, Wai-O-Tapu
– geotermální park, Maori Village – maorská vesnice,
Queenstown – nejhezčí město NZ, Milford Sound – fjordy,
Mt. Aspiring – národní park

Ostatní informace:
Zájezd je s českým průvodcem a koná se v období 1.3.
– 19.3. a 16.11. – 4.12., délka zájezdu: 19 dnů, letenky
v ceně.

Ostatní informace:
Zájezd je individuální a koná se v období od září do
května, délka zájezdu: 20 dnů, letenky v ceně. Nabízíme
také prodloužení na Fiji.

Ostatní informace:
Zájezd je s anglicky mluvícím průvodcem a koná se
celoročně, délka zájezdu: 14 dnů, letenky v ceně.
Nabízíme i 4-5* hotely nebo prodloužení na Fiji.

cena od 104 990 Kč

cena od 69 990 Kč

cena od 69 990 Kč

AMERIKA

Chcete
neobyčejnou
dovolenou?
Zvolte
jednu
z pestrobarevných zemí Latinské Ameriky. Fantastická
kultura, poutavá historie, neobyčejná fauna i flóra, to vše
slibuje neopakovatelné zážitky.

Top lokality:
		
		
		
		

Machu Picchu, ztracené město Inků
Patagonie a její divoká příroda
Galapágy, neuvěřitelný zvířecí svět
Amazonie, divoký prales
Rio de Janeiro, pláž Copacabana a socha Krista

Počasí a kdy cestovat:
Roční období v Jižní Americe jsou obráceně k tomu, co známe
v Evropě. Vezměte na vědomí i rozdíly na kontinentu samotném.
Severní část Jižní Ameriky je celoročně teplá a tropická, avšak
v období prosinec až březen s častějším výskytem dešťů. Jižní část
je vhodná k cestování především od října do dubna, kdy panuje
sucho a letní teploty.
Naše nabídka:
Latinská Amerika toho tolik nabízí a my pro Vás máme zájezdy téměř
do všech zemí. Opět na základě osobních zkušeností. Na tomto
kontinentu se specializujeme na cesty na míru, na kterých jsou Vám
k dispozici lokální anglicky mluvící průvodci. Do vybraných zemí
nabízíme i skupinový zájezd s českým průvodcem.
Nejoblíbenější a asi i nejnavštěvovanější zemí je Peru, které nabízí
mix všeho, co od Latinské Ameriky čekáte. Zde máme nejbohatší
nabídku, včetně zájezdů s českým průvodcem.
Pro většinu zemí však naší nabídce dominují cesty na míru, které
jsou individuálnější a přitom stále bezpečné, jelikož je pro Vás vše
zajištěno a na všech výletech se o Vás stará lokální anglicky mluvící
průvodce. V Latinské Americe jen výjimečně sestavujeme dovolené
s pronajatým autem. Většina cest je koncipována tak, že Vás vozí
místní průvodci (AJ) anebo využíváme místní dopravu (letadlo, vlak,
bus). Vždy vybíráme čisté a bezpečně situované hotely, standardem
jsou snídaně v ceně. Máte se vždy na koho obrátit.

Okruh Peru a Bolívií

To nejlepší z Chile

Dobrodružství v Brazílii

Tento zájezd Vám zprostředkuje nezapomenutelné
dobrodružství. V Peru se vydáte po stopách tajuplné
civilizace Inků, navštívíte nejkrásnější historické a přírodní
skvosty této země. Vaše cesta povede náhorními
plošinami s dechberoucím výhledem do hlubokého
kaňonu Colca až k Machu Picchu. Odtud se vydáte přes
bájné jezero Titicaca do Bolívie. Bolívie si Vás získá svým
unikátním tradičním způsobem života, který nenajdete
nikde jinde na světě.

Dovolená v Chile je skutečným svátkem pro milovníky
přírodních krás! Je to země neuvěřitelných kontrastů. Na
jejím území najdete vysoké hory, aktivní sopky, členité
pobřeží Pacifiku s fjordy a krásnými plážemi. Navštívíte
nejsušší poušť světa Atacama, která však skýtá takové
skvosty jako jezero Laguna Chaxa, kde se po solném
jezeře brouzdají hejna plameňáků. Nejvýše položené
gejzírové pole světa El Tatio rozhodně upoutá Vaši
pozornost a budete se moci vykoupat v přírodních
bazénech. Pojeďte s námi objevit půvab této jedinečné
země.

Brazílie je odedávna snem mnoha cestovatelů.
Rozmanitá příroda, bohatá kultura a nádherné pláže
bezpochyby uchvátí i Vás. Celou atmosféru navíc
dotváří místní obyvatelé, kteří si dokážou užívat života
plnými doušky. Navštívíte světoznámé destinace jako Rio
de Janeiro, které se pyšní monumentální sochou Krista a
vyhlášenou pláží Copacabana, to vše v rytmu samby.
Přírodním unikátem je oblast vodopádů na řece Iguacu.
V Salvadoru zase zakusíte proslulý životní styl Brazilců
včetně ukázky tradičního bojového tance capoeira. To
vše a více je zahrnuto v tomto unikátním zájezdu.

Proč vybrat tento zájezd:
*nezapomenutelné
scenérie
*zahrnuje
návštěvu
památek UNESCO *Machu Picchu *návštěva nejvýše
položeného hlavního města světa La Paz *nocleh v oáze
uprostřed písečných dun *skvělý poměr cena/kvalita

Proč vybrat tento zájezd:
*atraktivní cena *zájezd může být upraven na míru
dle Vašich představ *komfortní přesuny lokálními lety
*nejlepší lokality Chile

Proč vybrat tento zájezd:
*atraktivní cena *komfortní přesuny lokálními lety
*nejhezčí destinace Brazílie *výlety a aktivity v ceně

Lokality:
Lima – hlavní město Peru, Ballestas – ostrovy s tuleni,
Nazca – starodávné obrazce, Colca – kaňon, Machu
Picchu – ztracené město Inků, Titicaca – nejhlubší jezero
světa, Copacabana – posvátné místo Bolívie, La Paz –
hlavní město Bolívie

Lokality:
Santiago de Chile – hlavní město, Atacama – nejsušší
poušť na zemi, El Tatio – gejzíry, Torres del Paine – nejhezčí
národní park Chile, Perito Moreno – ledovec (Argentina)

Lokality:
Rio de Jainero – brazilská metropole, Corcovado – socha
Krista, Copacabana – proslulá pláž v Riu, vodopády
Iguacu – brazilská a argentinská strana, Salvador –
koloniální město s bohatou historií

Ostatní informace:
Zájezd je s anglicky mluvícím průvodcem a koná se
celoročně, délka zájezdu: 17 dnů, letenky v ceně.
Nabízíme i zájezd s českým průvodcem.

Ostatní informace:
Zájezd je s anglicky mluvícím průvodcem a koná se
celoročně, délka zájezdu: 12 dnů, letenky v ceně. Zájezd
může být upraven na míru.

Ostatní informace:
Zájezd je s anglicky mluvícím průvodcem a koná se
celoročně, délka zájezdu: 12 dnů, letenky v ceně.
Nabízíme i zájezd s českým průvodcem.

cena od 68 263 Kč

cena od 73 423 Kč

cena od 43 860 Kč

Ekvádor a Galapágy

Dobrodružství v Argentině

To nejlepší z Yucatanu (mexiko)

Během zájezdu Dobrodružství v Ekvádoru budete
moci objevovat úchvatnou krajinu a bohatou kulturu
Ekvádoru, zažijete atmosféru džungle v Amazonii a v
neposlední řadě obdivovat ostrovy Galapágy. Základna
v Amazonii leží téměř na rovníku a nabízí tropický deštný
prales a divokou přírodu. Jedním z hlavních bodů bude
pobyt na Galapágách, kde najdete faunu a flóru, která
se nepodobá žádné jiné na světě. Okouzlí Vás přístup
a chování obřích želv, lachtanů a dalších zvířat, která
vůbec nemají strach z lidí, a tak je můžete pozorovat
z několika centimetrů.

Deštné pralesy, jezera, hory, ledovce i vodopády, to
vše najdete v Argentině. Výjimečná gastronomie, víno
a rytmus tanga okouzlí bezesporu i Vás. Tato země
udivuje nejenom množstvím přírodních krás, ale i svými
městy, které pulzují energií 24 hodin denně. Pojeďte
s námi poznat tuto nádhernou zemi divoké přírody
a vášnivých obyvatel, která zaujme nejenom milovníky
historie, ale i krásné přírody.

To nejlepší z Yucatanu je skvělou kombinací objevování
tropického poloostrova a zároveň odpočinku na
bílých plážích prosluněného Karibiku. Vydáte se za
těmi nejlepšími historickými skvosty Yucatanu, které
jsou jedinečnými pozůstatky tajuplné mayské kultury.
Navštívíte světově známou pyramidu Chichén Itzá
a chrámový komplex v Tulum, který je vystavěn na útesu.
Pravou mexickou atmosféru nasajete ve městě Mérida,
které se pyšní svou koloniální architekturou a výjimečnou
yucatanskou kuchyní. Zájezd lze také prodloužit
o Guatemalu, Kostariku a Panamu.

Proč vybrat tento zájezd:
*divoká džungle v Amazonii *pobyt na Galapágách –
perla Jižní Ameriky *zahrnuje návštěvu památek UNESCO
*výborný poměr cena/kvalita *česká asistenční linka v
Ekvádoru

Proč vybrat tento zájezd:
*zájezd může být upraven na míru dle Vašich představ
*komfortní přesuny lokálními lety *nejlepší lokality
Argentiny

Proč vybrat tento zájezd:
*návštěva mayských památek v oblasti poloostrova
Yucatan *relaxace na bělostných plážích *zájezd může
být upraven na míru dle Vašich představ

Lokality:
Quito – hlavní město Ekvádoru, Otavalo – městečko
s tradičními trhy, Quilotoa – laguna, Amazonie –
Cuyabeno – přírodní rezervace, Galapágy – ostrov
s jedinečnou faunou a florou

Lokality:
Buenos Aires – argentinská metropole a tango,
El Calafate – přírodní krásy Patagonie, Perito Moreno
– nejhezčí ledovec, vodopády Iguacu – argentinská
i brazilská strana

Lokality:
Yucatan – mexický poloostrov, Cancún – pláže, Chichén
Itzá – mayské pyramidy, Mérida – koloniální městečko,
Kabah, Uxmal – mayské památky, Tulum – mayské město
na pobřeží oceánu, Coba – archeologická oblast

Ostatní informace:
Zájezd je s anglicky mluvícím průvodcem a koná se
celoročně, délka zájezdu: 14 dnů, letenky v ceně. Zájezd
může být upraven na míru.

Ostatní informace:
Zájezd je s anglicky mluvícím průvodcem a koná se
celoročně, délka zájezdu: 13 dnů, letenky v ceně. Zájezd
může být upraven na míru.

Ostatní informace:
Zájezd je s anglicky mluvícím průvodcem a koná se
celoročně, délka zájezdu: 10 dnů, letenky v ceně. Velmi
oblíbené jsou i zájezdy do Kostariky či Panamy.

cena od 77 400 Kč

cena od 62 673 Kč

cena od 43 108 Kč

ANTARKTIDA

Polární oblast věčného ledu, poslední kontinent čisté přírodní krásy, úžasné
zvířecí safari, pravá divočina a životní dobrodružství. Na Antarktidu se můžete
vydat lodí anebo letecky, vše z Jižní Ameriky. Naplánujeme pro Vás kompletní
zájezd na Antarktidu od 7 do 20 dnů, včetně všech nezbytností.

Klasická Antarktida

Antarktida letecky

Tato plavba vám ukáže vše podstatné
z bílého kontinentu. Čeká Vás mnoho
zážitků z pozorování neuvěřitelně působivé
přírody, z koupání v horkých pramenech
nebo ze sledování zvířecího safari na
ostrově King George. Díky speciálně
upraveným člunům Zodiak budete mít
příležitost až k dvěma vyloděním za
den. Mezi působivými ledovci a fjordy si
budete užívat společnost mořských ptáků,
tučňáků, tuleňů a velryb.

Exkluzivní zájezd letecky přímo až na
kontinent Antarktida. Jedná se o velmi
komfortní kombinaci leteckého zájezdu
a pobytu na lodi. Leťte s námi na
nejodlehlejší místo na Zemi, které je
ještě nedotčeno lidskou civilizací a je
charakteristické svou úchvatnou faunou.
Kontinent procestujete prostřednictvím
luxusního, ale ekologického ledoborce.
Díky každodennímu vyloďování budete
mít příležitost si Antarktidu opravdu užít.

Proč vybrat tento zájezd:
*spousta krásných výletů v ceně *osobní
zkušenost s danými lokalitami *plná penze
v ceně *životní dobrodružství

Proč vybrat tento zájezd:
* výlety a aktivity v ceně *komfortní
přesuny lokálními lety, ušetříte čas
a nepohodlí *plná penze v ceně

Lokality:
Ushuaia – nalodění se, Jižní Shetlandské
ostrovy – horké prameny a zvířecí safari,
Antarktida – bílý kontinent, Drakeova
pasáž – pozorování velryb

Lokality:
Chile – Punta Arenas – odlet, Jižní
Shetlandské ostrovy – fjordy a ledovce,
Antarktida – bílý kontinent

Ostatní informace:
Zájezd je s anglicky mluvícím průvodcem
a koná se od října do března, délka
zájezdu: 10 dnů, letenky nejsou v ceně.
Zajistíme kompletní služby včetně letů.

Ostatní informace:
Zájezd je s anglicky mluvícím průvodcem
a koná se od prosince do února, délka
zájezdu: 8 dnů, lokální letenky v ceně.

cena od 114 990 Kč

cena od 222 310 Kč

ASIE

Asie je kontinent plný kontrastů, který Vás nadchne svou
kulturní rozmanitostí a starověkou historií. K tomu přičtěte
přírodní krásy a nespočet úžasných plážových destinací a už
jen vybírejte, do které země se vydáte.

Top lokality:
		
		
		
		

Vietnam a krásná zátoka HaLong
Chrámy Barmy a velehory Nepálu
Indie, kultura a úžasný Taj Mahal
Kambodža a mystický chrám Angkor Vat
Filipíny, Maledivy, Srí Lanka – pláže a exotické ostrovy

Počasí a kdy cestovat:
Pro svoji velikost nelze v Asii obecně říci, která roční doba je ideální
pro cestování. Počasí je totiž v jednotlivých zemích rozdílné a liší se i v
rámci regionů samotných zemí. Asie je ale celoroční destinace, kde
se dá vždy vybrat místo, kam se v daný měsíc vydat. Rádi poradíme
ideální čas pro Vaši dovolenou.
Naše nabídka:
Specializujeme se především na poznávací zájezdy s možností
prodloužení u moře. V naší nabídce najdete převážně zájezdy
s anglickým průvodcem, do některých zemí nabízíme i skupinové
zájezdy s českým průvodcem.
Zájezdy s českým průvodcem jsou pořádány v menších skupinkách
a podívat se tak s námi můžete do Číny, Indie, Vietnamu nebo
Japonska.
U individuálních zájezdů s anglickým průvodcem je nejprodávanější
zemí jednoznačně Vietnam. Není náhoda, že zrovna na tuto zemi
máme největší specializaci a nejširší nabídku. Vietnam se ideálně
kombinuje i s okolními zeměmi, jako je Laos, Kambodža nebo
s relaxem v Thajsku. Úžasné zážitky slibuje i Indie, kterou nabízíme
i v kombinaci s Nepálem. Všechny tyto zájezdy mohou být upraveny
na míru, sami si můžete zvolit termín zájezdu, jeho obsah a úroveň
hotelů, od 3* až po 5* hotely. Nemusíte se bát kulturních rozmanitostí,
u všech typů cest o Vás bude postaráno od začátku do konce.

Krásy jižního Vietnamu

Napříč Barmou

Dillí, Agra, Jaipur, odpočinek v Goa

Okuste kouzlo Vietnamu na vlastní kůži. Tato země plná
různorodých chrámů, barevných plantáží, překrásných
pláží s vynikající gastronomií uchvátí i Vás. Navštívíte
proslulé Ho Či Minovo Město, budete objevovat prastaré
chrámy i pagody a plavba lodí po deltě Mekongu
nabídne výhled na typické domky a ovocné plantáže.
Pojedete na ranní projížďku lodí, při které si prohlédnete
místní plovoucí trh, který je plný různých zvuků, chutí
a vůní. Nebude samozřejmě chybět ani prostor pro
relaxaci na pláži.

Vydejte se objevovat tuto nádhernou zemi plnou tisíců
chrámů a dechberoucích přírodních scenérií! Vaše
dobrodružství začíná prohlídkou historického města
Yangon a nejznámější Zlaté pagody Shwedagon.
Navštívíte Zlatou skálu, která balancuje na okraji hory ve
výšce 1100 m n. m. Zcela jedinečným zážitkem se stane
návštěva oblasti tisíců chrámů v Baganu a plavba na
lodi při západu slunce.

Navštivte Indii, jedinečnou zemi s velmi pestrou kulturou
a tradicemi. Uvidíte okouzlující Taj Mahal v Agře, unikátní
mohutnou pevnost z červeného pískovce, projedete se
s námi rikšou a vezmeme Vás na tradiční rajasthanskou
večeři. Městečko Fatehpur Sikri Vás jistě okouzlí svou
výjimečnou architekturou z období Mughalské říše. Na
závěr si odpočinete na krásných písečných plážích
v oblíbené turistické destinaci Goa. Pojeďte s námi
objevovat tento tzv. zlatý trojúhelník, který nabízí to
nejkrásnější z Indie.

Proč vybrat tento zájezd:
*prohlídka podzemních tunelů Cu Chi *plavba po deltě
Mekongu *výlet na plovoucí trh Cai Rang *historické
město Hoi An – památka UNESCO

Proč vybrat tento zájezd:
*nejlepší poměr cena/kvalita *proslulé chrámy v Baganu
a výlet na lodi při západu slunce *možnost prodloužení
pobytu o pláže Ngpali

Proč si vybrat tento zájezd:
*věhlasný Taj Mahal *poznávání místní bohaté kultury –
náboženství a tradice *relaxace na plážích *pohodlné
transfery s klimatizací

Lokality:
Ho Či Minovo Město – historické město, delta Mekongu
– projížďka lodí, Cu Chi – spletitá síť tunelů vybudovaná
během vietnamské války, My Tho, Can Tho – města
u delty Mekongu, Hoi An – plážová oblast

Lokality:
Yangon – historické město, Shwedagon – pagoda, Zlatá
skála – posvátná hora, Bagan – oblast tisíců chrámů,
Mt. Popa – vulkán, Mandalay – město s posledním
královským palácem, most u Bein – nejdelší týkový most

Lokality:
Dillí – indická metropole, Agra - Taj Mahal, Jaipur –
pevnost Amber Fort, Calangute (Goa) – plážová oblast

Ostatní informace:
Zájezd je s anglicky mluvícím průvodcem a koná se
celoročně, délka zájezdu: 14 dnů, letenky v ceně. Tento
zájezd může být upraven na míru.

Ostatní informace:
Zájezd je s anglicky mluvícím průvodcem a koná se
celoročně, délka zájezdu: 11 dnů, letenky v ceně.

Další informace:
Zájezd je s anglicky mluvícím průvodcem a koná se
celoročně, délka zájezdu: 14 dnů, letenky v ceně.
Nabízíme i verzi zájezdu Indie a Nepál.

cena od 37 900 Kč

cena od 54 900 Kč

cena od 44 590 Kč

MIX SVĚTA

Hledáte u nás další destinace? Dobrodružství, poznání nebo
relax na exotických ostrovech v různých koutech světa?
Nabízíme mix vybraných destinací z celého světa, od
Mallorky až po Aljašku nebo Cesty kolem světa.

Top lokality:
		
		
		

Havaj, ostrovy přírodních krás
USA a Kanada, národní parky
Azory a Madeira, blízká exotika
Exotické ostrovy, Maledivy, Tahiti a další

Naše nabídka:
Tato sekce je vyhrazena destinacím po celém světě, které nepatří
pod jeden kontinent. Dodatečná a rozličná nabídka vznikla na přání
klientů a neustále ji doplňujeme o další destinace. Zájezdy nemají
jednotné zaměření a každý nabízí něco zcela jiného. Většinou se
však jedná o individuální cesty, cesty s anglickým průvodcem anebo
pobytové zájezdy na exotické ostrovy, od 3* až po 5*. Nejoblíbenější
zájezdy jsme vybrali jako ukázku na následující stránku. Nechte se
však inspirovat mnoha dalšími lokalitami přímo na našem webu.
Mezi nejprodávanější patří Maledivy, Filipíny, Kuba, USA i Kanada,
Azory a Madeira. Zapomenout nesmíme na Havaj a nově také
Kanárské ostrovy. Řekněte si sami kde má být Vaše dovolená snů
a my ji připravíme na míru.
Cesty kolem světa:
Ty nejlepší světové destinace, několik kontinentů, to vše v jedné
dovolené. Máme pro Vás pestrou nabídku Cest kolem světa tak,
aby si vybral každý. Pro plný komfort nabízíme zájezd s českým
delegátem, který se o Vás postará a nemusíte vládnout žádným
jazykem. Oblíbená varianta je i individuální cesta kolem světa,
která může být libovolně upravena na míru. Pro ty z Vás, kteří
mají omezený rozpočet máme připravenou i neméně atraktivní
ekonomickou variantu.

Cesta kolem světa

Krásy západního USA – autem

Azory a Madeira

Je cestování Vaší vášní? Připravili jsme pro Vás jedinečnou
cestu kolem světa za 41 dnů. Cesta začíná ochutnávkou
asijské kultury v Bangkoku s plovoucími trhy a exotickými
specialitami. Další destinací je Austrálie a její metropole
Sydney, tropický deštný prales a Velký bariérový útes.
Na Novém Zélandu si užijete panenskou přírodu, na Bora
Bora překrásné pláže. Nabití energií z krásné přírody se
vrhnete do víru velkoměsta v Los Angeles. Jižní Amerika
zase nabídne takové destinace jako Peru a Machu
Picchu, Velikonoční ostrov a Rio de Janeiro. Cesta
s českým průvodcem se koná v březnu.

Chcete zažít roadtrip v pravém americkém stylu?
Pojeďte s námi objevovat krásy západního USA autem.
Čekají Vás ty nejkrásnější národní parky jako Yosemite,
Zion a domov obřích sekvojí NP Sequoia. Apache
Trail Vás zavede až na divoký západ a ve slunných
kalifornských městech si zase budete užívat pohodové
atmosféry včetně návštěvy slavného Hollywoodu. Ze
San Francisca můžete také pokračovat na exotickou
Havaj. Havaj taktéž procestujete autem s lokálními
přelety mezi ostrovy. Tento tropický ráj je ideální jak pro
aktivní dovolenou, tak pro intenzivní odpočinek.

Azory, sopečné ostrovy nacházející se uprostřed
Atlantiku, jsou jedním z mála nedotčených rájů na světě.
V okolních vodách se prohání 26 různých druhů delfínů
a velryb, což je téměř třetina všech známých druhů.
Pojďte si užít tuto jedinečnou destinaci. Čekají Vás
nádherná jezera, písečné pláže, vysoké hory, zelené
pláně a modrý oceán. Můžete se vydat na pěší túru,
koupat se v termálních vodách či ochutnat speciální
pokrm vařený 12 hodin v sopečné půdě. Tento zájezd
lze prodloužit o Madeiru.

Proč vybrat tento zájezd:
*cesta kolem světa *4 kontinenty v jednom zájezdu
*výlety s anglickým průvodcem *kvalitní hotely *perličky
v podobě ostrovů Bora Bora a Velikonočního ostrova

Proč vybrat tento zájezd:
*roadtrip po západním pobřeží USA *návštěva filmového
Hollywoodu a Beverly Hills *ty nejhezčí národní parky USA
v jednom zájezdu

Proč vybrat tento zájezd:
*cestování pronajatým autem po Azorských ostrovech
*krásná příroda a skvělé možnosti trekování *plavby za
pozorováním delfínů a velryb

Lokality:
Thajsko (Bangkok), Austrálie (Sydney, Cairns), Nový
Zéland, Tahiti (Bora Bora), USA (Los Angelas, Las Vegas),
Peru (Lima, Cusco, Machu Picchu), Chile (Santiago),
Velikonoční ostrov, Brazílie (Rio de Janeiro)

Lokality:
Los Angeles, San Diego, San Francisco, Apache Trail,
Grand Canyon, Lake Powell, Monument Valley, Death
Valley, NP Zion, Sequioa, Yosemite

Lokality:
Portugalsko – Azorské ostrovy, Sete Cidades – jezero
v kráteru sopky, Porta Formoso – čajové plantáže

Další informace:
Zájezd je s anglicky mluvícím průvodcem a koná se
celoročně, délka zájezdu: 41 dnů, letenky v ceně.
Nabízíme také variantu s českým delegátem, cena od
349 990 Kč.

Další informace:
Zájezd je individuální a koná se celoročně, délka
zájezdu: 21 dnů, letenky v ceně. Pro skupinky možno
zajistit českého průvodce.

Ostatní informace:
Zájezd je individuální a koná se celoročně, délka zájezdu:
7 dnů, letenky v ceně. Nabízíme i kombinaci s Madeirou
anebo zájezd na Madeiru samostatně.

cena od 289 990 Kč

cena od 72 000 Kč

cena od 23 490 Kč
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