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NAŠE NABÍDKA:

NÁŠ TÝM:

• Pořádná postel a kvalitní stravování – základ spokojenosti!
• Nahoru se vezou kola, dolů se vezeme my – aneb na kolech hlavně s kopce dolů!
• Koho bolí nohy, ten se sveze autobusem.
• Zkušení a ochotní průvodci – stále k dispozici! 
• Choďte pěšky! Do hor s námi v pohodě – turistika pro každého.
• Treky se zajištěným zázemím.
• Sportujeme s mírou. Nebojíme se poznávat nová místa a jejich kulturu a historii.
• Pro skupiny zájezdy na míru.

Čenda Kašpar

Jirka Louda ml.

Evža Loudová

Jirka Louda 

Petr Mikota

Zdeněk Krátký
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Otevírání nové cyklistické sezóny. Po cyklostezkách v bavorsko-českém pomezí projedeme zajímavá a málo známá místa v malebné krajině.

Cena zahrnuje: Dopravu osob a kol, vedoucí zájezdu, pojištění (viz všeobecné podmínky), podrobné informace a mapky trasy.

TENTO KATALOG OBSAHUJE PRŮŘEZ NABÍDKOU CK LOUDATOUR ÚPLNOU NABÍDKU A DALŠÍ INFORMACE K ZÁJEZDŮM NAJDETE NA WWW.LOUDATOUR.CZ

JEDNODENNÍ ZÁJEZDY 
Česko+Německo

BAŤŮV KANÁL NA KOLE I LODÍ
ČR

Baťův kanál byl vybudován ve třicátých letech 20. století. Spojoval
Otrokovice s Hodonínem. Původně sloužil k dopravě uhlí. Nákladní
provoz byl ukončen v 60 letech. V 90. letech začala rekonstrukce
kanálu pro rekreační plavbu. Současně byla vybudována kvalitní 
cyklostezka, která je místy vhodná i pro bruslení. Kanál prochází
mnoha zajímavými historickými městy, a přestože vede rovinatou
krajinou, je cesta kolem něj velmi rozmanitá. Zajímavá je i prohlídka
technického vybavení plavebních komor s původními strážními
domky nebo křižovatek s vodními toky. Jízdu na kole je možno kom-
binovat i s plavbou po kanále s využitím různých typů plavidel.

Program:
1. den - odjezd odpoledne, příjezd do místa ubytování, nocleh;
2. den - na kole Napajedla - Uherské Hradiště - Uherský Ostroh - Veselí
nad Moravou. Plavba lodí s večeří přes Vnorovy (lodní lanovka) a do Strážnice;
3. den - na kole podél Moravy - Mikulčice - soutok s Dyjí - Pohansko -
Břeclav - odjezd domů.

Ubytování: V hotelu se snídaní.
Cena zahrnuje: Dopravu účastníků a kol, sběrnou službu
na trase, 2x ubytování se snídaní, 3 hodiny plavba lodí s rau-
tem, pojištění (viz všeobecné podmínky), podrobné informace,
vedoucí zájezdu.

TŘEBOŇSKO NA KOLE
Česko, Rakousko

Krajina Třeboňska připomíná park. Lesy, louky, aleje staletých
stromů a hlavně rybníky. Ty byly vybudovány už před staletími a dnes
zapadají do krajiny, jako by tam byly odjakživa. Na našem putování
se dostaneme i do pohraničních kopců Waldviertlu, projedeme
krajem v okolí Rapšachu, který připadl k Čechám až po první světové
válce a navštívíme i mnohé památky.

Program:
1. den - odjezd z Plzně, příjezd do Chlumu u Třeboně, ubytování; 
2. den - na kole kolem rybníka Hejtman – Staňkov – Novomlýnský rybník –
nejsevernější bod Rakouska – Rakouskem ke Staňkovskému rybníku –
Rapšach – Chlum u Třeboně;
3. den - Chlum u Třeboně – Pilař – Lutová – Stříbřec – stará Hlína – 
hráz Rožmberka – Třeboň. Odjezd domů.

Ubytování: Turistický hotel s polopenzí.
Cena zahrnuje: Dopravu účastníků a kol, sběrnou službu
na trase, 2x ubytování s polopenzí, pojištění (viz všeobecné
podmínky), podrobné informace, vedoucí zájezdu.  

PODÉL DYJE NA KOLE
Česko, Rakousko

Řeka Dyje má dva pramenné toky. Při našem zájezdu poznáme její
rakouskou část, která představuje hlavní tok. Protéká zvlněnou kra-
jinou a leží na ní řada zajímavých historických městeček a hradů.
Projedeme i nejromantičtější úsek v národním parku Podyjí a to po
obou stranách hranic. 

Program:
1. den - Drosendorf – Har-
degg – národním parkem
Podyjí – Hnánice, ubyto-
vání;
2. den - busem do Drosen-
dorfu – Raabs an der Thaya –
Karlstein – Dobersberg – 
Waidhofen – Schwarzenau,
odjezd domů.

Ubytování: Penzion 
s polopenzí.
Cena zahrnuje: Dopravu účastníků a kol, sběrnou službu
na trase, 1x ubytování s polopenzí, pojištění (viz všeobecné
podmínky), podrobné informace, vedoucí zájezdu.  

1 40-70

N/P
0 0

2 130

N/P
2 1

N/P
2 1 2 100

N/P
1 1 2 100

Č. zájezdu Název Termín Cena (Kč/os.)

14100 Schwarzachtal Radweg 01.05.

950,-
14101 Chambtal Radweg 03.05.
14102 Lesní Nába 08.05.
14103 Weisser Regen 10.05.

Č. zájezdu Termín Hotel (Kč/os.)

14104 09.05. - 11.05. 4.200,-

Pro skupiny připravíme
akci dle individuálních
požadavků v libovolném
termínu.

CYKLOTURISTIKA
Cykloturistické zájezdy jsou připraveny a určeny pro co nejširší okruh zájemců. Trasy jsou
navrženy tak, že uspokojí začátečníky i náročnější cyklisty. Toto je zajištěno v rámci mož-
ností trasu sledujícím doprovodným autobusem s možností trasu individuálně zkrátit
i prodloužit. Doprava kol je zajištěna krytým vlekem. Podle možností se věnujeme i návštěvám
historických a přírodních pamětihod-
ností. Doporučeným typem kola je hor-
ské, ale většinu tras lze absolvovat i na
trekkingových kolech. Cyklistické přilby
sice nejsou povinné, ale vřele je dopo-
ručujeme, hlavu má člověk jen jednu.
Vybrané zájezdy jsou rovněž vhodné
pro bruslaře (viz piktogram bruslaře).

Vlek na kola

CYKLOTURISTIKA VÍKENDY V PŘÍHRANIČÍ

Baťův kanál

Č. zájezdu Termín Cena (Kč/os.)

14106 05.09. - 07.09. 3.300,-

Č. zájezdu Termín Cena (Kč/os.)

14107 24.05. - 25.05. 3.200,-

-3-

[novinka]

[novinka]
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ŘEZNÁ A KOUBA
Německo

Cykloturistické putování z Čech do Čech bavorským pohraničím. 
Pojedeme podél dvou řek - Regen a Chamb. Obě pramení v Čechách
a jejich pěkná slovanská jména znějí: Řezná a Kouba. Trasa je ve-
dena zvlněnou krajinou Bavorského lesa podél jejich toků. 

Ubytování: V hotelu s polopenzí.
Cena zahrnuje: Dopravu účastníků a kol, sběrná služba
na trase, 1x ubytování v hotelu s polopenzí, pojištění (viz vše-
obecné podmínky), pojištění CK proti úpadku, podrobné infor-
mace, vedoucí zájezdu. 

MEZI REGENEM A DUNAJEM
Německo

Tato cyklotrasa nás zavede do Bavorského lesa a jeho podhůří.
Začíná v sedle Brennes pod Velkým Javorem, klesá podél řeky
Weisser Regen až k jejímu soutoku se Schwarzer Regen. Potom
po trase zrušené železnice pokračuje podhůřím Bavorského lesa
až k Dunaji.

Ubytování: V hotelu s polopenzí.
Cena zahrnuje: Dopravu účastníků a kol, sběrnou službu
na trase, 1x ubytování v hotelu s polopenzí, komplexní pojiš-
tění, podrobné informace, vedoucí zájezdu.

EGERLAND NA KOLE
Česko, Německo

Chebsko je dnes rozdělené mezi Čechy a Bavorsko. V minulosti ale
tvořilo jeden celek, oddělený hřebenem Smrčin od německých ob-
lastí. Jeho vývoj byl v mnohém odlišný od českého. Například hrady
jsou zde o sto let starší, Chebsko po staletí také vystupovalo jako
sebevědomá městská republika. Za poznáním historie, stavebních
památek a hlavně za poznáním pramene a horního toku řeky Ohře
vede náš zájezd. Projedeme se i po zrušené železnici a mnoho se
dozvíme i z nových informačních tabulí, které jsou v celém Eger-
landu dvojjazyčné. 

Program:
1. den - busem do Smrčin k prameni řeky Eger/Ohře – Weissenstadt –
Röslau – Marktleuthen – Schwarzenhammer – Selb – Aš;
2. den - Aš – Libá – Hohenberg – Schwarzenhammer – Thierstein – Wun-
siedel, odjezd do ČR. 

Ubytování: Penzion s polopenzí.
Cena zahrnuje: Dopravu účastníků a kol, sběrnou službu
na trase, 1x ubytování s polopenzí, pojištění (viz všeobecné
podmínky), podrobné informace, vedoucí zájezdu.

SPREEWALD NA KOLE I NA LODI
+ TROPICAL ISLAND
Německo

Povodí řeky Sprévy patří k vyhledávaným turistickým oblastem
Německa. Na jejím horním toku se totiž ledovcovou činností vytvo-
řily mělké pánve, ve kterých se řeka rozlévá do sítě ramen, tvoří-
cích unikátní území. Jezdí se zde na lodičkách a dnes i na kole.
V poslední době zde přibyla i nejmodernější atrakce - aquapark Tro-
pical Island (obří haly, ve kterých je vykouzlen svět jižních zemí
a moří). Tato kombinace je vhodný program do libovolného počasí.

Více na www.tropical-islands.de
Program:
1. den - ráno odjezd, návštěva Tropical Island nebo cyklotrasy v jeho okolí;
2. den - Dolní Spreewald. Trebatsch - Lüben;
3. den - Horní Spreewald - Lüben - Cottbus, odjezd domů.

Ubytování: V penzionu se snídaní. 
Cena zahrnuje: Dopravu účastníků a kol, sběrnou službu
na trase, 2x ubytování se snídaní, pojištění (viz všeobecné pod-
mínky), podrobné informace, vedoucí zájezdu.
Cena nezahrnuje: Vstup do Tropical Island, zbývající
stravu a další neuvedené služby.

ZRUŠENÉ ŽELEZNICE 
BAVORSKA
Německo

Cykloturistické putování Bavorským příhraničím. Projedeme několik
cyklostezek vybudovaných na tělesech zrušených železnic. Trasy
vedou příjemnou zvlněnou krajinou Hornofalckého a Bavorského lesa
a jsou velmi pohodlné - bez velkých výškových výkyvů. Jsou moderně
technicky řešené, bezpečné a vhodné i pro rodiny s dětmi. Na cestě
uvidíme pozůstatky po původním drážním provozu a mnoho dalších
památek. Na trase Bocklradweg je část vhodná pro bruslení. 

Program:
1. den - odjezd, Trasa Bocklradweg - Eslarn - Pleystein - Neustat
a. d. Waldnaab, přejezd do Prackenbachu, ubytování; 
2. den - Cyklotrasa Prackenbach - Viechtach - Miltach - Konzell - Bogen,
návrat busem;
3. den - busem do Schönsee - bývalá železnice do Nabburgu, odjezd do ČR.

Náročnost: Denní délka trasy cca 50 km. Trasu možno 
individuálně zkrátit i prodloužit.
Ubytování: V hotelu s polopenzí, 2L pokoje s příslušen-
stvím.
Cena zahrnuje: Dopravu účastníků a kol, sběrná služba
na trase, 2x ubytování v hotelu s polopenzí, pojištění (viz vše-
obecné podmínky), pojištění CK proti úpadku, podrobné infor-
mace, vedoucí zájezdu.  

N/P
1 1 2 115 N/P

2 1 3 150

N/P
1 1 2 100 N/P

2 1 3 180

N/P
1 1 2 130

Č. zájezdu Termín Penzion (Kč/os.)

14118     10.05. - 11.05. 2.600,- Č. zájezdu Termín Penzion (Kč/os.)

14136 06.06. - 08.06. 4.950,-

CYKLOTURISTIKA NĚMECKO

Č. zájezdu Termín Hotel (Kč/os.)

14109 03.05. - 04.05. 2.800,-

Č. zájezdu Termín Hotel (Kč/os.)

14117 17.05. - 18.05. 2.800,-

Spreewald

Č. zájezdu Termín Hotel (Kč/os.)

14110 16.05. - 18.05. 4.300,-

Hotel Zur Rast – zájezdy 14109, 14110, 14117

-4-TENTO KATALOG OBSAHUJE PRŮŘEZ NABÍDKOU CK LOUDATOUR ÚPLNOU NABÍDKU A DALŠÍ INFORMACE K ZÁJEZDŮM NAJDETE NA WWW.LOUDATOUR.CZ

[novinka]
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PODÉL MOSELY
Německo

Údolí Mosely bylo vždy vyhlášené svým vínem. Naši trasu zahájíme
poblíž pomezí tří zemí Francie, Lucemburska a Německa v údolí řeky
Saary v kouzelném městečku Saarburg. Na svazích nad říčními me-
andry se střídají terasové vinice s ovocnými sady a zříceninami
hradů, v údolí leží malebná městečka se starými kostelíky, hrázdě-
nými domy a vinařskými dvorci. V rozmanitém údolí nebude nouze
o stará města, hrady na kopcích, klikaté zákruty řek a hlavně všudy-
přítomné vinice. Navštívíme starobylý Trevír, středověký Bern kastel-
Kues, Beilstein a další městečka v údolí Mosely. Jeden den si
putování kolem Mosely zpestříme romantickou cyklotrasou po býva lé
železnici. Nezapomeneme ani na posezení ve vinném sklepě. 

Program:
1. den - odjezd ráno, denní přejezd, ubytování;
2. den - Saarburg - Konz - Trier  prohlídka města - přejezd na levý břeh
- Schweich - Detzem - Bekond; 
3. den - cyklotrasa po bývalé železnici MAARE - MOSEL, (cyklotrasa
z Dau nu do Bernkastel-Kues měří cca 55 km, je celá vyasfaltovaná, na
trase jsou 4 osvětlené tunely, 2 viadukty, možnosti posezení v přírodě,
či restaurace s obsluhou, příznivý výškový rozdíl start - cíl 296 m. Daun
- Wittlich - Bernkastel-Kues;
4. den - Traben-Trarbach - Reil - Zell - Sennheim - Beilstein (prohlídka
středověkého města) - Cochem, prohlídka města;
5. den - Bekond - Neumagen-Dhron - Wintrich - Bernkastel-Klues - 
Traben-Trarbach, odpolední odjezd domů;
6. den - příjezd do ČR v nočních hodinách.
Ubytování: V hotelu s polopenzí.
Cena zahrnuje: Dopravu účastníků a kol, sběrná služba
na trase, 4x ubytování v hotelu s polopenzí, pojištění (viz vše-
obecné podmínky), pojištění CK proti úpadku, podrobné infor-
mace, vedoucí zájezdu.

PODÉL BERLÍNSKÉ ZDI
Německo

Roky, které uplynuly od pádu Berlínské zdi, využila správa
sjednoceného města nejen k budování obnovené metropole
Německa, ale i k vybudování unikátní cyklostezky vedoucí
bývalým územím nikoho. Při jízdě poznáme nejen různé pa-
mátky na dobu totality, ale i vlastní město a jeho okolí. 
Ubytování: V penzionu se snídaní.
Cena zahrnuje: Dopravu účastníků, 2x ubytování, 2x sní-
dani, pojištění (viz všeobecné podmínky), podrobné informace,
vedoucí zájezdu.

PODÉL LABE
ČR+Německo

Labské pískovce představují unikátní spojení hor, skal a hlu bokých
soutěsek. Přes svou nepřístupnost je zde soustředěno velké množ-
ství pozoruhodných památek - romantická městečka, skalní hrady
i lidová architektura. Naše trasa začíná vysoko v horách nad
Děčínem, odkud se svezeme do údolí Labe a dále pojedeme po
nově vybudované cyklostezce až do Drážďan. Labská cyklostezka
v posledních letech soutěží svou popularitou s dunajskou stezkou.
Vede z Krkonoš až do Hamburku. Nabízíme Vám dvě víkendové
etapy. Jedna vede romantickým územím pískovcových skal na
českosaském pomezí a končí v Drážďanech. Druhá vychází od
pohádkového zámku Moritzburg přes světoznámou Míšeň a končí
v historickém Torgau.

Program 14113:
1. den - Sněžník (odbočka na Děčínský Sněžník - rozhledna) - Přípeř -
Dolní Žleb - Bad Schandau (prohlídka města) - Königstein;
2. den - Königstein (prohlídka pevnosti) - Kurort Rathen (návštěva
skalního města a vyhlídky Bastei) - Pirna (prohlídka starého města) -
Schloss Pilnic (prohlídka parku, případně zámku s galerií) - odjezd.
Trasu možno rozšířit o cykloprohlídku Drážďan.

Ubytování: V hotelu s polopenzí.
Program 14114:
1. den - Moritzburg - (zámek s parkem) - Radebeul (dům K. Maye) -
Míšeň (prohlídka města);
2. den - Riesa - Mühlberg - Belgern - Torgau (prohlídka města).

Ubytování: V penzionu se snídaní.
Cena zahrnuje: Dopravu účastníků a kol, sběrnou službu
na trase, 1x ubytování, 1x snídani (u 14113 také 1x večeři),
pojištění (viz všeobecné podmínky), podrobné informace,
vedoucí zájezdu.

BODAMSKÉ JEZERO
Německo, Rakousko, Švýcarsko

Zájezd k největšímu severoalpskému jezeru - tzv. Švábskému moři.
Jezerem protéká řeka Rýn, na jeho březích leží významná historická
a kulturní místa. Všude tam Vás zavede vybudovaná cyklostezka, ve-
doucí kolem celého jezera. Sílu Rýna uvidíte v Schaffhausenu v jeho
mohutných vodopádech. Na břehu jezera Vás čekají lázeňské pro-
menády Rakouska, Německa i Švýcarska. Během trasy bude mož-
nost osvěžit se ve vodách jezera

Program:
1. den - odjezd z ČR, příjezd do Fridrichshafen, ubytování;
2. den - lodí do Romanshornu, cyklotrasa Rorschach – vnitřní delta Rýna
– Lindau – Bregenz - Wasserbutg – Fridrichshafen.
3. den - busem do Kostnice, prohlídka města, cyklotrasa přes ostrovy
Reichenau a Mainau zpět do Kostnice, busem návrat.
4. den - busem do Diessenhofen, cyklotrasa k vodopádům Rýna – Schaff-
hausen - Stein am Rhein – Radolfzell, návrat busem.
5. den - na kole Meersburg - prohlídka města – Überlingen – Ludwigsha-
fen, odjezd do ČR.

Ubytování: Hotel s polopenzí. 
Cena zahrnuje: Dopravu účastníků a kol, sběrnou službu
na trase, 4x ubytování s polopenzí, dopravu lodí do Romans-
hornu, pojištění (viz všeobecné podmínky), podrobné infor-
mace, vedoucí zájezdu.

N/P
4 1 4 240

N/P
4 1 4 230

N/P
2 1 2 130

N/P
1 1 2 120

Č. zájezdu Termín Hotel (Kč/os.)

141311 14.05. - 19.05.

8.300,-
141312 02.06. - 07.06. 
141313 08.07. - 13.07.
141314 17.09. - 22.09.

Údolím Mosely

Č. zájezdu Termín Hotel (Kč/os.)

14152 02.07. - 06.07. 10.450,-

CYKLOTURISTIKA NĚMECKO

Mosela: hotel v Bekondu

-5-

Č. zájezdu Termín Penzion (Kč/os.)

14112 30.05. - 01.06. 4.900,-

Bodamské jezero

[novinka]

Labská stezka

Č. zájezdu Termín Trasa (Kč/os.)

14113 24.05. - 25.05. Děčín - Drážďany 2.850,-
14114 31.05. - 01.06. Moritzburg - Torgau 3.250,-

_louda_velky_katalog_2014_uvod-cyklo_jn_Sestava 1 - kopie  27.12.2013  7:05  Stránka 5



TENTO KATALOG OBSAHUJE PRŮŘEZ NABÍDKOU CK LOUDATOUR ÚPLNOU NABÍDKU A DALŠÍ INFORMACE K ZÁJEZDŮM NAJDETE NA WWW.LOUDATOUR.CZ

PODÉL NECKARU 
Německo

Řeka Neckar pramení ve Schwarzwaldu a po téměř 400 km se vlévá
do Rýna u Mannheimu. Na dolním toku je už splavná pro osobní
i nákladní lodě. Řeka zde protéká romantickým údolím. V jižní části
toku se na svazích kolem řeky pěstuje vinná réva. Najdeme zde
mnoho zachovalých historických měst, hradů a zámků. Kolem řeky
je několik přírodních parků, kde je zachovalá krajina a příjemné
klidné trasy pro kola. Náročnost: rovina, mírně zvlněný terén, denní
trasy 50-70 km. Sběrný bus k dispozici.  

Program:
1. den - odjezd ráno, odpoledne cyklotrasa Ludwigsburg - Heilbronn;
2. den - okruh podél přítoků Neckaru - Kocher-Jagst-Radweg;
3. den - cyklotrasa Heilbronn - Eberbach;
4. den - cyklotrasa Eberbach - Heidelberg, odjezd do ČR odpoledne. 
Ubytování: V penzionech se snídaní.
Cena zahrnuje: Dopravu účastníků a kol, sběrnou službu
na trase, 3x nocleh se snídaní, pojištění (viz všeobecné pod-
mínky), informační materiály, vedoucí zájezdu. 

BALTSKÉ POBŘEŽÍ NĚMECKA
Německo

Pobřeží Baltu - Lübeck - Warnemünde:
Pobřeží Baltského moře je ploché, ale zdaleka ne nezajímavé. 
Je členité s mnoha písečnými kosami, poloostrovy a ostrovy.
Cyklotrasy vedou přímo po pobřeží. Prochází starými hanzovními
městy, která nabízejí mnoho významných památek. Na pobřeží se
nachází velké množství letovisek a v letním období je zde i pří-
jemné koupání. 

Program:
1. den - večerní odjezd z ČR;
2. den - Lübeck (prohlídka města) - Travemünde - Boltenhagen -
Wismar;
3. den - Wismar (prohlídka města) - okruh ostrovem Poel - Rakow;
4. den - Rakov - Rerik - Kühlungsborn - Warnemünde - Graal-Müritz;
5. den - odjezd do ČR.  

Ubytování: V hotelu s polopenzí.
Cena zahrnuje: Dopravu účastníků a kol, sběrnou službu
na trase, 3x nocleh s polopenzí, pojištění (viz všeobecné pod-
mínky), podrobné informace, vedoucí zájezdu.

FLAEMING SKATE
Německo

Unikátní areál v Jüteborgu pro in-line bruslení. Oblast jižně od
Berlína byla vždy vhodným terénem pro cykloturistiku. V posledních 
letech zde byl navíc vybudován areál pro bruslaře s více jak
100 km tras v několika okruzích, na které navazují další trasy pro
kola i brusle. Stezky s odpočívadly a restauracemi dotváří pravý
bruslařský a cyklistický ráj.

Program:
1. den - ranní odjezd z ČR, odpoledne individuální program v areálu;
2. den - individuální program v areálu;
3. den - dopolední program v areálu, odjezd domů.

Ubytování: V penzionu se snídaní v těsné blízkosti areálu.
Cena zahrnuje: Dopravu účastníků, 2x ubytování, 2x sní-
dani, pojištění (viz všeobecné podmínky), podrobné informace,
mapky tras, vedoucí zájezdu.

DURYŇSKO NA KOLE
Německo

Duryňský les se táhne v délce přes 100 km od bavorského Hofu
k Eisenachu. Po jeho hřebenech přesahujících 900 m projedeme 
po cestě Rennsteig od údolí řeky Werra až k známému hradu
Wartburg. Tato hřebenová cesta patří k nejznámějším historickým
stezkám Německa a je zmiňována již ve 14. století. Druhá část
putování povede údolím řeky Sály. Příznivé klima v jejím údolí
umožňuje dokonce pěstování vinné révy. Proto je zde soustředěno
mnoho zajímavých měst, hradů a zámků. Poslední úsek povede
podél přítoku Sály - řeky Ilm, která nás dovede do Výmaru, města,
známého pobytem velikánů Goetha a Schillera. 

Program:
1. den - ráno odjezd do Blankenbergu na kole po trase Rennweg - 
Neuhaus am Rennweg; 
2. den - Neuhas am Rennweg - Neustadt am Rennsteig - nejvyšší
vrcholky Schneekopf a Beerberg - Oberhof (lyžařské centrum);
3. den - Oberhof - Inselberg - Wartburg - Eisenach;
4. den - Saalfeld - Jena - Dornburg - Naumburg;
5. den - Bad Sulza - Výmar - prohlídka města, odjezd domů.

Ubytování: Penzion s polopenzí, 2-3lůžkové pokoje s pří-
slušenstvím a uzamykatelná garáž k dispozici.
Cena zahrnuje: Dopravu účastníků a kol po celé trase,
4x nocleh s polopenzí, pojištění (viz všeobecné podmínky), 
informační materiály, vedoucí zájezdu.  

N/P
3 2 3 200

N/P
3 2 4 220

N/P
4 1 5 250

N/P
2 1 2

Č. zájezdu Termín Penzion (Kč/os.)

141331 02.07. - 06.07.
6.950,-

141332 14.08. - 17.08.

Č. zájezdu Termín Hotel (Kč/os.)

14134 02.07. - 06.07. 8.900,-

Neckar

Baltské pobřeží

Č. zájezdu Termín Hotel (Kč/os.)

14111 30.05. -01.06. 4.900,-
Č. zájezdu Termín Penzion (Kč/os.)

141351 18.06. - 22.06.
7.950,-

141352 09.07. - 13.07.

CYKLOTURISTIKA NĚMECKO

Hrad Wartburg

-6-
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CYKLOTURISTIKA ZÁPADNÍ EVROPA
BRETAŇ NA KOLECH
Francie

Zájezd na tajuplný poloostrov na západní výspě Evropy. Zde ve stře -
 do věku končil svět. Bájemi opředená země starých Keltů. Nej zná -
mější megalitické stavby Evropy - dolmeny, cromlechy, menhi ry
a kamenné řady, dodnes skrývají svá tajemství. Vydejte se s námi
hledat to, co zbylo ze staré Bretaně, z Bretaně, o níž psal Fran ti šek
Kožík a již kreslil Jan Zrzavý. 

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

Ubytování: Ve čtyřlůžkových mobilhomech s dvěma odděle-
nými ložnicemi.
Stravování: Polopenze (polní kuchyně). 
Cena zahrnuje: Doprava autobusem, přeprava kol, 
polopenze (polní kuchyně), 7x ubytování v kempech, průvodce,
pojištění, informační materiály. 

HOLANDSKO NA KOLE
Holandsko

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

Program:
1. - 2. den - autobusem přes Německo do Nizozemí. Na holandských
místních kolech návštěva N.P. Hoge Veluwe s písečnými dunami a 500
druhy rostlin, galerie v přírodě Kröller-Müller. Dále do oblasti Amster-
damu. Ubytování v chatkách; 
3. den - cyklookruh přes Zaanse Schans s větrnými mlýny a výrobou
dřeváků a sýra, přes město sýrů Eidam do starobylého přístavu Volen-
dam a do kempu; 
4. den - dopolední projížďka na kolech na ostrov Marken s dřevěnými
domky na kůlech. Autobusem do Amsterdamu: muzea, tržiště, proslulé
kanály - grachty, uličky lásky, brusírny diamantů, Rembrantův dům; 
5. den - autobusem do královského sídelního města Den Haagu, 
Holandsko v miniatuře v Madurodamu, na kolech do Scheveningenu -
mořské akvárium, koupání. Dále pobřežními dunami přes Hoek Van
Holland do Maassluis. Moderní architektura přístavu Rotterdam -
černá loď, věž Euromast (185 m); 
6. den - na kole do Alkmaaru, návštěva proslulých sýrových trhů, vážní
budova Waag, muzeum sýra. Na kolech do lázní Bergen am Zee, akvá-
rium, koupání. Cyklostezkou mezi dunami a po břehu Nord Holland 
kanálu do kempu; 
7. - 8. den - na kolech k vodnímu hradu Muiderslot, návštěva hrobu
J. A. Komenského a pevnosti v Naardenu. Odtud autobusem přes 
Německo domů. 
Ubytování: Ve 4-lůžkových chatkách s vařičem.
Stravování: Polopenze (polní kuchyně).
Cena zahrnuje: Dopravu autobusem, přeprava kol, polo-
penze (polní kuchyně), 5x ubytování v chatkách, průvodce, po-
jištění (viz všeobecné podmínky), informační materiály. 

BURGUNDSKEM NA KOLE
Francie

Po poklidných cyklostezkách krajem prodchnutým historií, obýva-
ném Galy i Římany, plným románských staveb, středověkých center
měst, kostelů, bazilik a klášterů. Krajem vinic a vinných sklípků,
sýrů a šneků, po zelených stezkách Burgundska podél kanálů, řek
a jezer...

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

Ubytování: V kempech ve vlastních stanech nebo v chatkách
a karavanech.
Cena zahrnuje: Dopravu účastníků a kol po celé trase, 6x
nocleh, polopenze (polní kuchyně), pojištění (viz všeobecné
podmínky), informační materiály, vedoucí zájezdu.

PROVENCE NA KOLECH
Francie

Desetidenní cyklozájezd do kraje přívětivého podnebí i lidí - opěvo-
vané Provence. Úzké asfaltové a málo frekventované silničky mezi
vinicemi a levandulovými lány jsou jako stvořené pro jízdu na kole.
Poznáme vrcholy hor, kaňony řek i významné starověké a středo-
věké památky. S ohledem na hvězdicové cyklotrasy je možné si ná-
ročnost libovolně přizpůsobovat.

Program:
1. den - odpolední odjezd z ČR;
2. den - příjezd do hotelu a ubytování, večeře;
3. den - cyklotrasa Pierrelongue - Col de Fontaube - Savoillan - dále
krásným podhůřím pod Mont Ventoux do středověkého městečka
Mollans s. Ouvéze;
4. den - cyklotrasa na vrchol hory Mount Ventoux nebo její objetí,
variantně též možnost zcela odpočinkové cyklotrasy po cyklostezce
podél řeky Ouvéze s návštěvou vinných sklepů;
5. den - prohlídka měst Orange a Avignon, Pont du Gard a prohlídka
skalního městečka les Baux (bez kol);
6. den - volný den;
7. den - cyklotrasa pohořím Luberon, cedrový les, historická města,
hrady;
8. den - busem do Arles (prohlídka města) - na kole kolem parku Ca-
margue (saliny a plameňáci) - St. Maries de la Mer, koupání;
9. den - odjezd do ČR;
10. den - příjezd do ČR.

Ubytování: Hotel s polopenzí.
Cena zahrnuje: Dopravu účastníků a kol po celé trase,
7x nocleh v hotelu s polopenzí, pojištění (viz všeobecné pod-
mínky), informační materiály, mapky doporučených tras, ve-
doucí zájezdu.

N/P
7 6 6 400

N/P
6 3 7 300

N/P
10 2 6 300 1

N/P
5 1 6 300

Č. zájezdu Termín
Cena (Kč/os.)

Kempy Chatky

14182 23.08. - 31.08. 9.490,- 11.390,-

Č. zájezdu Termín Cena (Kč/os.)

14180 25.07. - 03.08. 13.390,-

Č. zájezdu Termín Hotel (Kč/os.)

14183   30.05. - 08.06. 18.450,-

Burgundsko

Č. zájezdu Termín Chatka 4 os. Chatka 2 os.

141811 29.06. - 06.07.
9.890,- 11.590,-141812 06.07. - 13.07.

141813 10.08. - 17.08.

Bretaň

Holandsko

-7- Mount Ventoux
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ALTMÜHLTAL – REGENSBURG
Německo

Program:
1. den - odjezd z ČR v ranních hodinách, příjezd do Kindlingu, Beilngries -
Riedenburg - Kelheim;
2. den - Kelheim - Befreiungshalle - Weltenburg (klášter a dunajská sou-
těska) - Kelheim - Regensburg - Walhalla, návrat domů ve večerních hodi-
nách.

Ubytování: V penzionu se snídaní.
Cena zahrnuje: Dopravu účastníků a kol, sběrnou službu
na trase, 1x ubytování se snídaní, pojištění (viz všeobecné pod-
mínky), podrobné informace, vedoucí zájezdu. 

REGENSBURG – PASOV
Německo

Program:
1. den - odjezd z ČR v ranních hodinách, Walhalla (německý slavín) -
Straubing - Bogen;
2. den - Bogen (prohlídka poutního
místa) - Deggendorf - Winzer - Wils-
hofen - (Pasov).

Ubytování: V hotelu s polo-
penzí.
Cena zahrnuje: Dopravu
účastníků a kol, sběrnou službu
na trase, 1x ubytování s polo-
penzí, pojištění (viz všeobecné
podmínky), podrobné informace,
vedoucí zájezdu. 

PASOV – LINEC
Německo+Rakousko

Program:
1. den - odjezd v ranních hodinách, příjezd do Pasova (individ. prohlídka),
cyklotrasa Pasov - Inzell; 
2. den - cyklotrasa Inzell - Aschach (individ. prohlídka města) - Linec, ná-
vrat domů ve večerních hodinách.

Ubytování: V penzionu se snídaní.
Cena zahrnuje: Dopravu účastníků a kol, sběrnou službu
na trase, 1x ubytování se snídaní, pojištění (viz všeobecné pod-
mínky), podrobné informace, vedoucí zájezdu. 

LINEC – MELK
Rakousko

Program:
1. den - odjezd v ranních hodinách, příjezd a individ. prohlídka Lince, 
cyklotrasa Linec - Grein;
2. den - cyklotrasa Grein - Melk, individ. prohlídka Melku, příjezd domů
ve večerních hodinách.

Ubytování: V penzionu se snídaní.
Cena zahrnuje: Dopravu účastníků a kol, sběrnou službu
na trase, 1x ubytování se snídaní, pojištění (viz všeobecné pod-
mínky), podrobné informace, vedoucí zájezdu. 

MELK – VÍDEŇ
Rakousko

Program:
1. den - odjezd odpoledne, příjezd do hotelu v Michelndorfu, ubytování; 
2. den - busem do Melku, cyklotrasa - Spitz - Weißenkirchen - Dürnstein -
Krems - Zwentendorf - Michelndorf, (možnost zkrácení trasy);
3. den - cyklotrasa Michelndorf - Tulln - Klosterneuburg - Vídeň, možnost
individuální prohlídky a odjezd domů, příjezd domů ve večerních hodinách.

Ubytování: V hotelu v Michelsdorfu s polopenzí.
Cena zahrnuje: Dopravu účastníků a kol, sběrnou službu
na trase, 2x ubytování, 2x snídaně, 2x večeře, pojištění (viz
všeobecné podmínky), podrobné informace, vedoucí zájezdu. 

N/P
1 1 2 120

N/P
1 1 2 105

N/P
1 1 2 110

N/P
2 1 2 100

N/P
1 1 2 110

Na kole Podunajím

CYKLOTURISTIKA DUNAJSKÁ STEZKA

TENTO KATALOG OBSAHUJE PRŮŘEZ NABÍDKOU CK LOUDATOUR ÚPLNOU NABÍDKU A DALŠÍ INFORMACE K ZÁJEZDŮM NAJDETE NA WWW.LOUDATOUR.CZ

VÍKENDY V PODUNAJÍ
ODJEZD V SOBOTU RÁNO NEBO V PÁTEK ODPOLEDNE, NÁVRAT V NEDĚLI

Č. zájezdu Termín Penzion (Kč/os.)

141221 10.05. - 11.05.
2.600,-141222 24.05. - 25.05.

141223 30.08. - 31.08.
Č. zájezdu Termín Penzion (Kč/os.)

141231 31.05. - 01.06. 
2.700,-

141232 23.08. - 24.08.

Č. zájezdu Termín Penzion (Kč/os.)

14120 10.05. - 11.05. 2.600,-
Č. zájezdu Termín Hotel (Kč/os.)

14121 03.05. - 04.05. 2.800,-

Č. zájezdu Termín Hotel (Kč/os.)

141241 06.06. - 08.06.
4.300,-

141242 29.08. - 31.08.

-8-

Hotel Michelndorf
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PASOV - VÍDEŇ
Německo+Rakousko

Inovovaný zájezd po známé cyklistické stezce údolím Dunaje
s možností návštěv pamětihodností v okolí řeky. Nejznámější část
podunajské cyklistické stezky (Donau-Radweg). Začíná v Bavorsku
v Pasově a pokračuje přes Rakousko až do Vídně. Podunajská 
cyklistická stezka se těší stálému zájmu, pro své rázovité okolí
s četnými kulturními památkami, velmi dobré zázemí pro turisty
i pro svou nenáročnost.

Program:
1. den - ráno odjezd z ČR, do Pasova individ. prohlídka města, cyklotrasa
Pasov - Inzell ubytování;
2. den - cyklotrasa Inzell - Aschach (prohlídka města) - Linec (pro-
hlídka města) - Mauthausen, odjezd busem zpět do penzionu;
3. den - busem do Greinu, na kole přes Ybbs - Melk, prohlídka kláš-
tera, odjezd busem do Michelndorfu;
4. den - busem do Melku, cyklotrasa - Krems - Traismauer - Micheln-
dorf; 
5. den - Michelndorf - Tulln - Klosterneuburg - Vídeň, odjezd domů, 
příjezd do ČR v nočních hodinách. 

Ubytování: 2x penzion s polopenzí + 2x hotel s polopenzí.
Cena zahrnuje: Dopravu účastníků a kol, sběrná služba
na trase, 4x ubytování s polopenzí, pojištění (viz všeobecné
podmínky), podrobné informace, vedoucí zájezdu.

SCHWARZWALD 
A HORNÍ DUNAJ
Německo

Týdenní putování na kolech v jihozápadním koutu Německa - Báden-
skowürtembersku. Poznáte vrcholky Schwarzwaldu, místa, kde pra-
mení Dunaj a projedete i jeho nejromantičtějším údolím. Dozvíte se
proč dunajská voda teče nejen do Černého, ale i do Severního
moře. 

Program:
1. den - ráno odjezd, příjezd do hotelu, ubytování;
2. den - busem do Feldbergu, výjezd na nejvyšší vrchol Schwarzwaldu, 
cyklotrasa kolem vrcholku, po trase Schwarzwald Radweg;
3. den - busem k prameni Brigachu, na kole přejezd horami k prameni
Bregu a podél řeky přes Furtwangen do Hüfingenu; 
4. den - bez podpory autobusu - cyklotrasa okolím s prohlídkou Donaues-
chingen se symbolickým pramenem Dunaje;
5. den - na kole podél Dunaje - Immendingen - Mühlheim - Beuron;
6. den - na kole podél Dunaje - Beuron - Sigmaringen, odjezd do ČR.

Ubytování: V hotelu s polopenzí.
Cena zahrnuje: Dopravu účastníků a kol po celé trase,
5x nocleh s polopenzí, pojištění (viz všeobecné podmínky), 
informační materiály, vedoucí zájezdu.

MOSTVIERTEL
Rakousko

Úpatí Alp je ideální pro ovocnářství a zdejší hrušňové sady jsou vy-
hlášené. Je to milý a rozmanitý kraj spojující krásy hor s památkami
Podunají. Poznáme významné poutní místo Mariazell v lůně hor pod
majestátní horou Ötscher, projedeme údolí řeky Traisen a kousek se
svezeme i po zrušené železnici.

Program:
1. den - busem do Mariazell, na kole dolinou Walster – přes sedlo 
Krumbach do doliny Traisen – Hohenberg – Freiland, přejezd busem do
Michelsdorfu, ubytování;
2. den - busem do Türnitz – po zrušené trati do Freilandu – Traisen – 
St. Pölten – Herzogenburg, odjezd do ČR.

Ubytování: Hotel s polopenzí.
Cena zahrnuje: Dopravu účastníků a kol, sběrnou službu
na trase, 1x ubytování s polopenzí, pojištění (viz všeobecné
podmínky), podrobné informace, vedoucí zájezdu.

N/P
4 2 5 350 N/P

5 1 5 260

N/P
1 1 2 100

Č. zájezdu Termín Penzion+hotel (Kč/os.)

141251 02.07. - 06.07.
7.900,-141252 16.07. - 20.07.

141253 13.08. - 17.08.

CYKLOTURISTIKA DUNAJSKÁ STEZKA

TENTO KATALOG OBSAHUJE PRŮŘEZ NABÍDKOU CK LOUDATOUR ÚPLNOU NABÍDKU A DALŠÍ INFORMACE K ZÁJEZDŮM NAJDETE NA WWW.LOUDATOUR.CZ

Č. zájezdu Termín Hotel (Kč/os.)

14130 03.06. - 08.06. 11.700,-

Č. zájezdu Termín Hotel (Kč/os.)

14129     07.06. - 08.06 2.900,-

Schwarzwald

[novinka]

-9--9-

Hotel Michelndorf
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Penzion Inzell
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DUNAJSKÁ STEZKA
BRATISLAVA - BUDAPEŠŤ
Slovensko+Maďarsko

Trasa spojuje dvě hlavní města ležící na dunajské stezce. Obě bu-
deme mít možnost projet na kole. Během cesty projedeme lužní
lesy mezi dunajskými rameny i hornatý úsek v Ohbí Dunaje. V lázeň-
ském středisku Velký Meder máme možnost využít termální koupa-
liště. Termální lázně nás čekají i v Budapešti. Trasu rozšíříme
i o dolní tok řeky Moravy. 

Program:
1. den - ráno odjezd, příjezd do Bratislavy, prohlídka, na kolech do Vel-
kého Mederu, ubytování;
2. den - na kole rezervací Dunajské luhy do Komárna podél Váhu do
Kolárova – Meder;
3. den - busem do Komárna – Štúrovo – Ostřihom (prohlídka města,
hradu a baziliky) – Visegrád;
4. den - Tahitótfalu – Szentendre – Budapešť, prohlídka města, ter-
mální lázně;
5. den - busem do Bratislavy (prohlídka města) – na kole Děvín –
podél Moravy do Záhorské Vsi, odjezd do ČR.

Ubytování: 4x ubytování v hotelu s polopenzí.
Cena zahrnuje: Dopravu účastníků a kol, sběrnou službu
na trase, 4x ubytování, 4x polopenzi, pojištění (viz všeobecné
podmínky), podrobné informace, vedoucí zájezdu.

PÉCS - HARKÁNY - MOHÁČ
Slovensko+Maďarsko

Trasa nás seznámí s turistickými lákadly jižního Maďarska. Proje-
deme při ní úsek dunajské stezky od Budapešti k Moháči – zná-
mému onou nešťastnou bitvou. Poznáme i významné historické
město Pécs – česky Pětikostelí a uvidíme, že i v jižním Maďarsku
jsou hory. A protože naší základnou budou termální lázně Harkány,
budeme mít příležitost i k relaxaci v teplé vodě. 

Program:
1. den - odjezd, přejezd do Harkány, ubytování;
2. den - pohořím Mecsek do Pecs, prohlídka města – Harkány;
3. den - Dunajská stezka Paks – Kalocsa – Mohács;
4. den - volný den – individuální cykloturistika v parku Ormánság nebo
relaxace v místě, večer návštěva stylové restaurace;
5. den - Harkány – Siklós – Villány – Mohács, odjezd do ČR, návrat
v nočních hodinách.

Ubytování: 4x ubytování v hotelu s polopenzí.
Cena zahrnuje: Dopravu účastníků a kol, sběrnou službu
na trase, 4x ubytování, 4x polopenzi, pojištění (viz všeobecné
podmínky), podrobné informace, vedoucí zájezdu.

OKOLÍM BALATONU
Maďarsko

Cykloturistické putování po jihozápadním břehu Balatonu. Najdeme
zde příjemné rovinaté trasy i malebné kopcovité terény porostlé vi-
nicemi. Hora Badacsony je ostatně i symbolem dobrého vína. Jiho-
západně od Balatonu se rozkládá zajímavý kraj bažin zvaný Malý
Balaton. V jeho okolí je řada známých lázní s termálními prameny. 

Program:
1. den - ráno odjezd, večer příjezd do místa ubytování;
2. den - podél Balatonu po severním břehu Szigliget – Badacsony – 
Tihany;
3. den - Tapolca – Szigliget – Kesthely – Balatonberény;
4. den - Kolem malého Balatonu s návštěvou termálních lázní v Zala-
karos;
5. den - kratší trasa s dojezdem do termálních lázní Hévíz, odpoledne
odjezd, příjezd v nočních hodinách.

Ubytování: 4x ubytování v hotelu v letovisku Balatonmári-
afürdö ve 2L pokojích s příslušenstvím.
Stravování: 4x polopenze, večeře 3 chody včetně 1 nápoje
(sklenka vína nebo limo)
Cena zahrnuje: Dopravu účastníků a kol, sběrnou službu
na trase, 4x ubytování, 4x polopenzi, pojištění (viz všeobecné
podmínky), podrobné informace, vedoucí zájezdu.

N/P
4 1 4 250

N/P
4 1 4 250

N/P
4 1 4 230

CYKLOTURISTIKA SLOVENSKÉ A MAĎARSKÉ TERMÁLY

TENTO KATALOG OBSAHUJE PRŮŘEZ NABÍDKOU CK LOUDATOUR ÚPLNOU NABÍDKU A DALŠÍ INFORMACE K ZÁJEZDŮM NAJDETE NA WWW.LOUDATOUR.CZ

Č. zájezdu Termín Hotel (Kč/os.)

141261 14.05. - 18.05.
7.700,-

141262 20.08. - 24.08.

[novinka]

Č. zájezdu Termín Hotel (Kč/os.)

141271 14.05. - 18.05. 
8.500,-

141272 20.08. - 24.08.

[novinka]

Č. zájezdu Termín Hotel (Kč/os.)

141281 09.07. - 13.07.
7.750,-

141282   03.09. - 07.09. 

-10--10-

[novinka]

Termál Meder
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CYKLOTURISTIKA ALPSKÉ OBLASTI 

TENTO KATALOG OBSAHUJE PRŮŘEZ NABÍDKOU CK LOUDATOUR ÚPLNOU NABÍDKU A DALŠÍ INFORMACE K ZÁJEZDŮM NAJDETE NA WWW.LOUDATOUR.CZ

KOLEM SOLNOHRADSKÝCH
JEZER NA KOLECH
Rakousko

Mírně zvlněná krajina Solnohradských jezer, protkaná sítí úzkých 
asfal tových, málo frekventovaných silniček a cyklostezek je jako stvo-
řená pro jízdu na kole. Cyklostezka vede od jednoho jezera k dru-
hému a nabízí nespočet možností pro osvěžení v některém z nich.

Program:
1. den - odjezd z ČR, denní přejezd a večerní příjezd do místa ubytování;
2. den - busem do Faistenau, Cyklotrasa - Strubklamm - Hinterwinkl -
Salzburg - Eugendorf - Fuschl - St. Gilgen;
3. den - přejezd do Straßwalchen, cyklotrasa - Mondsee - Unterach -
St. Gilgen;
4. den - pěší výstup nebo výjezd železničkou na Schafberg, nebo indivi-
duální cyklotrasa kolem jezera Wolfgangsee a hory Schafberg;
5. den - busem do Obertraunu, prohlídka Hallstattu možnost návštěvy
jeskyní či Solného dolu v Hallstattu, cyklotrasa kolem jezera Hallstta-
tersee - Bad Ischl - St. Gilen;
6. den - přejezd do Unterachu, cyklotrasa - Nußdorf - Seewalchen, 
odjezd do ČR.

Ubytování: U jezera Wolfgangsee v penzionu se snídaní.
Cena zahrnuje: Dopravu účastníků a kol, sběrnou službu
na trase, 5x ubytování v penzionu se snídani, pojištění (viz vše-
obecné podmínky), informační materiály, vedoucí zájezdu.

Z BRENNERU DO BOLZANA
Itálie, Rakousko

Brennerská stezka již v dobách antiky spojovala jižní Evropu se seve-
rem. Putovali tudy poutníci, obchodníci i vojáci. Byla to jedna z mála
transalpských stezek v oblasti Tyrolska. Dodnes jsou strmé a divoké
svahy nad údolím lemovány pevnostmi a romantickými hrady z různých
historických epoch jako milníky dávných časů. V posledních letech
byla dokončena nová cyklostezka spojující nejvyšší bod Brennerpass
(1.370 m) s Bolzanem (260 m) a dalšími městy podél řeky Adige na
jih od Bolzana. Díky svému vlídnému sklonu (pořád z kopce) je stezka
vhodná pro rodiny, na své si zde přijdou i nároční cyklisté - stačí od-
bočit do kopců lemujících hlavní údolí.

Program:
1. den - večer odjezd;
2. den - ráno příjezd do horského sedla Brennerpass (1.370 m). Na
kole z Brenneru po cyklostezce podél řeky Eisack (Isarco) - Sterzing/
Vipiteno se zachovalou středověkou architekturou. Dále údolím řeky
Isarco podél hradů a skal k majestátní pevnosti Franzensfeste/For -
tezza, odtud na východ do údolí Val Pusteria podél řeky Rienza až do
blízkosti městečka Brunneck/Brunico (835 m) pod známou horou
Kronplatz/Plan de Corones; 
3. den - busem do Misuriny (1.750 m) v nitru Dolomit, na kole zpět do
místa pobytu (835 m) přes Toblach/Dobbiaco. 
Alternativně si lze trasu z Misuriny prodloužit přes Cortinu d’Ampezzo
kolem majestátního skalního masívu Cristallo a/nebo přes náhorní plo-
šinu Plätzwiese/Prato di Piazza (2.040 m); 
4. den - busem do údolí Antholzer Tal/Valle di Anterselva, krátký výjezd
na konec údolí k jezeru Antholzersee/Lago di Anterselva (1.642 m).
Sjezd malebným údolím Antholzer Tal/Valle di Anterselva do místa po-
bytu. Možnost prodloužení do horského sedla na rakousko-italské hra-
nici Staller Sattel/Passo di Stalle (2.052 m) a/nebo do údolí
Ahrntal/Aurina, k vodopádům Reinbachfälle a hradu Taufers; 
5. den - na kole po cyklostezce podél řeky Rienza a dále jabloňovými
sady až do malebného městečka Brixen/Bressanone (560 m) na sou-
toku řek Rienza a Eisack/Isarco. Prohlídka středověkého jádra, za-
stávka u domu Karla Havlíčka Borovského. Z Brixenu údolím Isarco do
překrásného historického městečka Klausen/Chiusa (520 m) v údolí
mezi velehorskými masívy Dolomitů na východě a Sarntalskými Alpami
na západě. Večer odjezd; 
6. den - ráno příjezd do ČR.

Ubytování: V hotelu se
snídaní. 
Cena zahrnuje: Do-
pravu busem s vlekem na
kola, 3x ubytování v hotelu
se snídaní, pojištění (viz
všeobecné podmínky), po-
drobné informace, vedoucí
zájezdu, servismana. 

KORUTANSKÁ JEZERA 
Rakousko

Jihozápadní Korutany nabízejí osvědčenou kombinaci dolin a jezer,
která vyhoví požadavkům každého cykloturisty. Poznáme jezera
velká i malá. Na řadě míst je možné se vykoupat. 

Program:
1. den - odjezd dopoledne, přejezd do Kellerbergu, ubytování;
2. den - na kolech horní částí doliny Gail z Mauthern přes Hermagor
k jezeru Pressenger See;
3. den - busem k jezeru Weisensee - okruh kolem jezera, možnost pro-
jížďky lodí, koupání, návrat horami přes Kreuzen;
4. den - na kole do Villachu - Faaker See - Warmbad Villach;
5. den - na kole k jezeru Milstattersee - po jižním břehu do Seeboden,
koupání, hrad odjezd do ČR, příjezd ve večerních hodinách. 

Ubytování: Hotel v Kellerbergu, 2lůžkové pokoje s příslušen-
stvím, televizí a balkónem.
Cena zahrnuje: Dopravu účastníků a kol, sběrnou službu
na trase, 4x ubytování, 4x snídani, 3x večeři, pojištění (viz vše-
obecné podmínky), podrobné informace, vedoucí zájezdu.

LAGO DI GARDA NA KOLECH 
Itálie

Tento zájezd vznikl se snahou nabídnout „něco“ i vysloveně nároč-
ným sportovním jezdcům - bikerům a zájemcům o náročné i méně
náročné turistické aktivity, které okolí Lago di Garda nabízí v ne-
přeberné míře. V okolí jezera je i několik vyhlášených ferát. Absol-
vování doporučených cykloturistických i turistických tras je
skutečnou lahůdkou pro trénované a zdatné jezdce, jakož i pro tu-
risty „všeho druhu“. Atraktivní oblast známého jezera, však může
nabídnout pestrý program pro každého a rovněž je možno volit indi-
viduální trasy. 

Program:
1. den - ráno odjezd, večer příjezd a ubytování u jezera Lago di Ledro;
2. den - cyklotrasy v okolí Rivy a Arca;
3. den - Monte Baldo - úžasné výhledy na jezero a zajímavý sjezd do
Torbole;
4. den - výjezd busem na Passo Tremalzo (úžasné výhledy) - sjezd do Mo-
liny di Ledro a Bezzecci;
5. den - atraktivní sjezd tunely do Rivy - vodopády Varone - Lago di
Teno - Riva, odjezd do ČR;
6. den - noční příjezd domů.

Ubytování: V hotelu s polopenzí.
Cena zahrnuje: Dopravu účastníků a kol po celé trase, 
4x nocleh v hotelu s polopenzí, pojištění (viz všeobecné pod-
mínky), informační materiály, vedoucí zájezdu.

N/P
5 1 5 250

N/P
4 1 3 170

N/P
4 1 4 210

N/P
3 1 4 210

Č. zájezdu Termín Hotel (Kč/os.)

141491  02.07. - 07.07.
8.650,�

141492 10.09. - 15.09.Č. zájezdu Termín Penzion (Kč/os.)

141451  01.07. - 06.07.
8.150,-

141452 29.07. - 03.08.

Solnohradsko Korutany

Korutany

Č. zájezdu Termín Hotel (Kč/os.)

14141   02.07. - 07.07. 7.950,-

Lago di Garda

Č. zájezdu Termín Hotel (Kč/os.)

141441   11.06. - 16.06.
6.990,-

141442    26.08. - 31.08.

-11-
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CYKLOTURISTIKA V ALPÁCH

KDYŽ NA KOLE, 
TAK S KOPCE DOLŮ!

Hotel Zur Post: mimořádné služby za výborné ceny.
Znamenitá gastronomie, bazén, sauna, wellness.
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DOLINAMI ÖTZTALU 
Rakousko

Zájezd pro toho, kdo se chce projet skutečně vysoko v Alpách
a přitom pohodlně. Projedeme tři významné doliny Ötztalských Alp -
Ötztal, Pitztal a Kaunertal nabízející úchvatné pohledy na okolní tří-
tisícové vrcholy a ledovce. Dále se projedeme malebnou dolinou
Langtaufer a nádhernou oblastí Reschenských jezer a rovněž po-
známe úsek údolí Innu v okolí Pfundsu. Díky autobusu, který nás
vyveze kam až to půjde, budeme hodně jezdit z kopce. 

Program:
1. den - odjezd odpoledne, příjezd do hotelu, večeře; 
2. den - dolina Langtaufer - Nauders - Reschensee - výjezd dolinou
Langtaufer k salaši Melager - kolem Reschensee do Nauders;
3. den - dolina Kaunertal - výjezd busem do výše 2.750 m - sjezd doli-
nou do Prutz - podél Innu do Pfunds;
4. den - dolina Pitztal - busem do Mittelbergu (1.700 m) - sjezd doli-
nou po Pitztal-Bike-Route - přejezd přes sedlo Pilerhöhe do Prutz
- busem do Pfunds;
5. den - dolina Ötztal - busem do Vent (1.900 m) - sjezd dolinou do
Sölden, odjezd do ČR. Příjezd v nočních hodinách.

Ubytování: 4x ubytování v hotelu Zur Post v Pfundsu,
bazén, wellness.
Stravování: Polopenze, vynikající strava s bohatým saláto-
vým bufetem.
Cena zahrnuje: Dopravu účastníků a kol po celé trase,
4x nocleh v hotelu, 4x polopenzi, použití wellness a bazénu, po-
jištění (viz všeobecné podmínky), informační materiály, vedoucí
zájezdu.

KOLEM ZUGSPITZE, LECHTAL
A PAZNAUNTAL
Německo

Zájezd do pohoří Wetterstein, ve kterém leží nejvyšší hora Německa -
Zugspitze. Objedeme celý její masiv po Německé i rakouské straně.
Čekají nás pastviny, lesy, hory, skály, soutěsky a vodopády, horské
vesničky i malebná rázovitá městečka v podhůří Alp. Prohlédneme si
i významné horské středisko Garmisch-Partenkirchen. Individuálně
lze absolvovat náročnější MTB trasy.

Program:
1. den - odjezd ráno, příjezd do sedla Fernpass. Cyklotrasa po Via Clau-
dii k jezeru Fernsee a do Imst, přejezd do Pfunds, ubytování, večeře; 
2. den - jižní úbočí Zugspitze - Fernpass - Ehrwald - lanovkou na Ehrwal-
der Alm - Leutasch - Telfs - Stams;
3. den - dolina Lech - Flexenpass - Zürs - Steg - Weissenbach;
4. den - dolina Paznauntal - busem k přehradě Kopsee - sjezd přes Gal-
tür - Paznaun - Gries;
5. den - severní úbočí Zugspitze - Ehrenberg - Reute - Plansee - Griesen -
dolinou Loisach do Garmisch-Paternkirchen. Odjezd do ČR.
6. den - návrat ráno v nočních hodinách.

Ubytování: 4x ubytování v hotelu Zur Post v Pfundsu,
bazén, wellness.
Stravování: Polopenze, vynikající strava s bohatým saláto-
vým bufetem.
Cena zahrnuje: Dopravu účastníků po celé trase, 4x noc-
leh s polopenzí, pojištění (viz všeobecné podmínky), informační
materiály, vedoucí zájezdu.
Cena nezahrnuje: Vstupy, lanovky a další neuvedené
služby.

INNSKÁ STEZKA Z MOŘICE 
DO INNSBRUCKU
Švýcarsko, Rakousko

Trasa podél jedné z největších alpských řek. Projedeme ji od jejího
pramene poblíž horského střediska Sv. Mořic až do hlavního města
Tyrolska Innsbrucku. Na trase nás čeká řada romantických úseků
v horských soutěskách i mnoho historických památek. Část trasy
vede po historické silnici Via Claudia vybudované již před dvěma tisíci
lety, jejíž některé úseky jsou dosud zachované.

Program:
1. den - odjezd, příjezd do Pfundsu, ubytování; 
2. den - sedlo Maloja, podél  jezer do Sv. Mořice - Susch;
3. den - Susch - Guarda - Ardez - Tarasp – Scuol – Pfunds;
4. den - busem do Imstu – cyklotrasa Stams – Telfs – Zirl – Innsbruck;
5. den - z Pfundsu po Via Cleudii do Landecku – Imst, odjezd do ČR.

Ubytování: 4x ubytování v hotelu Zur Post v Pfundsu,
bazén, wellness.
Stravování: Polopenze, vynikající strava s bohatým saláto-
vým bufetem.
Cena zahrnuje: Dopravu účastníků a kol, sběrnou službu
na trase, 4x ubytování, 4x polopenzi, pojištění léčebných výloh
v zahraničí.

POMEZÍ VORARLBERSKA 
A TYROLSKA
Rakousko

Třídenní putování pomezím dvou spolkových zemí Rakouska. Poznáme
malebný kraj Montafon v nejzápadnější zemi Rakouska - Vorarlbersku.
Ta je od zbytku Rakouska oddělena vysokou hradbou pohoří Silvretta, 
a proto si vysloužila pohádkový název „Země za horami“. Při druhé
etapě se podíváme do vysoko položeného horského údolí pod samotnou
Silvrettou. Do programu jsme zařadili i oblast atraktivního Poznauntalu
a unikátní sjezd tzv. Rakouskou Kanadou podél řeky Lech.

Program:
1. den - odjezd odpoledne, přejezd do Pfunds, ubytování;
2. den - odjezd do údolí Paznauntal do Galtüru, cyklotrasa Galtür -
Speicherkops - Partenen - Tschagguns - Bludenz;
3. den - busem do Galtür - cyklotrasa nádhernou přírodou kolem poto -
ka k přehradě Silvretta Stausee (Bielerhöhe 2.072 m) a dále po prašné
cestě kolem jezera. Možnost výjezdu na Wiesbadener Hütte (2.443 m)
s úžasnou kulisou alpských velikánu (Piz Buin atd.). Dále cyklotrasa do-
linou Paznauntal Bielerhöhe - Galtür - Ischgl - Kappl - See; 
4. den - busem do Flexenpass (1.773 m) u horského střediska Zürs a na
kole 20 km sjezd do obce Steeg a odtud „Rakouskou Kanadou“ podél
řeky Lech mezi pastvinami po cyklostezce: Steeg - Bach - Elbigenalp -
Stanzach - Weissenbach, ukončení trasy, naložení kol a odjezd domů. 

Ubytování: 3x ubytování v hotelu Zur Post v Pfundsu,
bazén, wellness. 
Stravování: Polopenze, vynikající strava s bohatým saláto-
vým bufetem.
Cena zahrnuje: Dopravu účastníků po celé trase, 3x noc-
leh v hotelu, 3x snídaně, 2x večeře, využití wellness a bazénu,
pojištění (viz všeobecné podmínky), informační materiály, ve-
doucí zájezdu. 
Cena nezahrnuje: Vstupy a další neuvedené služby.

3 180

N/P
3 1

N/P
4 1 4 250

N/P
4 1 4 250

N/P
4 1 4 250

Č. zájezdu Termín Hotel (Kč/os.)

141561 19.06. - 22.06.
6.900,-

141562 10.07. - 13.07.
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Zugspitze

Č. zájezdu Termín Hotel (Kč/os.)

141571  17.06. - 22.06.
8.550,-

141572 30.07. - 03.08.

[novinka]
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Okolí Pfundsu

Č. zájezdu Termín Hotel (Kč/os.)

14153 24.06. - 28.06. 8.550,-

Č. zájezdu Termín Hotel (Kč/os.)

14152 02.07. - 06.07 8.550,-

CYKLOTURISTIKA ALPSKÉ OBLASTI 

_louda_velky_katalog_2014_uvod-cyklo_jn_Sestava 1 - kopie  27.12.2013  7:06  Stránka 13



Kampanie

Elba

Korsika

Sardinie

Sicílie

Toskánsko

Pisa

Toskánsko

Korsika

Sardinie

Sardinie

Elb
a

Kampán
ie

Sicílie

TYRHÉNSKÉ
MOŘE

HORY
PLÁŽE
PAMÁTKY

_louda_velky_katalog_2014_uvod-cyklo_jn_Sestava 1 - kopie  27.12.2013  7:06  Stránka 14



-15-TENTO KATALOG OBSAHUJE PRŮŘEZ NABÍDKOU CK LOUDATOUR ÚPLNOU NABÍDKU A DALŠÍ INFORMACE K ZÁJEZDŮM NAJDETE NA WWW.LOUDATOUR.CZ

SARDINIE NA KOLE
Itálie

Sardinie je ostrov, který představuje zvláštní a neopakovatelný stří-
pek, skládající kulturní mozaiku Středomoří. Nádherné moře, pří-
jemné klima a na každém kroku setkání s historickým a kulturním
vývojem, svébytným a přitom dobře vystihujícím vývoj Středomoří.
Ostrov vás uchvátí zvláštními horami, nádhernými zátokami i plá-
žemi, vzrušujícími přírodními scenériemi, jeskyněmi, bizarními skal-
ními útvary a rozeklanými útesy.  

Program:
1. den - ranní odjezd z ČR, přejezd busem do Livorna;
2. den - ranní příjezd do Livorna, trajekt na Sardinii, přejezd do oblasti
Arbataxu, ubytování v mobilhomech;
3. den - Arbatax - St. Maria Navarese - Pedra Longa - Baunei - Arbatax;
4. den - na kole krajem stolových hor. Busem nebo romantickou úzko-
kolejkou do Gairo - na kole horami do Lanusei, sjezd do kempu;
5. den - volný den;
6. den - divokým krasem. Busem do sedla Genna Silana, pěšky do sou-
těsky Goropu, na kole do kempu;
7. den - planina Golgo Busem do Baunei, cyklotrasa planinou Golgo,
možnost koupání v Cala Galorize;
8. den - volný den;
9. den - busem do sedla Silana - na kole do Cala Gonone, lodí do Cala
Luna - koupání; 
10. den - krajem banditů. Výstup na La Marmora v pohoří Gennar-
gentu, na kole do Foni a Orgosola (město banditů), busem návrat;
11. den - busem do Gairo, na kole přes Ulassai a Jerzu k moři do Ma-
rina di Gairo, koupání, busem zpět; 
12. den - cykloturistika po pobřeží na jih od kempu do Torre di Bari;
13. den - volný den;
14. den - přejezd do Olbie, trajekt do Livorna;
15. den - návrat do ČR.

Ubytování: V kempu na pobřeží (v kempu restaurace
a obchod). Ubytování je v moderních mobilhomech po 4 oso-
bách (dvě oddělené dvoulůžkové ložnice, vyb. kuchyň s jídelním
koutem, lednice, WC, sprcha, terasa.  

Cena zahrnuje: Dopravu účastníků a kol po celé trase,
trajekt osob, kol i autobusu na ostrov a zpět, veškeré výlety dle
programu, 12x nocleh ve vybavených 4L mobilhomech
s povlečením, pojištění (viz všeobecné podmínky), informační
materiály, mapky, vedoucí zájezdu.
Cena nezahrnuje: Stravu (možnost nákupů v místě), 
klimatizaci, ručníky, vstupy, výlet horskou železnicí (cca 12 €),
a další neuvedené služby. 
Příplatky: Při obsazení mobilhomu 3 osobami:
1.700,- Kč/os., 2 osobami: 5.000,- Kč/os. 
Možno přiobjednat 12 x polopenzi.

KORSIKOU NA KOLE 
Francie

Turisticko-poznávací zájezd na kouzelný ostrov ve Středozemním
moři. Korsika - „Ostrov krásy“ je ostrovem slunce, s horami pokry-
tými voňavou macchií, malebnými liduprázdnými plážemi, azurovým
mořem a starobylými městečky s historickými památkami. Možnost
individuálního programu.

Orientační program:
1. den - ranní odjezd z ČR, přejezd busem do Livorna;
2. den - trajekt Livorno - Bastia, přejezd busem do Algajola (4 noci);
3. den - busem do sedla Colombano, sjezd do Belgo-dére a dále po
vrstevnicové vyhlídkové trase Speloncato - Feliceto - Cateri - Aregno -
románský kostel La Trinite - Pigna - Algajola;
4. den - busem do Calvi - prohlídka města, na kole do Galérie, údolí
Fango, koupání v kaňonu řeky, individuální výjezd dolinou do hor;
5. den - busem na Col de Vergio, vyložení kol a sjezd do Porta (cestou
možnost návštěvy soutěsky Spelunka), dojezd do skal Calanche
(prohlídka), návrat busem do kempu v Alga jole (alternativně možnost
turistiky v oblasti sedla Vergio);
6. den - přejezd do kempu v Ghisonaccia (6 nocí), prohlídka Corte;

7. den - busem ke kaňonu Polischellu, průchod kaňonem, turistika
v okolí (alternativně možnost individuální turistika v oblasti sedla Ba-
velly - korsických Dolomit; 
8. den - busem výjezd k jezeru l’Ospedale, návštěva vodopádu Piscia
di Galo, odtud na kole do Zonzy - sedlo Bavella a odtud nádherný 
sjezd k moři do Solenzary a do kempu; 
9. den - návštěva nejkrásnějšího města Korsiky Bonifatia, prohlídka
pevnosti a hřbitova námořníků, projížďka lodí a při návratu koupání na
jedné z nejkrásnějších pláží Palombaggia; 
10. den - busem do sedla Vizzavona (1.163 m), prohlídka Anglických
vodopádů, potom na kole neopakovatelný sjezd až k moři. Individu álně
možnost celodenní turistiky v sedle Vizzavona s možností výstupu na
Mt. d‘Oro;
11. den - volný den;
12. den - přejezd do Bastie, od-
polední trajekt do Livorna;
13. den - návrat do ČR.

Ubytování: Na dvou mís-
tech ve vybavených 4L mobil-
homech se dvěma oddělenými
2L ložnicemi, vybavená ku-
chyňka a sociální zařízení spo-
lečné pro dvě ložnice.

Cena zahrnuje: Dopravu účastníků a kol na Korsiku
a zpět, 10x ubytování ve vybavených 4L mobilhomech (2x2L
oddělená ložnice), trajekt osob, kol i autobusu na ostrov
a zpět, vstupní poplatky na ostrov, všechny celodenní a polo-
denní výlety autobusem po celé
Korsice, pojištění
(viz všeobecné
podmínky), infor-
mační materiály,
průvodce.
Příplatky: Při
obsazení mobil-
homu 3 osobami: 
1.700,- Kč/os, 
2 osobami:
5.000,- Kč/os.

ELBA NA KOLE (I PĚŠKY) 
PRO KAŽDÉHO
Itálie

Patnáctidenní turisticko-poznávací zájezd na kouzelný ostrov ve 
Středozemním moři. Elba je největší ostrov Toskánského souostroví.
Je ale mnohem menší než sousední Sardinie nebo Korsika. Přesto
v sobě koncentruje všechny krásy středomoří. Moře je zde mimo-
řádně čisté – vhodné pro potápění. Pláže všech druhů v romantických
zátokách. Hory vhodné pro kola i pěší turistiku. Hlavní město Porto-
ferraio je architektonický komplex nabízející památky všech období.
Ostrov je spojen i s pobytem Napoleona, jehož obě sídla navštívíme. 

Program:
1. den - ranní odjezd z ČR;
2. den - ranní příjezd do Piombina, prohlídka historického města, tra-
jekt na Elbu, přejezd do oblasti Porto Azuro, ubytování v mobilhomech;
3. den - okruh JV částí ostrova;
4. den - okruh centrální částí ostrova;
5. den - volný den;
6. den - busem do Marciana Marina – po pobřeží západní částí ostrova
přes Pomonte a Fetovala do Marina di Campo, návrat busem;
7. den - prohlídka Napoleonových vil, návštěva hlavního města ostrova
Portoferraio;
8. den - volný den, večerní prohlídka Portoferaia;
9. den - busem do Rio nel Elba – okruh SV částí ostrova; 
10. den - busem do Marciana – turistika v horách s výstupem na nej-
vyšší horu ostrova (možno lanovkou);
11. den - volný den, možnost alternativních výletů lodí na Toskánské ostrovy; 
12. den - busem do Mariana – na kole horami zpět do kempu;
13. den - volný den;
14. den - přejezd do Portoferraia, trajekt do Piombina;
15. den - návrat do ČR.

Ubytování: V kempu na pobřeží. Ubytování je v moderních
mobilhomech po 4 osobách (dvě oddělené dvoulůžkové ložnice,
vybavená kuchyňka s jídelním koutem, lednice, WC, sprcha,
venkovní místo pro posezení).  

Cena zahrnuje: Komplexní dopravu
z Plzně a Prahy, 12x ubytování ve 4L mobil-
homech, konečný úklid, povlečení, trajekt
osob, kol i autobusu na ostrov a zpět,
všechny uvedené celodenní a polodenní vý-
lety autobusem po Elbě, komplexní pojiš-
tění, pojištění CK proti úpadku, mapky
tras, informační materiály, průvodce.
Cena nezahrnuje: Stravu (možnost
nákupů v místě),  klimatizaci, ručníky,
vstupy, výlet lodí a další neuvedené služby. 
Příplatky: Při obsazení mobilhomu
3 osobami: 1.700,- Kč/os, 
2 osobami: 5.000,- Kč/os.

N/P
12 1 7 360

N/P
10 2 6 400 1

N/P
12 1 5 300

Č. zájezdu
Termín Cena (Kč/os.)

Mobilhome obsazený 4 os.

141641 02.06. - 14.06.
15.950,-

141642 15.09. - 27.09.

Číslo 
zájezdu

Termín Cena (Kč/os.)

Mobilhome obsa zený 4 os.

141631  28.05. - 12.06.
15.150,-

141632  06.09. - 20.09.

Korsika

Sardinie

CYKLOTURISTIKA STŘEDOMOŘÍ
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Č. zájezdu
Termín Cena (Kč/os.)

Mobilhome obsazený 4 os. 

141711 21.06. - 05.07.    
15.150,-

141712 08.06. - 22.06.

[novinka]
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CYKLOTURISTIKA STŘEDOMOŘÍ
KAMPANIE NA KOLE
Itálie

Kampánie se rozprostírá u Tyrhénského moře v jižní Itálii. Pyšní se
celou řadou archeologických památek (Pompeje, Herkuláneum, 
Paestum, Neapol, Salerno). Nad tím vším se vznešeně tyčí sopka
Vesuv. Amalfitánské pobřeží a ostrov Capri platí v celé Itálii za nej-
navštěvovanější místa. Díky klimatickým podmínkám zde začíná léto
od konce dubna až do konce října. Oblast bohatá na překrásná
místa, umělecké skvosty přírody i člověka.

Program:
1. den - odjezd večer;
2. den - přejezd do Paesta v Kampánii, ubytování; 
3. den - busem do Marina di Ascea na kole po pobřeží – Vélia – Acciaroli
- Marina di Casal Velino – Santa M. di Castellabate – Agropoli – Paestum;
4. den - Paestum, návštěva buvolí farmy, dórské chrámy v Paestum,
Agropoli, koupání;
5. den - podél Amalfského pobřeží ze starobylého Salerna, přes Vietri
sul Mare a Atrani, Minori a Maiori do pohádkového historického Amalfi;
6. den - z Marina di Camerota podél písečných pláží přes Caprioli, Pis-
ciotta do Marina di Ascea;
7. den - návštěva archeologického areálu v Pompejích. Možnost výletu
na Vesuv;
8. den - okruh na kole malebným vnitrozemím, pod ruinami v Capáccio
Vecchio do Trentinara – Madonna di Loreto – Cicerale – Paestum;
9. den - ráno odjezd;
10. den - příjezd do ČR.

Ubytování: 7x ubytování v prostorných 4L apartmánech v le -
to visku Paestum nedaleko od moře, k dispozici garáž na kola. 
a) Apartmány TRILO mají 2 oddělené ložnice (jedna s manžel-
ským lůžkem, druhá s poschoďovou postelí), oddělenou jídelnu
s vybaveným kuchyňským koutem + pohovka, na které může
spát další osoba, sociální zařízení a terasu.
b) Apartmány BILO mají jednu oddělenou ložnici s manželským
lůžkem a obývací pokoj s kuchyňským koutem a rozkládací po-
hovkou pro dvě osoby, sociální zařízení a terasu. 
Cena zahrnuje: Dopravu účastníků a kol, sběrnou službu
na trase, 7x ubytování, povlečení, závěrečný úklid, přístup do
bazénu, pojištění (viz všeobecné podmínky) informační materi-
ály, průvodce.  
Cena nezahrnuje: Vratnou kauci za apartmán (30 €),
stravu, vstupy a další neuvedené služby.

TOSKÁNSKO NA KOLE 
Itálie

Toskánsko je staré kulturní srdce Itálie. Zde vznikla pozoruhodná
etruská civilizace, na které postavil svůj rozvoj i starověký Řím. Poz-
ději právě zde vznikly nejvýznamnější skvosty renesanční architek-
tury. Zvlněná krajina mezi řekami Arnem a Tiberou pokrytá lesy, poli
a vinicemi je ideální terén pro kolo. Při našem putování se nejen
projedeme na kole, ale navštívíme i řadu významných památek. Uby-
továni budeme u moře, již ve starověku nazvanému - Toskánské.

Program:
1. den - odjezd večer; 
2. den - příjezd do kempu v Cecině – ubytování, koupání; 
3. den - busem k Certosa di Pisa – podél Arna do Pisy, prohlídka města
- San Pietro al Grado, busem zpět; 
4. den - busem do Voltery (prohlídka etruského města) – na kole do
San Gimiana (město věží) – Cole di val d Elsa (prohlídka města) odjezd; 
5. den - krajem geotermální energie Colline Metallifere: Castelnuovo di
Cecina – Montecastello – San Dalmazio – Montecerboli – Castelnuovo
di Cecina, busem zpět;
6. den - volný den bez podpory autobusu, horská městečka v okolí, kou-
pání v moři;
7. den - skalní města v sopečném kraji: Busem do Pittigliana – na kole
– Sovana – Terme di Saturnia – koupání v travertinových kaskádách –
busem odjezd;
8. den - busem do Caneta – na kole Sassetta Campiglia Marittima –
Populonia (etruské metalurgické centrum) – koupání;
9. den - koupání a odpolední odjezd;
10. den - dopolední příjezd do ČR.

Doprava: Autobus – video, lednice, občerstvení (káva, čaj,
pivo, limo) s vlekem na kola.
Ubytování: 7x ubytování v kempu v letovisku Cecina přímo
u Tyrhénského moře ve 4L mobilhomech se dvěma oddělenými
ložnicemi (cena při obsazení 4 osobami), včetně povlečení
a konečného úklidu. V kempu je bazén. 
Cena zahrnuje: Dopravu účastníků a kol, sběrnou službu
na trase, 7x ubytování ve 4lůžkových mobilhomech (2x2L oddě-
lené ložnice), pojištění (viz všeobecné podmínky), informační
materiály, barevné zalaminované mapky k zapůjčení, průvodce.
Cena nezahrnuje: stravu, případné vstupy a další neuve-
dené služby.
Příplatky: Při obsazení mobilhomu 3 osobami: 
1.200,- Kč/os, 2 osobami: 3.500,- Kč/os.

ISTRIE NA KOLE
Chorvatsko

Istrijský poloostrov leží v severní části Jadranu na pomezí Chorvatska
a Itálie. Stýkají se zde dvě kulturní oblasti, románská a slovanská,
mísí se zde jazyky i kuchyně. Při našem cykloputování poznáme leto-
viska s průzračnou vodou, hory a soutěsky ve vnitrozemí i prastará
městečka na kopcích. Z výhodně položeného letoviska u Novigradu
budeme podnikat hvězdicové výlety za dobro družstvím a poznáním.

Program:
1. den - odjezd ráno, přejezd do Novigradu, ubytování; 
2. den - Limský kanál – Vrsar – Poreč – Tar – Novigrad;
3. den - Buje – horami po zrušené železnici do měst umělců – Grožnjan
– Motovun;
4. den - bez autobusu po pobřeží – Novigrad – Umag – Savudria – ná-
vrat vnitrozemím;
5. den - podél Limské dragi do Limskeho kanálu: Žminj – Sv. Petar
u Šumi – Dvigrad – Limska Draga – Rovinj – busem zpět;
6. den - na jih poloostrova: Bale – Fažana – Pula (prohlídka města) –
Vodnjan busem zpět;
7. den - dolinou řeky Mirny: Roč – Crni Grad – Hum – Buzet – podél
Mirny k ústí Novigrad;
8. den - vyklizení mobilhomů, odjezd do pohoří Učka – na kole ze
sedla Poklon na Učku – Veprinac – Opatijská riviera, večer odjezd;
9. den - příjezd dopoledne. 

Ubytování: V letovisku Mareda u Novigradu v prostorných
mobilhomech. Mobilhomy se skládají ze dvou oddělených ložnic,
příslušenství, vybavené kuchyňky a terasy.  
Cena zahrnuje: Dopravu účastníků a kol po celé trase, ve-
škeré výlety dle programu, 7x nocleh ve vybavených 4L mobilho-
mech s povlečením, pojištění (viz všeobecné podmínky),
informační materiály, mapky, vedoucí zájezdu.  
Cena nezahrnuje: Stravu, vstupy a jiné neuvedené služby.
Příplatky: Za mobilhome obsazený 3 osobami 1.000,- Kč/os,
2 osobami 3.000,- Kč/os. 

N/P
7 1 6 300

N/P
7 1 6 300

N/P
7 1 6 300

Č. zájezdu Termín Mobilhome obsazený 4 os. (Kč/os.)

141601   30.05. - 08.06.
11.950,-

141602   19.09. - 28.09.

Č. zájezdu Termín
Apartmán (Kč/os.)

BILO (obs. 2 os.) TRILO (obs. 4 os.)

141611 30.05. - 08.06.
13.950,- 12.150,-

141612 19.09. - 28.09.

Č. zájezdu Termín Mobilhome obsazený 4 os. (Kč/os.)

141691 05.07. - 13.07. 11.890,-
141692 06.09. - 14.09. 8.990,-

-16-
Mareda – mobilhome
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KORFU NA KOLECH
Řecko

Už Féničané, Normané, Benátčané i Napoleon využívali tento ostrov
jako námořní základnu. Na ostrově se proto zachovalo několik stře-
dověkých i novověkých pevností. Uchvátí vás nádherné oblázkové
pláže, průzračná voda a skály přecházející ve fíkovníky, olivovníky,
pinie a cypřiše. Málo frekventované silnice ve stínu olivových hájů
jsou jako stvořené pro cykloturistiku. Z jednoho východiska u moře
nás čeká osvědčená kombinace cykloturistiky a poznávání staroby-
lých památek. Nevynecháme ani výstup na nejvyšší vrchol ostrova
Pandokratoras - 906 m), každodenní koupání a potápění v azurovém
moři na různých atraktivních místech tohoto rozmanitého ostrova.
Z Benátek na ostrov a zpět si cestu zpříjemníme plavbou po Jader-
ském moři (trajekt vybavený restauracemi, obchody, kavárnami, 
diskotékami, hernami, bazény atd).

Program:
1. den - večer odjezd z ČR;
2. den - příjezd a prohlídka Benátek, trajekt na Korfu (plavba cca
24 hodin, na trajektu bazén, obchody, restaurace, kavárny, disco
apod.);
3. den - příjezd na Korfu, ubytování, koupání;
4. den - kratší cyklotrasa v okolí, koupání;
5. den - cyklotrasa z Barbati přes Sokraki a Sidari k mysu Drastis, 
cestou koupání v zálivech, zpět busem;

6. den - volný den s možností návštěvy zámku Achil-
lion a hlavního města ostrova - Kerkyry;
7. den - na kole z Ano Messongi kolem jezera
a pouště Korission do Agios Gordis. Večerní pro-
hlídka Kerkyry;
8. den - volný den s koupáním;
9. den - cyklotrasa na nejvyšší bod ostrova - Pan-
dokrator (906 m) s velkolepým sjezdem k moři do
Agios Stefanos; 
10. den - cyklotrasa z Paleokastritsy: prohlídka
kláštera, možnost lodního výletu (cca 10 €/os.).
Přes Angelokastro: prohlídka zříceniny a dále po
nádherné vyhlídkové trase přes sedlo Troumbetas
a Sokraki do Barbati;
11. den - volný den;
12. - 13. den - plavba do Benátek, přejezd přes
Rakousko domů.

Ubytování: V klidné oblasti Barbati pod
nejvyšším vrcho lem na východním pobřeží
ostrova, nedaleko od moře. K dispozici 2-
lůžková studia (ložnice s kuchyňským kou-
tem, příslušenstvím a terasou) a nebo 

4-lůžkové apartmány se 2 oddělenými ložnice, společnou
kuchyňkou, příslušenstvím a terasou.
Cena zahrnuje: Dopravu busem s vlekem na kola, trajekt
na Korfu a zpět, veškeré plánované výlety po celém ostrově,
ubytování ve studiích nebo apartmánech na uvedený počet
nocí, turistickou taxu, závěrečný úklid, pojištění (viz všeobecné
podmínky), informační materiály a mapky, vedoucí zájezdu.
Cena nezahrnuje: Stravu, vstupy, kajutu a další neuve-
dené služby.

Příplatky:
• za studio obsazené 1 účastníkem: 2.500,- Kč/os.

Neplatí se, souhlasíte-li s doplněním lůžka dalším účast-
níkem zájezdu. 

• za 1 místo ve 4lůžkové klimatizované kajutě:
650 Kč/os/1 cesta
2-lůžkové kajuty: za 1.300,- Kč/os/1 cesta

TO NEJHEZČÍ Z KRÉTY 
PĚŠKY I NA KOLE
Řecko

Jedinečný turisticko – cyklistický program v Bílých horách (Lefka
Ori) na jihozápadě Kréty z hotelů a s řeckou kuchyní pro fajnšmekry.
Kréta je největší a nejjižnější řecký ostrov a bývá považována i za
nejkrásnější. Od východu na západ se jím táhne pásmo hor, dosahu-
jících až 2.400 m. Pohoří brázdí množství soutěsek. Turisticky je
nejvíce navštěvováno severní pobřeží, kde je množství hotelů. My se
však soustředíme na divoké jižní pobřeží v okolí pohoří Lefka Ori.

Program:
1. den - odlet z Prahy, přílet na Krétu, transfer z letiště do Chora Sfa-
kia, ubytování; 
2. den - turistika: Anopoli, Livaniana, Aradena, Loutro, trajektem do
Chora Sfakia;
3. den - cykloturistika na náhorní planině Askifou. Imbros – Frangocas-
tello na jižním pobřeží, koupání busem zpět;
4. den - turistika: Program je různý pro jarní a podzimní termín;
Jarní termín: Agios Ioannis – Sellouda – Agia Roumeli 
Podzimní termín: Vrchol Pachnes, Vigla Gorge 
5. den - turistika: soutěska Samaria z Agia Roumeli do Omalos 
(obtížnost – středně těžká – převýšení 1.100 m nahoru);
6. den - cykloturistika Omalos/Sougia, trasu zahájíme ve výšce
1.700 m a budeme klesat k našemu cíli v Sougia;
7. den - volný, koupání, možnost procházky údolím Lissos, kde jsou
cenné vykopávky;
8. den - transfer na letiště a odlet. 
Uvedený program je zajištěn na místě místními anglicky hovořícími prů-
vodci (českým doprovod v uvedené ceně od 10 osob, při menším počtu
český doprovod za příplatek dle aktuálního počtu).

Ubytování: V hotelech ve dvoulůžkovém pokoji se snídaní 
Stravování: Snídaně, večeře na uvítanou, káva a čaj během
výletů, bohatý oběd či večeře na konci každého výletu, večeře na
rozloučenou. Všechna jídla jsou včetně nápojů (voda + domácí
stolní víno.  
Cena zahrnuje: Dopravu z krétského letiště a zpět, 7x uby-
tování v hotelech ve dvoulůžkovém pokoji se snídaní (3 noci
v Chora Sfakia, 3 noci v Souglia a 1 noc v Omalos), doprovodný
mikrobus s vlekem na kola v rámci uvedeného program, 5-ti
denní program s místním anglicky hovořícím průvodcem, (český
doprovod – tlumočník od 10 osob), zapůjčení kol a cyklistického
vybavení, pojištění CK proti úpadku, večeře na uvítanou, káva
a čaj během výletů, bohatý oběd či večeře na konci každého vý-
letu, večeře na rozloučenou. Všechna jídla jsou včetně nápojů
(voda + domácí stolní víno), podrobné informace.  
Cena nezahrnuje: Dopravu na pražské letiště a zpět, 
letenku Praha – Athény – Chania a zpět (aktuální cenu sdělíme
na vyžádání), nadváhu zavazadel, další stravu, pojištění, přípla-
tek za případný český doprovod při menším počtu účastníků než
10 osob, vstupy a další neuvedené služby. 

5-6 300

N/P
9 1

32

N/P
7 1

Korfu romantické

Č. zájezdu Termín (11 nocí)
Cena (Kč/os.)

4 � 11 let 12 let a starší

141651 23.05. - 04.06.
11.950,- 14.450,-141652         27.06. - 09.07.

141653         05.09. - 17.09.

-17-

Č. zájezdu Termín Cena (Kč/os.)

141721 17.05. - 24.05. 25.800,-
141722 11.10. - 18.10. 25.800,-

Korfu sportovní

ZAVOLEJTE
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Na trajektu

Kréta
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JULSKÉ ALPY Z ITÁLIE 
Itálie

Řekne-li se Julské Alpy, každému milovníkovi hor se vybaví Triglav,
Bohinjské nebo Bledské jezero, romantická dolina Trenta s tyrky-
sovou řekou Sočou, sedlo Vršič a Kranjska Gora a další slovinská
střediska. Hory ale státní hranicí s Itálií nekončí. Západní část
Julských Alp zasahuje na italské území neméně krásnou a divokou
krajinou skalních věží a nádherné přírody. Nachází se zde druhý nej-
vyšší vrchol Julek – Jof Montasio 2.753 m – česky nazývaný
Montaž, o kterém básnil ve svých vzpomínkách často nestor slovin-
ského alpinismu JUDr Julius Kugy. I zde probíhala v průběhu „Velké
války“ frontová linie po samotných zubatých hřebenech. Po těchto
stezkách v současnosti vedou odvážně zajištěné cesty, kterými se
dostaneme bezpečně na tyto krásné vyhlídkové vrcholy. Výchozím
bodem pro naše toulky bude sedlo Nevea (1.250 m) a sportovní
hotel s wellness centrem. 

Program:
1. den - odjezd ve večerních hodinách;
2. den - v časných ranních hodinách busem do sedla k hotelu, přes 

chatu Brazza na vrchol Cima Terra Rosa 2.450 m + sentiero Leva
(obtížnost B-C) , sestup zpět přes chatu Brazza, odpoledne ubytování
v hotelu Sport v sedle Sella Nevea;
3. den - za podpory lanovky na hraniční dominantní vrchol Kanin
2.587 m, obtížnost C;
4. den - na vrchol Više (Jof Fuart) 2.666 m od Rifugio Corsi Anita
Goitan - obtížnost C;
5. den - nejvyšší vrchol západní části Julských Alp - Jof Montasio –
obtížnost B, odjezd ve večerních hodinách.

Ubytování: Hotel Sport v sedle Sella Nevea s polopenzí.
Cena zahrnuje: Dopravu účastníků po celé trase, 3x
nocleh v hotelu, 3x polopenze, pojištění (viz všeobecné 
podmínky), podrobné informace, vedoucí zájezdu, vstup do
wellness a další neuvedené služby.
Cena nezahrnuje: Vstup do wellness, lanovky a další
neuvedené služby. 

KORUTANY 
PRO VŠECHNY
Rakousko

Korutany jsou velmi rozmanitou zemí. Hory, jezera, památky.
Dokonalá turistická infrastruktura umožňuje se plně věnovat boha-
tému programu. Zajímavý zájezd pro všechny věkové kategorie
s nenáročnou turistikou pro všechny věkové kategorie. Navštívíme
několik alpských horských skupin. Z horních stanic lanovek bude
pak možnost individuální volby náročnosti od krátkých procházek
až po 5-ti hodinové túry. 

Program
1. den - odjezd večer; 
2. den - příjezd do Villachu, busem mýtnou panoramatickou silnicí do
výše 1.648 m a pěší túra na jedinečný vyhlídkový vrchol Dobratsch
(2.166 m), na vrcholu chata s možností občerstvení, přejezd do hotelu,
ubytování;
3. den - turistika v oblasti Gerlitzen; 
4. den - busem do St. Oswald u Bad Kleinkirchheim, výjezd lanovkou
na hřeben N.P. Nockberge, libovolně dlouhý okruh s nádhernými
výhledy a s návratem opět k horní stanici lanovky;
5. den - vyklizení pokojů a odjezd z hotelu do Spittalu. Výjezd lanov -
kou na vrchol Goldeck (2.142 m). Libovolně dlouhá hřebenová túra,
zpět úbočím s možností sestupu do mezistanice.

Ubytování: 3x nocleh s polopenzí v hotelu v Kellerbergu,
2L pokoje s příslušenstvím.
Cena zahrnuje: Dopravu, 3x ubytování s polopenzí,
vedoucí zájezdu, pojištění (viz všeobecné podmínky),
podrobné informace a průvodce, mapky doporučených tras.
Cena nezahrnuje: Lanovky, vstupy a další neuvedené
služby.

OKOLÍM JEZERA GARDA
Itálie

Lago di Garda je největší jezero na jižní straně Alp. Panuje zde pří-
znivé klima vhodné i pro koupání a vodní sporty. Kolem jezera se
zve dají vysoké hory ve kterých je možno absolvovat výlety s úžas-
nými výhledy. Horské túry všech obtížností uspokojí každého. 
V okolí jeze ra je řada starých měst s mnoha zajímavými památkami.
Individuálně lze absolvovat některé zajištěné cesty v okolí. Ke spo-
kojenosti jistě přispěje i pohodlné ubytování v hotelu v horské ves-
ničce Bezzecca.

Program:
1. den - ráno odjezd, večer příjezd a ubytování u jezera Lago di Ledro;
2. den - busem do Riva del Garda, prohlídka města, turistika v masivu
Cima SAT. Různé túry včetně možnosti výstupu po zajištěné cestě. Ná-
vrat do hotelu;
3. den - turistika v oblasti masivu Baldo, busem zpět do hotelu;
4. den - busem na Passo di Tremalzo - po vojenské silnici do Passo
Nota, sestup k Lago di Ledro - Bezzecca; 
5. den - pěší trasa od hotelu kolem jezera Ledro starou historickou tra-
sou tunely do Rivy, odjezd domů;
6. den - noční příjezd domů.

Ubytování: V hotelu 
s polopenzí.
Cena zahrnuje:
Dopravu autobusem, 4x
ubytování v hotelu s polo-
penzí, pojištění (viz vše-
obecné podmínky),
podrobné informace, 
vedoucí zájezdu.
Cena nezahrnuje:
Další stravu, lanovky, vstupy a další neuvedené služby.

N/P
3 1 4

N/P
3 1 4

N/P
3 1 4

Č. zájezdu Termín Hotel (Kč/os.)

14205  02.07. - 07.07.
8.650,-

14206 10.09. - 15.09.

Turistikou v našem katalogu myslíme tradičně pěší turistiku. A jako říkají vojáci, že není území
dobyto, když ho neprojde noha pěšáka, tak také my říkáme, že nelze poznat hory bez toho aby-
chom je prošli pěšky. Zájezdy dělíme na několik skupin. Nejprve jsou to pohodové výlety
vhodné pro každého a přinášející mimo poznání i rekreaci. Potom tu máme náročnější vyso-
kohorskou turistiku v neledovcových terénech a na zajištěných cestách ve skalních stěnách.
A nakone u nás najdete i ledovcovou turistiku a akce vhodné pro horolezce. 

TURISTIKA

Č. zájezdu Termín Hotel (Kč/os.)

14204     03.09. - 07.09. 6.450,-

[novinka]

[novinka]

Č. zájezdu Termín Hotel (Kč/os.)

142001 10.09. - 14.09. 6.500,�142002  24.09. - 28.09. 

-18-

Hotel v Kellerbergu
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DOLOMITY PRO GURMÁNY
Itálie

Zájezd nás zavede do slavné oblasti italských Dolomit. Tentokrát
navštívíme severní části těchto nádherných hor. Naše základna
bude v horské vesničce Antermoia v příjemném hotelu Fontanella.
Odtud budeme s podporou autobusu podnikat hvězdicové výlety 
do okolních skalních skupin a plošin. Navštívíme oblast Pragských
Dolomit, populární oblast sedla Falzarego, romantickou skupinu
Kreuzkofel a nevynecháme ani skupinu Sella s výstupem na nejlehčí
třítisícovku Dolomit Piz Boe. Zájezd není zaměřen na zdolávání ob-
tížných vrcholů a exponovaných stěn. Naše kroky povedou jen po-
měrně lehkým terénem k chatám a na snadno přístupné vrcholy. 
Při výstupech budeme moci využít husté sítě lanovek a ušetřený
čas věnovat pohádkovým výhledům. Možnost individuálního pro-
gramu v závislosti na stanovišti autobusu.

Program:
1. den - ráno odjezd z Plzně, denní přejezd, ubytování;
2. den - busem do St. Leonard, lanovkou na na Sv. kříž (2.048 m)
a túra v oblasti skupiny Kreuzkofel do La Villa (bus na parkovišti u la-
novky), odjezd do hotelu, ubytování, relaxace welnes centrum, večeře;
3. den - po snídani busem do sedla Pordoi a pomocí lanovky výstup na
„nejlehčí“ dolomitský třítisícový vrchol Piz Boe (3.152 m), odjezd
busem do hotelu, ubytování, relaxace ve wellnes centru, večeře;
4. den - po snídani busem do sedla Falzarego a túra v oblasti sedla
(možnost prostupu unikátního tunelu z 1. světové války); 
5. den - po snídani busem k jezeru Pragser Wildsee a výběr z různých
možností túr a vycházek v okolí jezera, návrat do ČR.

Ubytování: Hotel Fontanella s polopenzí - vynikající místní
(ladinská) kuchyně. 
Cena zahrnuje: Dopravu, 4x ubytování v hotelu, 4x sní-
daně, 3x večeře, vstup do sauny a fitness, pojištění (viz vše-
obecné podmínky), podrobné informace, průvodce.
Cena nezahrnuje: Vstupy, lanovky a další neuvedené
služby.

ZÁPADNÍ TYROLSKO A ENGADIN
Rakousko+Švýcarsko

Zájezd nás zavede do překrásné oblasti tzv. „rohu tří zemí“ 
(Rakouska, Itálie a Švýcarska) - jižně od rakouského Landecku.
V okolních horských oblastech najdeme snad vše, co nám hory
mohou poskytnout. Procestujeme několik horských skupin
a významných dolin. Odměněni budeme dalekými výhledy i zajíma-
vými geologickými útvary. Navštívíme Švýcarský národní park, rozle-
hlou oblast, kde už více než 100 let je příroda ponechána sama
sobě. Pro usnadnění výstupů (sestupů) budeme používat lanovky.
Prohlédneme si také pozůstatky Via Claudia - stezky ještě z dob
Římské říše. Základní trasy jsou lehké, individuálně lze absolvovat
nenáročné výstupy na okolní vrcholky. 

Program:
1. den - večerní odjezd z Plzně;
2. den - busem do Nauders, turistika v okolí, odjezd do hotelu, ubyto-
vání, relaxace ve wellness centrum, večeře;
3. den - busem do Švýcarského národního parku, okruh parkem,
busem do hotelu;
4. den - po snídani busem do Serfaus túra v oblasti Furgleru;
5. den - lehká turistika v okolí Pfunds, minipfunds, odpolední odjezd,
noční příjezd do ČR.

Ubytování: Hotel Zur Post v Pfunds s polopenzí.
Cena zahrnuje: Dopravu, 4x ubytování v hotelu s polo-
penzí, vstup do wellnes centra s bazénem, pojištění (viz vše-
obecné podmínky), podrobné informace, průvodce.
Cena nezahrnuje: Vstupy, lanovky a další neuvedené
služby.

VAL DI SOLE PRO KAŽDÉHO
Itálie

Mezi horami Brenty, Adamella, Presanelly a Ortleru je vložené po-
hádkové údolí slunce - Val di Sole. Zelená a prosluněná oáza v kraji
Trentino. Více než třetinu celé oblasti tvoří Národní parky: sever
údolí patří k Národnímu Parku dello Stelvio, zatímco jih Přírodnímu
Parku Adamello Brenta. Val di Sole se chlubí historií dlouhou tisíci-
letí. Žili zde Keltové, později Frankové, oblast ovládali biskupové
z Trenta a poté Habsburkové. V první světové válce byla Val di Sole
hraničním územím a do dnešního dne jsou stopy po bojích 1. svě-
tové války na mnoha místech patrné. Historii i současnost, uložené
v krásné přírodě, dobře poznáme při našem turistickém programu
pro všechny věkové kategorie. V rámci možností využijeme v co
možná největší míře lanovky, které nám umožní poznat i vyšší par-
tie údolí Val di Sole.

Program:
1. den - odjezd ráno, příjezd do Passo Tonale, ubytování;
2. den - oblast Passo Tonale: lanovkou k ledovci Presena (2.738 m),
sestup na Passo Tonale s možností návštěvy jezera Lago Presena;
3. den - busem do Peja, novou lanovkou Pejo 3000 a dále údolím
Valle della Mite k chatě Scoiattolo a návrat lanovkou do Peja;
4. den - busem do Peja a okruh kolem jezera Lago di Pian Palu; 
5. den - busem do Mezzany, lanovkou na Malga Panciana (1.886 m),
turistika v oblasti; 
6. den - pěšky z Passo Tonale do Velonu;
7. den - busem do Commezzadura, lanovkou na Bassetta del Vigo
(2.043 m), turistika v oblasti;
8. den - odjezd domů s večerním návratem.

Ubytování: Hotel Angelo v sedle Tonale s polopenzí. 
Cena zahrnuje: Dopravu, 7x ubytování, 7x polopenzi, 
lůžkoviny, veškeré lanovky v rámci
programu, vedoucí zájezdu, 
pojištění (viz všeobecné pod-
mínky), mapky doporučených
tras, podrobné informace.

N/P
4 1 4

N/P
4 1 4

N/P
7 1 7

Č. zájezdu Termín Hotel (Kč/os.)

14202  17.09. - 22.09. 7.950,-
Č. zájezdu Termín Hotel (Kč/os.)

14203      30.08. - 06.09. 12.700,- vč. karty na lanovky

Babí léto 
v Tyrolsku 
a Itálii
s tradiční místní 
kuchyní

Č. zájezdu Termín Hotel (Kč/os.)

14201  03.09. - 07.09. 7.750,-

Hotel Zur Post

Hotel Fontanella

[novinka]

Kulinářské zážitky

Hotel Angelo•VYNIKA
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S ohledem na naše dlouhodobě budované kontakty s vybranými a osvědčenými partnery v Nepálu,
Africe, Peru a Dominikánské republice můžeme nabídnout zajištění dále uvedených treků na vysoké
profesionální úrovni. Treky v Peru a Dominikánské republice zajišťujeme s místními, česky hovo-
řícími průvodci. Při trekách do Nepálu a Afriky budou po celou dobu k dispozici profesionální, 
anglicky hovořící průvodci a doprovodný personál. Naši zástupci vás budou očekávat již na letišti
a po realizování uvedeného programu se na letišti s vámi zase rozloučí. V rámci těchto akcí
procvičíte tedy i vaše znalosti anglického jazyka. Dle dohody vyšleme se skupinou i zkušený

český doprovod, který můžeme zajistit za příplatek i pro menší skupiny (výška doplatku pak
dle velikosti skupiny). Profesionálně a kvalitně zabezpečené treky jsou tímto dostupné i pro

skupinky od 2 osob v příznivých cenových relacích.

Poznejte s námi vzdálené světy 
v Nepálu, Tibetu, Africe, Peru i Dominikánské republice.

JAMBO, NAMASTE!

KARIBIK

NEPÁL
PERU

AFRIKA

TIBET

cestovní kancelář

Objednejte si v CK Loudatour film na DVD z našich
treků do Afriky a do Nepálu. Zjistíte, proč stojí za to,
vydat se s námi na cestu!

-20-

CK LOUDATOUR VÁŠ TREK OPERÁTOR
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TREKY

TENTO KATALOG OBSAHUJE PRŮŘEZ NABÍDKOU CK LOUDATOUR ÚPLNOU NABÍDKU A DALŠÍ INFORMACE K ZÁJEZDŮM NAJDETE NA WWW.LOUDATOUR.CZ

TREKY Dále uvedenou nabídkou „klasických“ trekových tras v Africe, Asii i Jižní Americe chceme oslovit vás všechny, kteří chcete zažít a po-
znat něco nevšedního, zkrátka něco, na co se už nikdy nezapomíná. Naše zvolené trasy jsou dostupné pro všechny výkonnostní i vě-
kové kategorie - pro všechny, kteří jsou ochotni obětovat na určitý čas „evropské vymoženosti a pohodlí“ za nezapomenutelné zážitky
z překrásné horské přírody a poznání zcela odlišného života místních obyvatel. Nezapomenutelným zážitkem se vám stanou i cesty
místními dopravními prostředky, památky, exotická náboženství a bohatá fauna a flóra v navštívených zemích.  

Treky v Nepálu
Kdo by z nás, kteří chodíme rádi do hor, ne-
chtěl šlapat po stejných stezkách, kudy se
v nedávné minulosti přibližovali ke svým
slavným výstupům nejrůznější velikáni  svě-
tového horolezectví, jako Edmund Hillary,
Tenzing Norgay, Rainhold Messner a další? 

Pravda - naše cesty nemíří k vrcholkům os-
mitisícových štítů, ale přesto (nebo právě
proto) nám populární trekové trasy umožní
dobře poznat život a přírodu v této rychle se
měnící, ale stále ještě západní civilizací ne-
příliš ovlivněné zemi. 

Nemusíme přitom slézat nebezpečné ledo-
pády a zasněžené strmé stěny, stačí puto-
vat po stezkách, které po století používali
a používají generace místních obyvatel.
Běžné denní trasy nepřesahují 6 hodin. 

Obětaví a přátelští nosiči (kterým tak dáte
tolik potřebnou možnost výdělku pro jejich
často hladovějící rodiny) vám umožní vy-
chutnávat cestu v horách jen s malým ba-
tůžkem a budete se těšit na výbornou místní
stravu, podávanou v mnoha útulných uby-
tovnách - lodžích po celé trase. 

Všechny treky jsou z důvodu maximálního
snížení cen kalkulovány s kvalitním, anglicky
mluvícím místním průvodcem na skupinu
a jedním nosičem vždy pro 2 účastníky.
V případě zájmu zajistíme i českého zkuše-
ného vysokohorského průvodce - cena dle
velikosti skupiny na vyžádání.

Trekové trasy 
v oblasti Mount Everestu
Pro každého milovníka hor je nezapomenu-
telným zážitkem pohybovat se na trekových
trasách v oblasti nejvyšších hor světa Mount
Everestu. Zde nabízíme několik treků, od ne-
náročných „panoramatických“ tras kolem
Namche Bazaru až ke „klasickým“ trekům
do Everest Base Campu, vyhlídce Kala
Pattaru (5.550 m). Do oblasti Gokya v sou-
sedním údolí chodíme přes atraktivní sedlo
Cho-La (5.330 m), s možností pokračovat
přes další sedlo Renjo Pass (5.340 m). Pro
zájemce máme připravenu i náročnou kom-
binaci s výstu pem na šestitisícový Island
Peak.  

Závěr pobytů pak vždy strávíme v hl. městě
Kathmandu s jeho pulzujícím životem a slav-
nými památkami s možností kombinace se
safari v NP Chitwan.

Pro zájemce o individuální trasu, oblast a délku treku připravíme          speciální program šitý „na míru“.
-21-
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TREKY OBLAST MOUNT EVEREST
EVEREST TREK - „KLASIK“

Čeká nás klasický trek do základního tábora pod Mt. Everes tem
(5.364 m), s možnostmi výstupů na Kalla Pattar (5.550 m), sedlo
Cho-La (5.330 m), Gokyo Ri (5.360 m), event. i sedlo Renjo Pass
(5.360 m). Snem snad každého vysokohorského turisty je vidět
Mount Everest (8.850 m) zblízka. Tato treková trasa vám to
umožní. Nejedná se o nijak extrémně náročný trek, vyžaduje však
vytrvalost, psychickou odolnost a kolektivní spolupráci. Nahlédnete
do světa pro nás trochu tajemných náboženství a v Kathmandu
a okolí poznáte i řadu nádherných památek. Při pochodu v nižších
polohách se seznámíme i se zajímavou subtropickou vegetací a exo-
tickou faunou. Závěrečné dny pak strávíme v hlavním městě Nepálu
- Kathmandu. Zde navštívíme stará královská města Patan a Bhak-
tapur, posvátný Pašupatináth se spalovacími gháty a nejvýznam-
nější centrum tibetského budhismu mimo Tibet - komplex
Boudhanáth a stupu Swayambhunáth. Některé treky kombinujeme
s návštěvou safari v NP Chitwan.

Orientační program: 
1. - 2. den - odlet z Prahy do Kathmandu;
3. den - prohlídka Kathmandu s průvodcem;
4. den - letecky Kathmandu - Lukla, 
5. den - Lukla - Jorsale;
6. den - Jorsale - Namche Bazar + aklimatizace v okolí;
7. den - Namche Bazar - Tengboche (3.850 m);
8. den - Tengboche - Dingboche (4.360 m);
9. den - aklimatizační den (cca 5.000 m);
10. den - Dingboche - Lobuche (4.930 m);
11. den - Lobuche - Gorak Shep (5.160 m) + výstup na Everest Base
Camp (5.360 m) a zpět do Gorak Shepu;
12. den - Gorak Shep - Kala Patthar (5.545 m) - Dzongla (4.830 m);
13. den - Dzongla - Cho-La (5.330 m) - Dragnag (4.700 m);
14. den - Dragnag - Gokyo (4.790 m);
15. den - Gokyo - Gokyo Ri (5.360 m) - Luza (4.360 m), event. Gokyo -
Renjo Pass (5.340 m) - Marlung (4.210 m);
16. den - Luza - Namche Bazar, event. Marlung - Namche Bazar;
17. den - odpočinek, rezerva v Namche Bazaru;
18. den - Namche bazar - Phakding (2.610 m);
19. den - Phakding - Lukla;
20. den - letecky Lukla - Kathmandu;
21. den - Kathmandu a okolí;
22. den - Kathmandu + odlet;
23. den - návrat domů.

VÝSTUP NA ISLAND PEAK (6.189 m)
Výstup na šestitisícový himálajský vrchol je jistě výzva pro všechny
zkušené vysokohorské turisty. Doporučujeme předchozí zkušenosti
na ledovcových túrách, znalost použití maček a cepínu a dalšího
nutného vybavení.

Program: 
1. - 11. den - viz program Everest Trek „klasik“; 
12. den - Gorak Shep - Kala Patthar (5.545 m) - Dingboche (4.360 m);
13. den - Dingboche - Chhukhung (4.730 m);
14. den - Chhukhung - Base Camp (4.970 m);
15. den - Base Camp - Hight Camp (5.500 m);
16. den - Hight Camp - Island Peak (6.189 m) - Chhukhung;
17. den - Chhukhung - Tengboche (3.860 m);
18. den - Tengboche - Namche Bazar;
19. den - Namche Bazar - Lukla;
20. - 23. den - viz program Everest Trek „klasik“. 

Ubytování: V Kathmandu v hotelu ve 2L pokojích s příslu-
šenstvím, na treku v trekingových ubytovnách - lodžích, pře-
vážně dvoulůžkové pokoje, většinou možnost teplé sprchy
(omytí) za příplatek cca 200-400 NPR.
Doprava: Letadlo, autobus, taxi.
Cena treku zahrnuje: Letenku Praha - Kathmandu
a zpět, přivítání na letišti, letenku Kathmandu - Lukla a zpět
(včetně dopravy průvodců, nosičů a letištních tax), transfery
z letiště v Kathmandu do hotelu a zpět na letiště (celkem 4x),
vstup do NP Sagarmatha, TIMS (treková legitimace, nutné
foto), 4x ubytování v hotelu v Kathmandu ve 2L pokojích s pří-
slušenstvím, 16x ubytování na treku ve 2 a vícelůžkových uby-
tovnách - lodžích s plnou penzí - denní menu(u zájezdu Island
Peak 13x v lodžích a 3x ve stanu), 1x celodenní prohlídka 
Kathmandu s anglicky mluvícím průvodcem, anglicky mluvícího
místního horského vůdce, nosiče po dobu treku (1 nosič na
2 osoby), úschovu zavazadel v hotelu v Kathmandu, složení de-
pozitu pro případ nutného vzletu vrtulníku, pojištění léčebných
výloh, storna zájezdu a dalších rizik (podrobnosti na vyžádání),
pojištění CK proti úpadku, textové a místopisné materiály.
U zájezdu Everest trek - „Island Peak“ zahrnuje cena mimo
výše uvedené ještě: Veškeré služby šerpů a nosičů potřebné pro
výstup na Island Peak včetně zajištění stanových
táborů (jídelní stan, kuchyňský stan, stan pro
2 osoby s matracemi), poplatek za výstup na
vrchol. 
Cena treku nezahrnuje: Dopravu na le-
tiště odletu, nadváhu zavazadel, nepálské vízum
(40 USD, platí se na letišti), místní přepravu ve
městech kromě dopravy z letiště a na letiště,
vstupy na památky (cca 25 USD/pobyt), doplatek
za 1L pokoj v Kathmandu (250,- Kč/noc), český
doprovod (možno přiobjednat - cena dle počtu
účastníků), stravu v Kathmandu a při transferech,
veškeré nealkoholické i alkoholické nápoje na
treku kromě teplých nápojů v rámci plné penze, na
treku doplatek za použití teplé sprchy, či teplé vody
pro omytí (cca 300-400 NPR), spropitné nosičům
a horskému vůdci a další pojištění (storno letenek
apod.) a další neuvedené služby.
U zájezdu Everest Trek - „Island Peak“: nezahr-
nuje cena ještě: Osobní vybavení nutné pro výstup
na Island Peak (mačky, cepín atd. - možnost za-
půjčení).  

EVEREST TREK - „PANORAMA“ 

Tento trek je určen těm, kteří chtějí poznat úchvatné horské scené-
rie pod nejvyšším vrcholem světa Mt. Everestem, vesnický život ná-
roda Šerpů, tajuplný svět budhistických klášterů a kouzelnou
přírodu rhododendronových pralesů Himaláje. Na závěr poznáte i nej-
větší hinduistické a budhistické svatyně hlavního města Kathmandu.

Orientační program: 
1. - 2. den - odlet z Prahy do Kathmandu;
3. den - prohlídka svatyní v Kathmandu s průvodcem; 
4. den - letecky Kathmandu - Lukla, přechod údolím Dudh Koshi do
Phakdingu; 
5. den - Phakding - Namche Bazar;
6. den - odpočinek a aklimatizace v okolí; vesnice Kunde a Kumjung,
Hillaryho škola a nemocnice, vyhlídka na M. Everest a Lhotse;
7. den - Namche Bazar - klášter Tengboche (3.850 m); budhistická
mše v největším klášteře oblasti Khumbu;
8. den - Tengboche - klášter Daboche, klášter v Pangboche, Phortse;
9. den - Phortse - Machermo 4400 m; výhledy na Cho-Oyu;
10. den - Machermo - Mong;
11. den - Mong - Namche Bazar - Monjo;
12. den - Monjo - Lukla;
13. den - odlet z Lukly do Kathmandu;
14. den - Kathmandu a odlet do ČR;
15. den - návrat. 

Ubytování: V Kathmandu v hotelu ve 2L pokojích s příslu-
šenstvím, na treku v trekingových ubytovnách - lodžích, pře-
vážně dvoulůžkové pokoje, většinou možnost teplé sprchy
(omytí) za příplatek cca 200-400 NPR. 
Ubytování: Letadlo, autobus, taxi. 
Cena zahrnuje: Letenku Praha - Kathmandu a zpět, přiví-
tání na letišti, letenku Kathmandu - Lukla a zpět (včetně do-
pravy průvodců, nosičů a letištních tax), transfery z letiště
v Kathmandu do hotelu a zpět na letiště (celkem 4x), vstup do
NP Sagarmatha, TIMS (treková legitimace, nutné foto), 4x uby-
tování v hotelu v Kathmandu ve 2L pokojích s příslušenstvím, 
8x ubytování na treku ve 2 a vícelůžkových ubytovnách - lodžích
s plnou penzí (menu), 1x celodenní prohlídka Kathmandu s an-
glicky mluvícím průvodcem, anglicky mluvícího místního hor-
ského vůdce, nosiče po dobu treku (1 nosič na 2 osoby),
úschovu zavazadel v hotelu v Kathmandu, složení depozitu pro
případ nutného vzletu vrtulníku, pojištění léčebných výloh,
storna zájezdu a dalších rizik (podrobnosti na vyžádání), pojiš-
tění CK proti úpadku, textové a místopisné materiály.
Cena treku nezahrnuje: Dopravu na letiště odletu,
nadváhu zavazadel, nepálské vízum (40 USD, platí se na letišti),
místní přepravu ve městech kromě dopravy z letiště a na letiště,
vstupy na památky (cca 25 USD/pobyt), doplatek za 1L pokoj
v Kathmandu (250,- Kč/noc), český doprovod (možno přiobjed-
nat - cena dle počtu účastníků), stravu v Kathmandu a při trans-
ferech, veškeré nealkoholické i alkoholické nápoje na treku
kromě teplých nápojů v rámci plné penze, na treku doplatek za
použití teplé sprchy, či teplé vody pro omytí (cca 300-400 NPR),
spropitné nosičům a horskému vůdci a další pojištění (storno 
letenek apod.) a další neuvedené služby.  

Č. zájezdu Termín

143011 19.04. - 11.05. 2014
143012 04.10. - 26.10. 2014 
143013 18.04. - 10.05. 2015 

EVEREST TREK - „KLASIK“
Cena Kč/os. 62.500,-

EVEREST TREK - „ISLAND PEAK“
Cena Kč/os. 79.500,-

Č. zájezdu Termín

143021 19.04. - 11.05. 2013
143022 04.10. - 26.10. 2013
143023 18.04. - 10.05. 2014

EVEREST TREK - „PANORAMA“
Cena Kč/os. 56.500,-

Island Peak

V pozadí Mount Everest

-22-
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TREKY OBLAST EVEREST/LANGTANG
EVEREST TREK A CHITWAN - 
„V POHODĚ“

Tento trek je určen těm, kteří chtějí poznat úchvatné horské scené-
rie pod nejvyšším vrcholem světa Mt. Everestem, vesnický život ná-
roda Šerpů, tajuplný svět budhistických klášterů a kouzelnou
přírodu právě kvetoucích rhododendronových pralesů Himaláje.
V horách nebudeme vystupovat do velkých výšek přes 4.400 m, ale
o to více se budeme kochat okolím cesty. Druhá část výletu vám
potom nabídne poznání i největších hinduistických a budhistických
svatyní hlavního města Kathmandu a okolí. Na závěr nás čekají
3 dny v džunglích NP Chitwan. To vše s českým průvodcem!

Orientační program: 
1. - 2. den - odlet z Prahy do Kathmandu, ubytování, prohlídka města;
3. den - odlet do Lukly, trek do Monjo cca 6 hod, bujná tropická vege-
tace, malé zemědělské osady podél řeky Dudh Koshi;
4. den - trek 4 hod Monjo – Namche Bazar 3.400 m, visuté mosty přes
řeku Dudh Koshi, výstup do alpínského vegetačního pásma, shopping
v Namche, požehnání na cestu v budhistickém kláštěře;
5. den - trek 7 hod Namche Bazar – (alternativně přes Khumjung – 
Hillaryho škola, hlavní vesnice Šerpů) – klášter Tangboche 3.800 m,
buddhistická mše, úžasný výhled na jižní stěnu (3 km vysokou) osmiti-
sícovky Lhotse včetně vrcholu Mt. Everestu;
6. den - trek 6 hod z Tangboche přes klášter ve vesnici Pangboche
4.000 m pod majestátní horou Ama Dablam do vesnice Phortse stra-
nou hlavních trekových cest;
7. den - trek 7-8 hod nad údolím Dudh Koshi po málo chozené stezce
z Phortse do osady Machermo 4.400 m;
8. den - 8 hod výlet k ledovci Ngozumba – největší himálajský ledovec
s výhledy na 8.100 m Cho-Oyu a zpět do Machermo (rezerva);
9. den - sestup 6-7 hod z Machermo do Monku – jedinečné výhledy na
celou naši dosavadní trasu pochodu;
10. den - sestup z Monku 5 hod přes Namche Bazar (pauza na shop-
ping) do Monjo;
11. den - sestup Monjo – Lukla po stejné cestě jako byl první den
treku, večerní party s nosiči a rozloučení;
12. den - rezerva v horách;
13. den - Lukla odlet do Káthmándů, odpolední prohlídka svatostánku
na opičí hoře Svajanbhunáth, večerní party na úspěšné zakončení první
části výletu;
14. den - odjezd tranzitem do NP Chitwan na jihu Nepálu, odpoledne
ubytování a podvečerní exkurze do jungle;
15. den - celodenní program v NP Chitwan: projížďka za tygry na hřbetu slonů,
na kánoích po řece za krokodýly, večer „etnodisko“ s místními průvodci.
16. den - ráno ještě k napajedlům do jungle, tranzit zpět do KTM; 
17. den - rezerva v KTM - celodenní prohlídka statyní Pashupatinath,
Budhanath, Patan;
18. den - ráno odlet z KTM, večer v Praze;

Ubytování: V Kathmandu a NP Chitwan v hotelu ve 2L poko-
jích s příslušenstvím, na treku v trekingových ubytovnách - lod-
žích, převážně dvoulůžkové pokoje, většinou možnost teplé
sprchy (omytí) za příplatek cca 200-400 NPR. 
Doprava: Letadlo, autobus, taxi.  
Cena zahrnuje: Letenku Praha - Kathmandu a zpět, přiví-
tání na letišti, letenku Kathmandu - Lukla a zpět (včetně letišt-
ních tax), nepálské vízum (40 USD), transfery z letiště
v Kathmandu do hotelu a zpět na letiště (celkem 4x), vstup do
NP Sagarmatha a NP Chitwan, TIMS (treková legitimace, nutné
foto), 4x ubytování v hotelu v Kathmandu ve 2L pokojích s příslu-
šenstvím, 10x ubytování na treku ve 2 a vícelůžkových ubytov-
nách - lodžích, 2x plná penze s ubytováním a transferem
z Kathmandu a zpět v NP Chitwan a program v džungli, 1x celo-
denní prohlídka Kathmandu, český průvodce, nosiče po dobu
treku (1 nosič na 2 osoby), úschovu zavazadel v hotelu v Ka-
thmandu, složení depozitu pro případ nutného vzletu vrtulníku,
pojištění léčebných výloh, storna zájezdu a dalších rizik 
(podrobnosti na vyžádání), pojištění CK proti úpadku, textové
a místopisné materiály.
Cena treku nezahrnuje: Dopravu na letiště do Prahy,
nadváhu zavazadel, vstupy na památky (cca 25 USD/pobyt),
doplatek za 1L pokoj v Kathmandu (250,- Kč/noc), stravu vyj -
ma plné penze dva dny v NP Chitwan, veškeré nealkoholické
i alkoholické nápoje na treku, na treku doplatek za použití teplé
sprchy, či teplé vody pro omytí (cca 300-400 NPR ), nepovinný
tipping (odměna) nosičům a další neuvedené služby. Přibližný
kurz: 1 USD = 90 NRP.

TREK V OBLASTI LANGTANG

Přestože se NP Langtang nachází blízko Kathmandu, navštěvuje
tuto oblast podstatně méně turistů než oblasti Everestu a Annapu-
ren. I doprava do oblasti je relativně krátká a jednoduchá. Návštěva
tohoto vysoko položeného kraje nám nabízí příležitost seznámit se
s původní kulturou místních vesniček a života lidí. Vystoupíme na
menší vrcholky a ledovce stále ještě v relativně příjemné nadmoř-
ské výšce. Při pochodu v nižších polohách se seznámíme i se zají-
mavou subtropickou vegetací a exotickou faunou. 
Závěrečné dny pak strávíme v hlavním městě Nepálu - Kathmandu.
Zde navštívíme stará královská města Patan a Bhaktapur, posvátný
Pašupatináth se spalovacími gháty a nejvýznamnější centrum tibet-
ského budhismu mimo Tibet - komplex Boudhanáth a stupu Swayam -
bhunáth. Možnost kombinace s návštěvou safari v NP Chitwan.

Orientační program: 
1. - 2. den - odlet z Prahy do Kathmandu;
3. den - prohlídka Kathmandu s průvodcem;
4. den - přesun Kathmandu - Syabru Besi;
5. den - Syabrubesi - Riverside;
6. den - Riverside - Ghoretabela;
7. den - Ghoretabela - vesnice Langtang;
8. den - Langtang - Kynging Gompa (3.850 m);
9. den - volný den a výlety v okolí;
10. den - Kynging Gompa - Lama Hotel;
11. den - Lama Hotel - Syabru Besi;
12. den - odjezd do Kathmandu;
13. den - volný den v Kathmandu;
14. den - transfer na letiště, odlet; 
15. den - návrat. 

Cena treku zahrnuje: Letenku Praha - 
Kathmandu a zpět, přivítání na letišti, transfery 
z letiště v Kathmandu do hotelu a zpět na letiště 
(celkem 2x), vstup do NP Langtang, TIMS (treková legitimace,
nutné foto), 4x ubytování v hotelu v Kathmandu ve 2L pokojích
s příslušenstvím, 8x ubytování na treku ve 2 a vícelůžkových uby-
tovnách - lod žích s plnou penzí (menu), 1x celodenní prohlídka
Kathmandu s anglicky mluvícím průvodcem, anglicky mluvícího
místního horského vůdce, nosiče po dobu treku (1 nosič na
2 osoby), úschovu zavazadel v hotelu v Kathmandu, složení de-
pozitu pro případ nutného vzletu vrtulníku, pojištění léčebných
výloh, storna zájezdu a dalších rizik (podrobnosti na vyžádání),
pojištění CK proti úpadku, textové a místopisné materiály.
Cena treku nezahrnuje: Dopravu na letiště odletu,
nadváhu zavazadel, nepálské vízum (40 USD, platí se na le-
tišti), místní přepravu ve městech kromě dopravy z letiště
a na letiště, vstupy na památky (cca 25 USD/pobyt), dopla-

tek za 1L pokoj v Kathmandu (250,- Kč/noc), český dopro-
vod (možno přiobjednat - cena dle počtu účastníků), stravu
v Kathmandu a při transferech, veškeré nealkoholické 
i alkoholické nápoje na treku kromě teplých nápojů v rámci
plné penze, na treku doplatek za použití teplé sprchy, či
teplé vody pro omytí (cca 300-400 NPR), spropitné nosičům
a horskému vůdci a další neuvedené služby. 

Č. zájezdu Termín

143031 11.04. - 28.04. 2014 
143032 18.04. - 05.05. 2014 
143033 11.10. - 28.10. 2014
143034 10.04. - 27.04. 2015

EVEREST TREK A CHITWAN - „V POHODĚ”
Cena (Kč/os)

Cena Kč/os. 54.000,-

Č. zájezdu Termín

143041 19.04. - 11.05. 2014
143042 04.10. - 26.10. 2014
143043 18.04. - 10.05. 2015

LANGTANG TREK
Cena Kč/os. 51.950,-
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ANNAPURNA TREK - „KLASIK“

Orientační program
1. - 2. den - odlet z Prahy do Kathmandu;
3. den - prohlídka Kathmandu s průvodcem;
4. den - transfer Kathmandu - Besisahar a dále pěšky do Bhulbhule; 
5. den - Bhulbhule - Syange;
6. den - Syange - Dharapani;
7. den - Dharapani - Chame;
8. den - Chame - Upper Pisang;
9. den - Upper Pisang - Braga;
10. den - aklimatizace k Ice Lake (4.600 m) a zpět;
11. den - Braga - Tilicho Base camp (4.150 m);
12. den - Tilicho Base camp - Tilicho Lake (4.950 m) - Kharka;
13. den - Kharka - Thorung Phedi (4.450 m);
14. den - Thorung Phedi - Thorung La (5.416 m) - Muktinath (3.760 m);
15. den - transfer taxi Muktinath - Tatopani;
16. den - Tatopani - Ghorepani (2.860 m);
17. den - Poon Hill (3.193 m) - Ulleri;
18. den - Ulleri - Nayapul a busem do Pokhary;

19. den - prohlídka Pokhary;
20. den - Pokhara - Kathmandu a cestou rafting na řece Trisuly;
21. den - Kathmandu a okolí;
22. den - Kathmandu + odlet;
23. den - návrat. 

Ubytování: V Kathmandu a v Pokhaře v hotelu ve 2L poko-
jích s příslušenstvím, na treku v trekingových ubytovnách - lod-
žích, převážně dvoulůžkové pokoje, většinou možnost teplé
sprchy (omytí) za příplatek cca 200-400 NPR.
Doprava: Letadlo, autobus, taxi.
Cena treku zahrnuje: Letenku z Evropy a zpět, přivítání
na letišti, dopravu místním busem Kathmandu - Besisahar, 
Nayapul - Pokhara a Pokhara - Kathmandu, transfery z letiště
v Kathmandu do hotelu (celkem 2x), vstup do NP Annapurna,
TIMS (treková legitimace, nutné foto), 4 ubytování v hotelu
v Kathmandu a 1x v Pokhaře ve 2L pokojích s příslušenstvím,
14x ubytování na treku ve 2 a vícelůžkových ubytovnách -
lodžích, s plnou penzí (menu), 1x celodenní prohlídka Ka-
thmandu s anglicky mluvícím průvodcem, anglicky mluvícího
místního horského vůdce, nosiče po dobu treku (1 nosič na
2 osoby), úschovu zavazadel v hotelu v Kathmandu, složení de-
pozitu pro případ nutného vzletu vrtulníku, pojištění léčebných
výloh, storna zájezdu a dalších rizik (podrobnosti na vyžádání),
pojištění CK proti úpadku, textové a místopisné materiály, český
doprovod CK.

Cena treku nezahrnuje: Dopravu na letiště odletu,
nadváhu zavazadel, nepálské vízum (40 USD, platí se na letišti),
místní přepravu ve městech kromě dopravy z letiště a na letiště,
vstupy na památky (cca 25 USD/pobyt), rafting na řece Trisuli při
cestě z Pokhary do Kathmandu s piknik obědem (cca
35 USD/os), doplatek za 1L pokoj v hotelech (250,- Kč/noc),
stravu v Kathmandu a v Pokhaře a při transferech, veškeré neal-
koholické i alkoholické nápoje na treku kromě teplých nápojů
v rámci plné penze, na treku doplatek za použití teplé sprchy či
teplé vody pro omytí (cca 300-400 NPR), spropitné nosičům
a horskému vůdci a další neuvedené služby. 

Trekové trasy 
v oblasti Annapuren
Oblast Annapuren patří k nejvyhledávaněj-
ším trekovým trasám v Himaláji. Asi i proto,
že masív Annapuren je možné pěkně při
„klasickém“ treku obejít a žádné pohledy se
tak již neopakují. Vrcholem je pak jistě
výstup k téměř 5.000 m vysokému jezeru Ti-
licho Lake a přechod přes sedlo Thorung La
(5.416 m). Tento trek přes Ghorepani, Poon
Hill a Bhiretanti pak doporučujeme zpestřit
při zpáteční cestě do Kathmandu raftingem
na řece Trisuli. Jako kratší variantu pak na-
bízíme klasický trek k Base campu a zpět.

Závěr pobytů pak strávíme tradičně v hl.
městě Kathmandu s jeho pulzujícím živo-
tem a slavnými památkami s možností
kombinace se safari v NP Chitwan
(u zájezdu do Base Campu a zpět).

Č. zájezdu Termín

143051 19.04. - 11.05. 2014
143052 04.10. - 26.10. 2014
143053 18.04. - 10.05. 2015

ANNAPURNA TREK - „KLASIK“
Cena Kč/os. 57.600,-
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ANNAPURNA TREK –
„BASE CAMP + SAFARI“

Orientační program
1. - 2. den - odlet z Prahy do Kathmandu;
3. den - celodenní prohlídka Kathmandu s průvodcem;
4. den - přesun busem do Pokhary;
5. den - Pokhara – Nayapool (auto/taxi) – pěšky do Tikhedhungga;
6. den - Tikhedhunga – Ghorepani;
7. den - Ghorepani – Poon hill – Tadapani;
8. den - Tadapani – Chhomrong;
9. den - Chhomrong – Himalaya Hotel;
10. den - Himalaya Hotel – Machhapuchare Base Camp;
11. den - výstup do Anapurna Base Camp (4.130 m);
12. den - Anapurna Base Camp - Dobhan;
13. den - Dobhan - Jhinu;
14. den - Jhinu – Naryapool – odjezd do Pokhary (bus/taxi); 
15. den - odjezd do národního parku Chitwan (bus/taxi);
16. den - celodenní safari v parku;
17. den - přejezd busem do Kathmandu;
18. den - transfer na letiště, odlet;
19. den - návrat.

Cena treku zahrnuje: Letenku z Evropy a zpět, přivítání
na letišti, dopravu místním busem Kathmandu – Besisahar,
Nayapul – Pokhara a Pokhara – Chitwan, Chitwan - Kathman-
du, transfery z letiště v Kathmandu do hotelu (celkem 2x),
vstup do NP Annapurna, TIMS (treková legitimace, nutné foto),
3x ubytování v hotelu v Kathmandu a 2x v Pokhaře ve 2L
pokojích s příslušenstvím, 9x ubytování na treku ve 2 a více-
lůžkových ubytovnách – lodžích s plnou penzí (denní menu),
2x nocleh s plnou penzí v NP Chitwan, 1x celodenní prohlídka
Kathmandu s anglicky mluvícím průvodcem, anglicky mluvícího
místního horského vůdce, nosiče po dobu treku (1 nosič na
2 osoby), úschovu zavazadel v hotelu v Kathmandu, složení
depozitu pro případ nutného vzletu vrtulníku, pojištění léčeb-
ných výloh, storna zájezdu a dalších rizik (podrobnosti na vyžá-
dání), pojištění CK proti úpadku, textové a místopisné mate-
riály.
Cena treku nezahrnuje: Dopravu na letiště odletu,
nadváhu zavazadel, nepálské vízum (40 USD, platí se na
letišti), místní přepravu ve městech kromě dopravy z letiště
a na letiště, vstupy na památky (cca 25 USD/pobyt), rafting
na řece Trisuli při cestě z Pokhary do Kathmandu s piknik
obědem (cca 25 USD), doplatek za 1L pokoj v hotelech
(250,- Kč/noc), český doprovod (možno přiobjednat - cena
dle počtu účastníků), stravu v Kathmandu a v Pokhaře a při
transferech, veškeré nealkoholické i alkoholické nápoje na
treku kromě teplých nápojů v rámci plné penze, na treku
doplatek za použití teplé sprchy či teplé vody pro omytí (cca
300-400 NPR), spropitné nosičům a horskému vůdci a další
neuvedené služby. 

Č. zájezdu Termín

143061 19.04. - 11.05. 2014
143062  04.10. - 26.10. 2014
143063   18.04. - 10.05. 2015

ANNAPURNA TREK - „BASE CAMP + SAFARI“
Cena Kč/os. 59.500,-
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ANNAPURNA BC A KALI
GANDAKI - „V POHODĚ“

Oblast Annapuren je jednou z nejpopulárnějších trekových oblastí
Nepálu. Dlouhý okruh kolem celého masivu vede přes sedlo kolem
5.400 m/m, což mnohé může limitovat. Proto jsme připravili zkrá-
cenou 18-ti denní verzi, kde se vyhneme problémům s nadmořskou
výškou. Dostaneme se do monumentální vyprahlé krajiny Dolního
Mustangu k významné budhistické i hinduistické svatyni Muktinath,
projedeme údolím řeky Kali Gandaki a z tohoto údolí potom vystou-
píme již za doprovodu nosičů až do základního tábora pod jižní
stěnu Annapurny I do výšky 4.200 m/m. Prohlídneme si také pa-
mátky centra západního Nepálu - Pokhary a dva dny strávíme
i v hlavním městě Kathmandu s jeho neopakovatelnou atmosférou.
To vše s českým průvodcem ve skupině do 12 lidí!

Orientační program
1. den - odlet z Prahy;
2. den - přílet do Kathmandu, přejezd minibusem do Pokhary;
3. den - ráno let do Jomsomu mezi osmitisícovkami Annapurnou
a Dhaulagiri nad nejhlubším údolím světa, pěšky cca 3 hod nebo taxi
údolím Kalí Gandakí do osady Kagbeni (Kali Gandaki Gorge), ubyto-
vání v guest-housu;
4. den - trek z Kagbeni do Muktinath (3.400 m) (jeden z 5 nejsvatějších
míst v Nepálu) – krajina jako v Tibetu – suché kaňony, posvátné jeskyně;
5. den - jeepem a busem zpět údolím řeky Kali Gandaki do osady
Tatopani, koupání v termálních pramenech, najmutí nosičů na 8 dní;

6. den - trek rhododendronovými pralesy mezi terasovitými políčky
přes osady Sikha, Chitre ;
7. den - ranní trek do Ghorapani (2.800 m) a výstup na Poon Hill
(3.200 m) a zpět (lze vynechat), dále divokou bujnou vegetací s pře-
krásnými výhledy na bílé štíty masivu Annapuren a Dhaulagiri do
Tadapani;
8. den - sestup do údolí řeky Modi Khola a výstup do osady Chhomrong;
9. den - ráno sestup (1.900 m) na most přes boční přítok a dále
hlavním údolím do Himalaya Hotel (2.900 m);
10. den - trek do Base Campu Annapurna (4.200 m);
11. den - sestup do Bamboo;
12. den - sestup do Landrung nebo New Bridge podél řeky Modi Khola;
13. den - sestup do NayaPool k silnici, busem nebo taxi do Pokhary;
14. den - celodenní prohlídka města Pokhara; 
15. den - taxi do Kathmandu, prohlídka města Kathmandu;
16. den - celodenní prohlídka svatyní Pashupatinath, Budhanath, Patan;
17. den - rezerva v Kathmandu;
18. den - odlet z Kathmandu, večer v Praze.

Ubytování: V Kathmandu a v Pokhaře v hotelu ve 2L poko-
jích s příslušenstvím, na treku v trekingových ubytovnách - lod-
žích, převážně dvoulůžkové pokoje, většinou možnost teplé
sprchy (omytí) za příplatek cca 200-400 NPR.
Doprava: Letadlo, autobus, taxi.
Cena treku zahrnuje: Letenku Praha - Kathmandu
a zpět, přivítání na letišti, letenku Pokhara - Jomsom (včetně
letištních tax), nepálské vízum (40 USD), transfery z Kathman du
do Pokhary a zpět, z Muktinath do Tatopani, z hotelu v KTM na
letiště, vstup do NP Annapurna, TIMS (treková legitimace, nutné
foto), 2x ubytování v hotelu v Kathmandu, 3x v Pokhara ve 2L
pokojích s příslušenstvím, 10x ubytování na treku ve 2 a ví -
celůžkových ubytovnách - lodžích, celodenní prohlídka Kath -
mandu a Pokhary, český průvodce, nosiče po dobu 8 dní na
treku (1 nosič na 2 osoby do 20 kg), úschovu zavazadel v hotelu
v Kathmandu, složení depozitu pro případ nutného vzletu vrtul-
níku, pojištění léčebných výloh, storna zájezdu a dalších rizik
(podrobnosti na vyžádání), pojištění CK proti úpadku, textové
a místopisné materiály.

Cena treku nezahrnuje: Dopravu na letiště do Prahy,
nadváhu zavazadel, vstupy na památky (cca 40 USD),
doplatek za 1L pokoj v Kathmandu (250,- Kč/noc), stravu ,
veškeré nealkoholické i alkoholické nápoje na treku, na treku
doplatek za použití teplé sprchy, či teplé vody pro omytí (cca
300 - 400 NPR), nepovinný tipping (odměna) nosičům a další
neuvedené služby. Přibližný kurz: 1 USD = 90 NRP.
Doporučené kapesné 600 USD/os. 

Č. zájezdu Termín

143071 17.10. - 03.11. 2014 
143072  24.10. - 10.11. 2014 
143073 10.04. - 27.04. 2015
143074 16.10. - 02.11. 2015

ANNAPURNA BC A KALI GANDAKI - „V POHODĚ”
Cena Kč/os. 51.500,-
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TREKY AFRIKA
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KILIMANJARO + MT. KENYA 
+ SAFARI (NP NAKURU A MASAI MARA)

Zájezd s výstupem na dva významné vrcholy Afriky - nádhernou 
a divokou Mt. Kenyu a nejvyšší vrchol afrického kontinentu - Kili-
manjaro. Za tímto neopakovatelným poznáním vstoupíme do vyso ko -
horských národních parků Keni a Tanzanie. Součástí zájezdu je
i safari a návštěva masajské vesnice. Nejprve se aklimatizujeme
v parku Mt. Kenya, kde absolvujeme Sirimon Trek s výstupem na
jeden z vrcholů Mt. Kenya - vrchol Lenana (4.985 m). Potom se pře-
suneme do oblasti nejvyšší africké hory a podnikneme několikadenní
výstup na Uhuru Peak (5.892 m). Přesuny mezi masívy využijeme
k návštěvám dvou známých parků Nakuru a Masai Mary, kde dosud
žijí divoká zvířata původním životem. Možnost návštěvy masajské
vesnice a krátké prohlídky hlavního města Keni Nairobi. Celý trek je
zajištěn místními anglicky mluvícími průvodci a řidiči, v horách pak
i nosiči, horskými vůdci, kuchaři a dalším doprovodným personálem.
Strava zajištěna (min. snídaně) po celou dobu pobytu. Ubytování v ho-
telu, penzionu (5x), horských chatách (7x) a lodžích na safari (2x),
strava zajištěna (min. snídaně) po celou dobu pobytu (9x plná penze,
5x jen snídaně).

Orientační program
1. den - odlet;
2. den - přílet do Nairobi, po snídani výstup deštným pralesem k Old
Moses Camp (3.300 m);
3. den - údolím Mackinders do Shipton’s Camp (4.200 m);
4. den - výstup na Point Lenana 4.985 m - východ slunce, návrat přes
Shipton’s Camp do Old Moses Camp;
5. den - sestup k bráně parku, cesta autem k jezeru Nakuru - domovu
tisíců plameňáků, buvolů, lvů, zeber, žiraf, ptáků a dalších zvířat. Noc-
leh a strava v hotelu;
6. den - přesun do vyhlášené Masai Mara;
7. den - safari v oblasti Masai Mara. Možnost fakultativního výletu do
vesnice Masajů;
8. den - přejezd do Nairobi, možnost prohlídky města, nocleh;
9. den - přejezd busem do Moshi v Tanzanii;
10. den - přesun k bráně Marangu - začátek treku. Výstup k Mandara
hut ve výšce 2.700 m;
11. den - výstup k Horombo hut (3.700 m);
12. den - výstup ke Kibo hut (4.700 m);
13. den - přes jeskyni Hans Meyer, Gillman’s point a Stella point
výstup na Uhuru Peak (5.896 m) Kilimanjaro. Sestup na Horombo Hut
(3.700 m);
14. den - sestup k bráně parku, přesun auty do hotelu;
15. den - busem do Nairobi, nocleh;
16. den - přesun na letiště, odlet. 

Cena treku zahrnuje: Letenku z Evropy a zpět, přivítání
na letišti, místní dopravu k horám a dopravu džípem dle pro-
gramu mimo níže uvedeného, anglicky mluvícího průvodce po
celou dobu zájezdu, nosiče v horách, místní horské vůdce v ho-
rách během výstupů, místní doprovod na Safari, dopravu 

Nairobi - Moshi a zpět, permity a vstupy do všech parků dle
programu, ubytování v chatách během výstupů s plnou penzí,
ubytování na safari u jezera Nakuru a v Masai Mara s plnou
penzí (3x), ubytování v Nairobi (2x) a Moshi (2x) se snídaní,
certifikát o dosažení vrcholu Uhuru, pojištění CK proti úpadku,
textové a místopisné materiály.
Cena treku nezahrnuje: Dopravu na letiště odletu,
nadváhu zavazadel, veškeré další neplánované a neuvedené
poplatky na treku, další v programu neuvedenou stravu, vízum
do Keni a Tanzanie (cca 50 a 50 USD - platí se na letišti, resp.
na hranici), pojištění léčebných výloh a další pojištění, pojiš-
tění letenky na storno (viz bod „Storno“), spropitné
nosičům/horským vůdcům, řidičům (cca 280 USD/os.), oběd
a večeři 8., 9. 14. a 15. den, další fakultativní výlety, neuve-
dená strava, očkování, léky, lékařská ošetření, organizační
český doprovod (možno přiobjednat) a další neuvedené služby.
Fakultativní výlety a služby: (nejsou v ceně)
• výlety do masajské vesnice za cca 25 USD/osobu 
• safari v NP Naivascha (cca 20 USD/os.)
• krokodýlí farma (cca 10 USD/os.)
• prohlídka Nairobi (cca 100 USD/skupinu)
• večeře v Nairobi (cca 25 USD/osobu)

Pro skupinu od 2 osob zajistíme trek do oblasti       Keňa - Tanzanie v libovolném termínu.

AFRIKA
Připravili jsme pro vás bohatou kolekci zá-
jezdů do centrální Afriky (Kenya a Tan zanie)
věnovaných vysokohorské turistice. Součástí
většiny zájezdů jsou i návštěvy národních
parků spojených se safari. Akce jsou zajiš-
těny nosiči kuchaři a místními horskými
vůdci. Jsou proto relativně pohodlné a nená-
ročné. Jedná se ale o výstupy na pětitisícové
vrcholky a podmínkou je dobrý zdravotní
stav. Nejsou vyžadovány žádné zkušenosti
s pohybem v horách ani speciální vybavení.
Cena nezahrnuje organizační český dopro-
vod, který je možno objednat individuálně. 

Orientační termíny odletů pro všechny druhy 
zájezdů jsou uvedeny v následující tabulce:

Termíny odletu 2014 Termíny odletu 2015

18.01. 17.01.
08.02. 07.02.
16.03. 14.03.
26.04. 25.04.
20.09. 19.09.
22.11. 21.11.

Č. zájezdu Termín

14310 Dle tabulky odletů na str. 27
KILIMANJARO + MT. KENYA + SAFARI

Cena Kč/os. 84.900,-

-27-
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KILIMANJARO + SAFARI 
V NP AMBOSELI + NAIROBI

Zájezd výstupem na nejvyšší vrchol afrického kontinentu - Kiliman-
jaro. Letecky se dopravíme do Nairobi, kde přenocujeme a další den
se přesuneme busem do Moshi v Tanzanii odkud podnikneme výstup
po Marangu Route na vrchol. Po výstupu odpočinek při pozorování
volně žijící zvěře v NP Amboseli. Park leží na úpatí samotného Kili-
manjara a čeká zde na nás divoká zvěř ve své původní domovině. Zá-
jezd je zajištěn místním anglicky mluvícím průvodcem a podpůrným
personálem včetně nosičů. Ubytování je v hotelu v Moshi, v chatách
v průběhu výstupu a v lodžích na safari.

Orientační program
1. den - odlet;
2. den - přílet do Nairobi, podle času krátká prohlídka města, nocleh;
3. den - přesun busem do Moshi v Tanzanii, ubytování, seznámení
s horským vůdcem a základní informace k výstupu, individuální večeře
v hotelu (cca 10 USD);
4. den - po snídani v hotelu přejezd k Marangu gate a výstup k chatě
Mandara (2.700 m);
5. den - výstup k chatě Horombo (3.700 m);
6. den - aklimatizační výstup k masívu Mawenzi (4.500 m) a zpět;
7. den - výstup k chatě Kibo (4.700 m);
8. den - výstup na vrchol Uhuru Peak (5.896 m) a sestup k chatě 
Horombo;
9. den - sestup k chatě Mandara a Marangu gate a přejezd do hotelu
Springland, individuální večeře v hotelu (cca 10 USD);
10. den - přejezd do NP Amboseli a pozorování divoce žijících zvířat;
11. den - safari a odpočinek v NP Amboseli;

12. den - dopolední safari, fakultativní návštěva masajské vesnice;
13. den - přesun busem do Nairobi, ubytování, individuálně večeře;
14. den - odlet. 

Cena treku zahrnuje: Letenku z Evropy a zpět, přivítání
na letišti, dopravu z letiště do plánovaných cílů a zpět na le-
tiště včetně dopravy na safari, anglicky mluvícího průvodce po
celou dobu pobytu, v rámci výstupu na Kilimanjaro standardní
podpůrný personál, tj. příslušný počet horských vůdců, pří-
slušný počet nosičů, kuchařů, pomocníků a číšníka, místní do-
provod na Safari, permity a vstupy do NP Amboseli a NP
Kilimanjaro, 2x ubytování v Nairobi se snídaní, 2x ubytování
v hotelu v Moshi před a po výstupu na Kilimanjaro se snídaní
(možnost dokoupení večeří za cca 10 USD/večeře), 5x ubyto-
vání v chatách během výstupu s plnou penzí - začíná první den
výstupu piknik obědem a končí poslední den obědem na chatě
Mandara), 2x ubytování v lodžích na safari v NP Amboseli
s plnou penzí, certifikát o dosažení vrcholu Uhuru, pojištění CK
proti úpadku, textové a místopisné materiály.    
Cena treku nezahrnuje: Dopravu na letiště odletu,
nadváhu zavazadel, český doprovod, veškeré další nepláno-
vané a neuvedené po platky na treku, další v programu neuve-
denou stravu, vízum do Keni a Tanzanie (50 + 50 USD - platí
se na letišti, resp. na hranici), fakultativní návštěvu masajské
vesnice (20 USD/os), pojištění léčebných výloh a další pojiš-
tění, pojištění letenky na storno (viz bod „Storno“), spropitné
nosičům/horským vůdcům, řidičům (cca 180 USD/os), sní-
dani, oběd a večeři třetí den, večeři devátý a třináctý den, další
fakultativní výlety, očkování, léky, lékařská ošetření a další ne-
uvedené služby. 

Č. zájezdu Termín

14311 Dle tabulky odletů na str.27
KILIMANJARO + SAFARI V NP AMBOSELI 

+ NAIROBI
Cena Kč/os. 71.600,-

_louda_velky_katalog_2014_expedice_jn-oprava_Sestava 1 - kopie  27.12.2013  8:20  Stránka 28



-29-

TREKY AFRIKA
KILIMANJARO - SPECIAL

Výstup na Kilimanjaro patří mezi nejznámější treky v Africe. Každý
rok ho absolvují tisíce turistů. Nejznámější, ale také nejfrekventova-
nější je Marangu Route. Vystupuje po ní skoro 70% návštěvníků. Vý-
stup i sestup vede stejnou trasou. Kdo však hledá více klidu a chce
poznat více míst, může volit jiné trasy. V těchto případech je sestup
veden po jiné trase než výstup a dává tak možnost lepšímu poznání
celého masivu. Druhou nejpopulárnější trasou je Machame Route, 
vedoucí v západní části masivu přes plošinu Shira a sestupující k jihu
po Mweka Route. Shira Route je variantou trasy Machame a výhodou je

možnost vyjet autem až do výšky přes 3.000 m. Cesta Rongai je 
jediná vedoucí od severu. Při tomto výstupu se dostaneme i do blíz-
kosti bočního vrcholku - Mawenzi. Všechny trasy překonávají značné
převýšení. Není proto vhodné výstup uspěchat. 

Orientační program Rongai Route: 
1. den - odlet;
2. den - přílet letiště Kilimanjaro, přivítání na letišti anglicky mluvícím
průvodcem a přesun do Moshi, seznámení s horským vůdcem a základní
informace k výstupu, individuální večeře v hotelu (cca 10 USD);
3. den - po snídani v hotelu přejezd k Rongai gate a výstup k 1. Cave

campu (2.600 m);
4. den - výstup ke Kikelewa Cawe (3.600 m);
5. den - výstup k Mawenzi Tarn camp (4.330 m);
6. den - výstup k chatě Kibo (4.700 m);
7. den - výstup na vrchol Uhuru Peak (5.896 m) a sestup k chatě 
Horombo;
8. den - sestup k chatě Mandara a Marangu gate a přejezd do hotelu,
individuální večeře v hotelu (cca 10 USD);
9. den - přesun na letiště Kilimanjaro - odlet;

Cena treku zahrnuje: Letenku z Evropy a zpět, přivítání
na letišti, veškerou plánovanou dopravu z letiště a zpět na le-
tiště, anglicky mluvícího průvodce po celou dobu pobytu,
v rámci výstupu na Kilimanjaro standardní podpůrný personál,
tj. příslušný počet horských vůdců, příslušný počet nosičů, ku-
chařů, pomocníků a číšníka, permit a vstup do NP Kilimanjaro,
2x ubytování v hotelu v Moshi před a po výstupu na Kilimanjaro
se snídaní (možnost dokoupení večeří za cca 10 USD/večeře),
4–5x ubytování v chatách během výstupu s plnou penzí - 
začíná první den výstupu piknik obědem a končí poslední den),
certifikát o dosažení vrcholu Uhuru, pojištění CK proti úpadku,
textové a místopisné materiály. 
Cena treku nezahrnuje: Dopravu na letiště odletu,
nadváhu zavazadel, český doprovod, veškeré další nepláno-
vané a neuvedené poplatky na treku, další v programu neuve-
denou stravu, vízum do Tanzanie (50 USD - platí se na
letišti), pojištění léčebných výloh a další pojištění, pojištění
letenky na storno (viz bod „Storno“), spropitné nosičům/hor-
ským vůdcům, řidičům (cca 180 USD/os), večeři 2. a 8. den,
další fakultativní výlety, očkování, léky, lékařská ošetření
a další neuvedené služby.

KILIMANJARO + MOUNT MERU

Kvalitní vysokohorský trek v masivech Meru a Kilimanjaro. Po příletu
na letiště Kilimanjaro se přesuneme do Moshi v oblasti nejvyšších
africké hory. Po přenocování v hotelu podnikneme nejprve několika-
denní výstup na druhý nejvyšší Tanzánský masiv - Mount Meru
(4.566 m). Oblast je méně turisticky navštěvovaná, ale o to více ro-
mantická. Součástí tohoto treku je i safari v průběhu treku. Potom
se přesuneme do oblasti sousedního Kilimanjara a podnikneme vý-
stup na Uhuru Peak (5.892 m) Výstup probíhá atraktivní západní
částí masivuv po tzv. Machame/Mweka route. Celý trek je zajištěn
místními průvodci a řidiči, v horách pak i nosiči, horskými vůdci, 
kuchaři a dalším doprovodným personálem. Ubytování v hotelu (3x),
horských chatách (7x), strava zajištěna (min. snídaně) po celou dobu
pobytu (7x plná penze, 3x jen snídaně).

Orientační program
1. den - odlet;
2. den - přílet letiště Kilimanjaro, přivítání na letišti anglicky mluvícím
průvodcem a přesun do Moshi, seznámení s horským vůdcem a zá-
kladní informace k výstupu, individuální večeře v hotelu (cca 10 USD);
3. den - přesun k bráně Momella (1.500 m) - začátek treku. Výstup
k Miriakamba hut ve výšce 2.514 m;
4. den - výstup k chatě Saddle (3.570 m), možnost výstupu na Little
Meru (3.820 m);
5. den - brzy ráno výstup přes Rhino Point a Cobra Point na vrchol
Socialist Peak (4.566 m) - sestup až k Momela Gate a přesun do hotelu;
6. den - přesun k Machame gate (1.790 m) - průchod deštným prale-
sem k Machame Camp (3.010 m);
7. den - výstup do Shira Camp (3.840 m);
8. den - výstup na Lava Tower (4.570 m) - sestup do Barranco camp
(3.900 m);

9. den - kolem Great Barranco Wall - průchod Karanga Walley a po vý-
stupové cestě Mweka k chatě Barafu (4.750 m); 
10. den - výstup k okraji kráteru na Stela Point - pokračování výstupu
na Uhuru Peak (5.896 m) - sestup do Mweka Camp (3.080 m);
11. den - sestup k Mweka Gate a odjezd do hotelu v Moshi; 
12. den - odjezd na letiště Kilimanjaro, odlet.

Cena treku zahrnuje: Letenku z Evropy a zpět, přivítání
na letišti, veškerou plánovanou dopravu z letiště a zpět na le-
tiště včetně dopravy na safari, anglicky mluvícího průvodce po
celou dobu pobytu, v rámci výstupu na Kilimanjaro a Meru
standardní podpůrný personál, tj. příslušný počet horských
vůdců, příslušný počet nosičů, kuchařů, pomocníků a číšníka,
permity a vstupy do NP Meru a NP Kilimanjaro, 2x ubytování
v hotelu v Moshi před a po výstupu na Kilimanjaro se snídaní
(možnost dokoupení večeří za cca 10 USD/večeře), 5x ubyto-
vání v chatách během výstupu s plnou penzí - začíná první den
výstupu piknik obědem a končí poslední den obědem), certifi-
kát o dosažení vrcholu Uhuru, pojištění CK proti úpadku, tex-
tové a místopisné materiály.      
Cena treku nezahrnuje: Dopravu na letiště odletu,
nadváhu zavazadel, český doprovod, veškeré další nepláno-
vané a neuvedené poplatky na treku, další v programu neuve-
denou stravu, vízum do Tanzanie (50 USD - platí se na letišti),
pojištění léčebných výloh a další pojištění, pojištění 
letenky na storno (viz bod „Storno“), spropitné nosičům/hor-
ským vůdcům, řidičům (cca 150 USD/os), snídani, oběd a ve-
čeři 2., 5. a 11. den, další fakultativní výlety, očkování, léky,
lékařská ošetření a další neuvedené služby. 

Cesta (Route) Převýšení Počet dní Cena Chaty

Marangu 4.036 7 57.900,- Mandara, Horombo, Kibo,

Machame / Mweka 4.671 8 63.900,- Machame camp, Shira camp, Barranco camp, Barafu
camp, Mweka camp

Shira / Mweka 3.060 7 63.900,- Shira camp, Barranco camp, Barafu camp, Mweka camp

Rongai / Marangu 3.900 8 66.300,- Simba camp (1. Cave camp), Kikelewa camp, Mawenzi
Tarn camp, Kibo hut, Horombo hut

Č. zájezdu Termín

14312 Dle tabulky odletů na str. 27
KILIMANJARO - SPECIAL

Cena Kč/os. Dle typu druhu route 
viz tabulka

Č. zájezdu Termín

14313 Dle tabulky odletů na str. 27
KILIMANJARO + MOUNT MERU

Cena Kč/os. 70.500,-

Kilimanjaro
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TREKY AFRIKA
KILIMANJARO + NGORONGORO

Zájezd spojuje dvě tanzanské turistické perly - výstup na nejvyšší
horu Afriky a návštěvu známého parku v kráteru Ngorongoro. Po pří-
letu na letiště Kilimanjaro se přesuneme do Moshi a podnikneme 
výstup na Uhuru Peak (5.892 m). Výstup probíhá po Marangu route.
Celý trek je zajištěn místními průvodci a řidiči, v horách pak i nosiči,
horskými vůdci, kuchaři a dalším doprovodným personálem. Po skon-
čení treku absolvujeme dvoudenní safari v národním parku Lake Ma-
nyara a v rezervaci Ngorongoro. 

Orientační program
1. den - odlet;
2. den - přílet letiště Kilimanjaro, přivítání na letišti anglicky mluvícím
průvodcem a přesun do Moshi, seznámení s horským vůdcem a základní
informace k výstupu, individuální večeře v hotelu (cca 10 USD);
3. den - po snídani v hotelu přejezd k Marangu gate a výstup k chatě
Mandara (2.700 m);
4. den - výstup k chatě Horombo (3.700 m);
5. den - výstup k chatě Kibo (4.700 m);
6. den - aklimatizační výstup k masívu Mawenzi (4.500 m) a sestup na
Horombo hut;
7. den - výstup na vrchol Uhuru Peak (5.896 m) a sestup k chatě Ho-
rombo;

8. den - sestup k chatě Mandara a Marangu gate a přejezd do hotelu,
individuální večeře v hotelu (cca 10 USD);
9. den - po snídani odjezd do národního parku Lake Manyara, odpo-
lední safari, odjezd do Karatu, nocleh v hotelu s večeří; 
10. den - po snídani odjezd do rezervace Ngorongoro, celodenní safari
v kráteru Ngorongoro, večer odjezd do Karatu, nocleh v hotelu;  
11. den - po snídani - odjezd na letiště Kilimanjaro, odlet.

Cena treku zahrnuje: Letenku z Evropy a zpět, přivítání
na letišti, veškerou plánovanou dopravu z letiště a zpět na le-
tiště včetně dopravy na safari, anglicky mluvícího průvodce po
celou dobu pobytu, v rámci výstupu na Kilimanjaro, standardní
podpůrný personál, tj. příslušný počet horských vůdců, pří-
slušný počet nosičů, kuchařů, pomocníků a číšníka, permity
a vstupy do NP Kilimanjaro a rezervace Ngorongoro, 2x ubyto-
vání v hotelu v Moshi před a po výstupu na Kilimanjaro se sní-
daní (možnost dokoupení večeří za cca 10 USD/večeře), 5x
ubytování v chatách během výstupu s plnou penzí - začíná
první den výstupu piknik obědem a končí poslední den obědem
na chatě Mandara), 2x ubytování v holelu při safari s plnou
penzí, certifikát o dosažení vrcholu Uhuru, pojištění CK proti
úpadku, textové a místopisné materiály.      
Cena treku nezahrnuje: Dopravu na letiště odletu,
nadváhu zavazadel, český doprovod, veškeré další nepláno-
vané a neuvedené poplatky na treku, další v programu neuve-
denou stravu, vízum do Tanzanie (50 USD - platí se na letišti),
pojištění léčebných výloh a další pojištění, pojištění 
letenky na storno (viz bod „Storno“), spropitné nosičům/hor-
ským vůdcům, řidičům (cca 180 USD/os), snídani, oběd a ve-
čeři 2. den, večeři 8. den, další fakultativní výlety, očkování,
léky, lékařská ošetření a další neuvedené služby. 

MOUNT KENYA + MASAI MARA

Zájezd s výstupem na nádhernou a divokou Mt. Kenyu. Součástí je
i safari a návštěva masajské vesnice. V parku Mt. Kenya, absolvu-
jeme Sirimon trek s výstupem na jeden z vrcholů Mt. Kenya - vrchol
Lenana (4.985 m). Potom navštívíme oblast Masai Mary, kde dosud
žijí divoká zvířata původním životem. Možnost návštěvy masajské
vesnice a krátké prohlídky hlavního města Keni Nairobi. Celý trek 
je zajištěn místními průvodci a řidiči, v horách pak i nosiči, hor-
skými vůdci, kuchaři a dalším doprovodným personálem. Strava za-
jištěna (min. snídaně) po celou dobu pobytu. Ubytování v hotelu,
penzionu (5x), horských chatách (7x) a lodžích na safari (2x), strava
zajištěna (min. snídaně) po celou dobu pobytu. (9x plná penze, 5x jen
snídaně). 

Orientační program
1. den - odlet;
2. den - přílet do Nairobi, po snídani výstup deštným pralesem k Old
Moses Camp (3.300 m);
3. den - údolím Mackinders do Shipton’s Camp (4.200 m);
4. den - výstup na Point Lenana 4.985 m - východ slunce, návrat přes
Shipton’s Camp do Old Moses Camp;
5. den - sestup k bráně parku, přejezd do Masai Mara;
6. den - safari v Masai Mara;

7. den - přejezd do Nairobi, nocleh;
8. den - přesun na letiště, odlet. 

Cena treku zahrnuje: Letenku z Evropy a zpět, přivítání
na letišti, místní dopravu k horám a dopravu džípem dle pro-
gramu mimo níže uvedeného, anglicky mluvícího průvodce po
celou dobu zájezdu, nosiče v horách, místní horské vůdce v ho-
rách během výstupů, místní doprovod na Safari, permity
a vstupy do všech parků dle programu, 3x ubytování v chatách
během výstupů s plnou penzí, ubytování na safari u v Masai
Mara s plnou penzí (2x), ubytování v Nairobi se snídaní (2x),
pojištění CK proti úpadku, textové a místopisné materiály.       
Cena treku nezahrnuje: Dopravu na letiště odletu,
nadváhu zavazadel, veškeré další neplánované a neuvedené
poplatky na treku, další v programu neuvedenou stravu, vízum
do Keni (cca 50 USD - platí se na letišti), pojištění léčebných
výloh a další pojištění, pojištění letenky na storno (viz bod
„Storno“), spropitné nosičům/horským vůdcům, řidičům (cca
100 USD/os.), večeři 1. a 7. den (25 USD/osobu), další fakul-
tativní výlety, neuvedená strava, očkování, léky, lékařská oše-
tření, organizační český doprovod a další neuvedené služby.
Fakultativní výlety a služby: (nejsou v ceně)
• výlety do Masajské vesnice za cca 25 USD/osobu 
• prohlídka Nairobi (cca 100 USD/skupinu)

Č. zájezdu Termín

14314 Dle tabulky odletů na str. 27
KILIMANJARO + NGORONGORO

Cena Kč/os. 70.600,-

Č. zájezdu Termín

14315 Dle tabulky odletů na str. 27
MOUNT KENYA + MASAI MARA

Cena Kč/os. 55.200,-

TENTO KATALOG OBSAHUJE PRŮŘEZ NABÍDKOU CK LOUDATOUR ÚPLNOU NABÍDKU A DALŠÍ INFORMACE K ZÁJEZDŮM NAJDETE NA WWW.LOUDATOUR.CZ
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1. Úvodní ustanovení a platnost
Vzájemné vztahy mezi CK LOUDATOUR s.r.o a účastníky zájezdů jsou stanoveny zákonem č. 159/1999 Sb.
a jsou specifikovány v uzavřené Cestovní smlouvě, jejíž nedílnou součástí jsou tyto Všeobecné podmínky.
Platnost následujících podmínek je stanovena na dobu od 1.1. 2014 do vydání následujících Vše obec-
ných podmínek. 

2. Přihláška na zájezd a uzavření cestovní smlouvy
Zájemce o účast na vybraném zájezdu se může přihlásit několika způsoby:
1) osobně v kanceláři (CK LOUDATOUR s.r.o., Mikulášské nám. 10, 326 00 Plzeň), kde vyplní a podepíše

Cestovní smlouvu
2) na našich internetových stránkách (www.loudatour.cz) on-line vyplněním rezervace či předběžné přihlášky,

která se zobrazí kliknutím na ikonu „rezervuj“ nebo „objednej“ u příslušného zájezdu. CK zašle vyplně-
nou Cestovní smlouvu klientovi k podpisu a k úhradě 50% zálohy do 7 kalendářních dní - forma úhrady
- viz dále. Jeden díl podepsané Cestovní smlouvy si klient ponechá a druhý zašle po podepsání a pře-
kontrolování vyplněných údajů obratem zpět na adresu CK mailem, faxem, poštou nebo osobně.

3. Vznik smluvního vztahu
Smluvní vztah mezi CK a účastníkem vzniká dnem oboustranného podpisu Cestovní smlouvy.

4. Výše a úhrada záloh a doplatků
Záloha ve výši 50% je splatná ihned při podpisu smlouvy v CK, event. max. do 7 kalendářních dnů (ter-
mín splatnosti je uveden v cestovní smlouvě) a do tohoto termínu rezervuje CK zákazníkovi požadované
místo na zájezdu. Úhradou zálohy je požadované místo na zájezdu závazně potvrzeno. Doplatek nutno
uhradit nejpozději 30 dnů přede dnem odjezdu na zájezd.
Zálohu i doplatek možno hradit:
a) v hotovosti v CK LOUDATOUR s.r.o.:, Mikulášské nám. 10, 326 00 Plzeň, každý všední den od 9.30 -

12.00 a 13.00 - 17.00 hod., (na tel. 377 226 068, 377 221 966, fax 373 720 307, mobil 739 046
606, nebo email: ck@loudatour.cz možno dohodnout individuální čas návštěvy i mimo tyto hodiny)

b) bezhotovostní platbou z účtu nebo vkladem na náš účet CK Loudatour s.r.o. 43-2161430297/0100,
KB Plzeň, Variabilní symbol = číslo zájezdu, Specifický symbol = R.Č.

5. Slevy
A) CK LOUDATOUR s.r.o.: neposkytuje celoročně žádné slevy u zájezdů

- jednodenních
- s vlastní dopravou

B) Lyžařské zájezdy
CK LOUDATOUR s.r.o.: poskytne slevu na autobusovém zájezdu - 3% ze základní ceny pro účastníka zá-
jezdu v tomto a předešlém roce.

C) Ostatní zájezdy (cykloturistika, turistika, treky).
a) sleva „dětská“. Pokud není uvedeno jinak poskytne CK Loudatour spolucestujícím dětem do 12 let

slevu 500,- Kč.
b) sleva „První moment“ ve výši 7% ze zákl. ceny zájezdu, max. 700,-Kč/os. při úhradě zálohy do posled-

ního únorového dne roku, pro který je katalog vydán, včetně. 
c) sleva „Včasná přihláška a úhrada zálohy“ – účastník hradí zálohu vždy do 7 kalendářních dní po pod-

pisu smlouvy. Pokud současně proběhne prokazatelně platba zálohy 81 a více dní přede dnem od-
jezdu, poskytne CK Loudatour následující slevy ze zákl. ceny zájezdu. 

Cena zájezdu:
do 2.000,- Kč sleva 50,- Kč 7.001 - 9.000,- Kč sleva 250,- Kč

2.001 - 3.000,- Kč sleva 100,- Kč 9.001 - 11.000,- Kč sleva 300,- Kč
3.001 - 5.000,- Kč sleva 150,- Kč 11.001 - 39.999,- Kč sleva 350,- Kč
5.001 - 7.000,- Kč sleva 200,- Kč od 40.000,- Kč výše sleva 700,- Kč
d) sleva „Organizační“ – platí pro osobu, která zajistí dalších 5 - 9 osob - 10%, 10 - 19 osob - 25%, 

20 - 24 osob - 50%, od 25 osob - 100% z ceny zájezdu.
Tato sleva je již konečná (nelze sčítat s dalšími slevami) a všechny přihlášky a úhrada zálohy musí
být doručeny nebo zaslány organizátorem společně!

e) sleva „Věrnostní“ - účastník katalogového zájezdu CK LOUDATOUR s.r.o. v tomto a předešlém roce - sleva
3 % ze základní ceny zájezdu. 

Poznámka: výše uvedené jednotlivé slevy je možno sčítat do konečné max výše 7% z ceny zájezdu nebo
max. 700,- Kč/os (mimo bod d).

6. Zrušení smlouvy ze strany účastníka 
(odstupné cestovní kanceláři - stornopodmínky)

Účast na zájezdu je možno zrušit osobně nebo doporučeným dopisem. Smluvní vztah je zrušen a účast
stornována ke dni, kdy je tato informace skutečně doručena do CK LOUDATOUR s.r.o. Pokud zákazník od-
stoupí od smlouvy je povinen uhradit CK LOUDATOUR s.r.o.: veškeré účelně vynaložené náklady, které
v důsledku toho CK LOUDATOUR s.r.o.: vznikly, a to až do skutečné výše těchto nákladů, nejméně však za
každou osobu ze základní ceny následující stornopoplatky:

A) a u t o b u s o v é  z á j e z d y
- do 81 dnů (včetně) před odjezdem zaplatí účastník náhradu ve výši 3% z ceny zájezdu - min. však

500,- Kč/osobu
- 80 - 61 dnů před odjezdem zaplatí účastník náhradu ve výši 10 % z ceny zájezdu - min. však 500,- Kč
- 60 - 46 dnů před odjezdem zaplatí účastník náhradu ve výši 30 % z ceny zájezdu
- 45 - 31 dnů před odjezdem zaplatí účastník náhradu ve výši 50 % z ceny zájezdu
- 30 - 16 dnů před odjezdem zaplatí účastník náhradu ve výši 70 % z ceny zájezdu
- v době kratší než 16 dnů před odjezdem zaplatí účastník náhradu ve výši 100 % z ceny zájezdu
- pokud se účastník nedostaví, zmešká odjezd, či je ze zájezdu vyloučen, má CK LOUDATOUR s.r.o.: nárok

na plnou úhradu ceny zájezdu. 
Stornovací poplatky se neplatí
V případě, že účastník za sebe zajistí náhradu. Tuto změnu je účastník povinen okamžitě ohlásit CK LOUDATOUR
s.r.o.: a oznámit veškeré údaje náhradníka nejpozději 48 hod před odjezdem. Manipulační poplatek za změnu
účastníka činí 100,- Kč. (U zájezdů do zemí s vízovou povinností a u leteckých zájezdů jsou změny možné jen
dle aktuálních podmínek konkrétního státu, či letecké společnosti.)

Podmínky pro úhradu 80% z odstupného - stornopoplatku cestovní kanceláří (vztahuje se pouze na
autobusové zájezdy)
- pokud účastník nemůže nastoupit cestu a zúčastnit se akce, na kterou uzavřel Cestovní smlouvu, z dů-
vodu vážné nemoci, úrazu, či těhotenství uhradí mu CK LOUDATOUR s.r.o. po předložení dokladů (zprávy
od lékaře, či z nemocnice + neschopenky - stačí kopie) 80% z výše uvedených stornopoplatků. 
Důvody je nutno prokázat úředním dokladem nejpozději do 21 dnů od zrušení účasti, jinak nárok na
vrácení peněz propadá a platí plně výše uvedené stornovací poplatky!
Podmínky pro úhradu 100% z odstupného - stornopoplatku cestovní kanceláří (vztahuje se pouze na
autobusové zájezdy)
- smrt manžela, resp. manželky, dětí, rodičů nebo účastníka 

B) z á j e z d y  s v l a s t n í  d o p r a v o u
- od okamžiku úhrady zálohy do 40. dne před odjezdem se stornopoplatek rovná výši uhrazené zálohy 
- v době kratší než 40 dnů před odjezdem činí stornopoplatek 100 % z ceny zájezdu 

C) l e t e c k é  z á j e z d y
- u leteckých zájezdů se odstupné (stornopoplatek) určuje z částky zájezdu po odečtení ceny letenky a souvi-
sejících poplatků. Stornopoplatky a možné změny letenky se řídí podmínkami zvolené letecké společnosti
(možnosti pojištění letenek sdělí CK na vyžádání).

Stornopoplatky zájezdu (částka bez běžné ceny letenky) platí dle bodu A)

Pokud není uzavřeno účastníkem individuálně, či prostřednictvím CK Loudatour pojištění na storno zájezdu,
platí plně a bez výjimky u bodů B) a C) výše uvedené stornopodmínky při odstoupení od smlouvy účastníkem,
a to z jakéhokoliv důvodu. 
U zájezdů vlastní dopravou a leteckých zájezdů (body 6B a 6C) proto velmi doporučujeme uzavření individu-
álního pojištění na storno zájezdu + event. i storno letenky (pro případ vážné nemoci, úrazu, živelné události,
trestného činu, úmrtí pojištěného, či úmrtí blízké osoby). Toto pojištění Vám na vyžádání můžeme zprostřed-
kovat u pojišťovny UNION a.s. Pojištění je však vázáno na uzavření pojištění na léčebné výlohy a další pojiš-
tění. Výši úhrady pojistného a veškeré podmínky tohoto pojištění jsou k dispozici v CK LOUDATOUR s.r.o.
nebo CK LOUDATOUR s.r.o. sdělí na vyžádání.  

7. Změna smlouvy ze strany CK
Cestovní kancelář je oprávněna jednostranným úkonem zvýšit cenu zájezdu jen z dále uvedených důvodů
(písemné oznámení musí zákazníkovi zaslat nejpozději 21 dnů před zahájením zájezdu): 
- pokud dojde ke zvýšení cen za dopravu a PHM nebo plateb a poplatků o více než 5%.
- pokud dojde ke zvýšení směnného kurzu české koruny o více než 10%.
Zvýšení cen odpovídá u poplatků rozdílu původní a nové výše, u dopravy odpovídá procentu zvýšení cen
za dopravu, včetně pohonných hmot a u služeb v zahraničí odpovídá procentu zvýšení poměru CZK/EUR.
Vše vzhledem k úrovni platné 31. 12. předešlého roku.
V těchto případech má CK LOUDATOUR s.r.o. právo zvýšit dle výše uvedeného výpočtu cenu zájezdu max.
však o 10%. Důvod a způsob výpočtu zvýšení ceny CK účastníkovi písemně oznámí. Pokud poté dojde ke
stornu zájezdu ze strany účastníka, platí v plné míře Stornovací podmínky dle bodu 6.
Provede-li CK změnu v kvalitě, termínu, či ceně (o více než 10 %) je povinna tuto skutečnost okamžitě zá-
kazníkovi oznámit a vyžádat si ve stanovené lhůtě (5 dnů) jeho souhlas s provedenou změnou a v případě
nesouhlasu účastníka s navrženými změnami ve stanovené lhůtě, vrátí účastníkovi zaplacenou částku za
zájezd v plné výši. V případě, že zákazník do 5 dnů od doručení návrhu od smlouvy neodstoupí, má se za
to, že s uvedenými změnami souhlasí. 

8. Zrušení smlouvy ze strany CK
CK může akci zrušit jen v případě vzniku mimořádných a nepředvídatelných okolností a v případě, že nebyl
dosažen minimální nutný počet účastníků potřebný k realizaci akce. Minimální počet nutný k rea lizaci zá-
jezdu autobusem je 20 účastníků, v případě realizace zájezdu mikrobusem je pak minimální počet nutný
k realizaci zájezdu nižší (dle velikosti použitého mikrobusu). CK oznámí zákazníkovi zrušení zájezdu z dů-
vodu nedosažení minimálního počtu účastníků v dále uvedených lhůtách:
- u zájezdů trvajících 1-2 dny nejpozději 5 dnů přede dnem odjezdu
- u zájezdů trvajících 3-6 dnů nejpozději 7 dnů přede dnem odjezdu
- u zájezdů trvajících 7-14 dnů nejpozději 12 dnů přede dnem odjezdu
- u zájezdů trvajících déle než 15 dnů nejpozději 18 dnů přede dnem odjezdu.
Dojde-li z výše uvedených důvodů ke zrušení akce, CK zákazníkovi tuto skutečnost písemně oznámí a vrátí
mu zaplacenou cenu zájezdu do 10 dnů v plné výši.

9. Doprava z uvedených nástupních míst
Doprava je zajištěna autobusem nebo mikrobusem (dle počtu účastníků), u cyklozájezdů s vlekem na
kola. Pokud není uvedeno jinak, platí pro všechny zájezdy následují:
Nástupní místa: Pokud není uvedeno u zájezdu jinak standardně Praha a Plzeň a dle domluvy další místa
na trase. Účastníkům, kteří skutečně cestují libovolným prostředkem do Prahy (Plzně) z Moravy a Slovenska
jednotnou slevu 300,- Kč/os/zájezd při turistických i při cyklotu ri s  tických zájezdech. Přesná nástupní
místa sdělí CK účastníkovi nejpozději se zasláním podrobných informací k zájezdu tj. cca 10 dní před od-
jezdem.
V případě nenaplnění zájezdu potřebným počtem klientů k odjetí autobusem si CK vyhrazuje právo reali-
zovat dopravu různě velkými mikrobusy, či event. zájezd zrušit.

Upozornění: Vzhledem ke skutečnosti, že zavazadlové prostory busů jsou omezeny (a váha omezena
tvrdými celními předpisy EU), a protože chceme zachovat, či zlepšit kulturu cestování je omezen počet
a váha zavazadel, které s sebou berete. Na 1 osobu je povolen 1 batoh (max. 25 kg), 1 příruční zava-
zadlo menších rozměrů nebo bedna pod sedadlo. Další (těžší) zavazadla nebudou přepravovány (např.
velké plynové bomby, skládací kempingové soupravy, balíky balených nápojů, bedny s pivy apod.)

10. Pojištění
V ceně zahraničních zájezdů (s výjimkou zájezdů s vlastní dopravou a pokud není uvedeno jinak) je za kaž-
dého účastníka uzavřeno pojištění, které se vztahuje na:
1) pojištění léčebných výloh v zahraničí (tj. náklady vzniklé v důsledku smrti, úrazu nebo akutního one-
mocnění pojištěného) - náklady se rozumí ambulantní lékařské ošetření vč. předepsaných léků, hospita-
lizace v nemocnici, přeprava pojištěného do nejbližšího zdravotnického zařízení, náklady na přepravu

pojištěného do vlasti, náklady na přepravu tělesných ostatků, náklady na koupi nebo opravu dioptrických
brýlí a ostatních ortopedických a protetických pomůcek, ambulantní ošetření chrupu.
2) asistenční služby - 24 hodin denně dostupný servis při pojistné události v zahraničí
3) pojištění odpovědnosti za škodu (viz všeobecné pojistné podmínky UNION POISŤOVŇA a.s.) 

Pojistné částky - max. výše plnění

1) Pojištění léčebných výloh v zahraničí
a) ošetření, hospitalizace, převoz do vlasti 250.000,- EUR
b) převoz tělesných pozůstatků 7.000,- EUR
c) nákup nebo oprava dioptrických nebo protetických pomůcek 100,- EUR
d) ošetření jednoho zubu 100,- EUR

celkem za všechny zuby max 300.- EUR
2) asistenční služba bez limitu
3) pojištění odpovědnosti za škodu
a) škody na zdraví 100.000.- EUR
b) škody na majetku 35.000.- EUR
c) náklady na advokáta 2.000.- EUR
d) náklady za kauce 3.000,- EUR

celkem za c) a d) max. 5.000.- EUR

V případě pojistné události je partnerem pojišťovny přímo pojištěný účastník. Vždy se spojte telefonicky
s asistenční službou (viz telefon na kartičce), která funguje nepřetržitě 24 hodin denně. Při mimořádné
nutné platbě v hotovosti si nezapomeňte nechat vystavit příslušné doklady o zaplacení, včetně lékař-
ské zprávy. Pro tento případ mějte u sebe hotovost (doporučujeme cca 100.- EUR) na úhradu případných
nutných nákladů (po návratu pak Vaše potvrzené náklady vyúčtujete s pojišťovnou). Kartičku obdržíte od
průvodce zájezdu v autobusu! 

Evropské cestovní pojištění (má každý občan ČR)
Vezměte s sebou vlastní kartičku „Evropský průkaz zdravotního pojištění“. Dle našich posledních zkuše-
ností je ošetření na tuto kartičku většinou administrativně jednodušší (většinou není požadovaná v nemoc-
nicích úhrada) než na kartičku našeho uzavřeného komerčního pojištění, kdy je vždy požadovaná příslušná
úhrada za poskytnutý výkon (na základě dokladů si pak zpětnou úhradu od pojišťovny vyřizuje každý po-
jištěný účastník). Komerční pojištění je pak potřebné a využíváno na nadstandardní úkony, jako svozy vr-
tulníkem, převozy do ČR atd.

11. Podpisem přihlášky berou účastníci na vědomí m.j. i násle du jící
skutečnosti
1) Organizační vedoucí zájezdu znají terén a mají potřebné vědomosti, znalosti i kvalifikaci pro vedení akcí
v horách. Nejsou však horskými vůdci v „alpském“ slova smyslu, tzn. že nevlastní licenci pro horské vůdce
v dané oblasti vydanou místními úřady. Z tohoto důvodu se každý účastní sportovního programu v horách
jako individuální turista na vlastní riziko.
2) Každý se seznámil s podmínkami pojištění jednotlivých zájezdů.
3) Sportovního programu v horách se každý účastní pouze v míře odpovídající své momentální fyzické
a psychické kondici, technickým znalostem a zkušenostem.

12. Práva a povinnosti účastníků
Účastník má právo:
- vyžadovat služby stanovené pro akci
- reklamovat případné vady poskytnutých služeb, včetně požadování odstranění vady, doplnění služby

nebo poskytnutí přiměřené slevy
- uplatnit veškeré reklamace neprodleně na místě vzniku vady, případně písemně do 3 měsíců po ná-

vratu z akce
- být seznámen se všemi případnými změnami v programu, rozsahu služeb a ceny akce
- kdykoliv před započetím akce zrušit svou účast (dle stornovacích podmínek)
Účastník je povinen:
- zaplatit CK LOUDATOUR s.r.o. stanovenou cenu a na vyžádání to prokázat příslušným dokladem
- poskytnout CK LOUDATOUR s.r.o. nezbytnou součinnost, která je třeba k zajištění služeb a počínat si

tak, aby maximálně přispěl ke zdárnému průběhu akce
- dostavit se včas a s platnými cestovními doklady na stanovené místo odjezdu
- postupovat podle předaných písemných pokynů pro účastníky akce
- vyplnit pravdivě v Cestovní smlouvě veškeré předepsané údaje (event. nejpozději 48 hod před od jezdem

dodat případné změny). Pokud účastník nedodá včas a čitelně veškeré údaje potřebné k uzavření pojiš-
tění - (tj. jméno, příjmení, rodné číslo, bydliště včetně PSČ, číslo platného pasu) není CK LOUDATOUR
s.r.o. povinna pojištění uzavřít a vrátit účastníkovi uhrazenou částku za pojištění.

13. Účastníci jsou povinni se seznámit a respektovat i následující rady
a informace

* Zájezd si vybírejte dle svých dispozic a schopností. Nikdy nepřeceňujte své síly. * Na zájezd jez-
děte vždy zdraví. V případě úrazu či nemoci, pokud se tato skutečnost prokáže, pojišťovna Vám
nemusí uhradit event. výlohy. Za svůj zdravotní stav, fyzickou kondici, dodržování bezpečnosti
a užívání bezpečnostních pomůcek si zodpovídáte výhradně sami. * Buďte ohleduplní a ka ma -
rádští. Navzájem si v horách pomáhejte. Snažte se vytvořit dobrou partu, jako na zájezdech v loň-
ském roce * V autobusech udržujte pořádek. Naši řidiči inklinují ke sportovcům a mají pochopení
pro takové nadšence jako jsme my * Pro přepravu v buse je nejvhodnější balit jídlo do papírových
beden, které se uskladní pod sedadlo - ušetří se místo * Na tábořištích dodržujte noční klid. Mnozí
nejsou tak fyzicky zdatní a potřebují odpočinek * CK si vyhrazuje právo dílčích změn v itinerářích
zájezdů dle okolností, které nastanou a které, především na horách, nelze vždy plně předvídat * Re-
spektujte pokyny vedoucího zájezdu * U všech akcí - horských výstupů - se zúčastňujete výstupů na
vlastní nebezpečí. Průvodci, vedoucí zájezdu a CK nemohou znát znalosti a fyzickou kondici všech
klientů a nejsou akreditovanými horskými vůdci pro danou oblast v alpském pojetí * Na naše zá-
jezdy jsou vybíráni zkušení vedoucí zájezdu, kteří znají pro blematiku horské a vysokohorské turistiky
a alpinismu. Jejich cílem je uspokojit vás a dopřát vám radost z dosaženého vrcholu, ale ne za cenu
zdraví, nebo zmařeného života * U většiny zájezdů je bus po dobu pobytu k dispozici účastníkům *
Dodržování základních tábornických zásad a pravidel ochrany přírody považujeme za samozřejmé*

Další důležité informace k seznámení a dodržování:
Výbava a výstroj klientů, bezpečnost pobytu v horách:
Protože v přihlášce podepisujete, že jste seznámeni se skutečností, že vedoucí zájezdu nemohou půso-
bit jako akreditování horští vůdci v pravém slova smyslu, jako je tomu např. v Alpách (spec. Místní horští
vůdci na jeden vrchol vyvádí max. 3-5 osob), že se výstupů v horách zúčastňujete na vlastní nebezpečí
a taktéž sami zodpovídáte za vhodnou výstroj a výzbroj, jsou vedoucí zájezdu povinni upozorňovat, kon-
trolovat a zejména minimalizovat nebezpečí, které v každých horách existuje. Každý klient je povinen dbát
ve svém vlastním zájmu a zájmu kolektivu pokynů vedoucích, pokynů výstroje a výzbroje pro dané túry.
V případě, že klient přecenil své síly a ohrožuje své zdraví, nebo zdraví jiných klientů, je povinen výstup
na příkaz vedoucího ukončit. Účastník zájezdu je povinen dodržovat základní bezpečnostní pravidla po-
hybu v horách na všech túrách a výstupech CK LOUDATOUR s.r.o. Zejména dodržovat povinnost jištění na
všech túrách ledovcového charakteru a via ferátách.
1) před vstupem na ledovec je povinen se zajistit!
2) při túrách na via ferátách se musí zajistit na jistící lano pomocí dvou smyček!
Výbava pro všechny kategorie zájezdu do horských oblastí: Kvalitní boty. Pro zájezdy do severských ob-
lastí a na ledovce doporučujeme boty s vhodnou voděodolnou membránou. Kvalitní stan do kterého ne-
teče. Do alpských oblastí a severských oblastí teplý spací pytel, teplé zimní oblečení, čepice, rukavice,
náhradní oblečení pro případ promoknutí, náhradní ponožky 2x, plavky, kvalitní pončo nebo pláštěnka -
velká, teleskopické hole pro usnadnění výstupu - neslouží pro jištění na sněhu! Tmavé sluneční brýle, krém
s UV ochranným faktorem, láhev na vodu, kemping. výbavu na vaření, vařič a další výbava dle vlast. zvážení...
Povinná výbava lékárničky: Každý účastník všech zájezdů musí mít s sebou a na všech túrách svou osobní
lékárničku, kterou nosí vždy v batohu. CK nemůže vést pro všechny klienty dané množství léků! Lékár-
nička musí obsahovat minimálně: osob. léky pro vlastní potřebu, 1x obvaz, 1x obinadlo, 1x gáza, 1x de-
sinfekční prostředek, acylpirin, penicilin nebo jiné antibiotikum, endiaron, paralen, hojivá mast. Osobní
speciální léky.
Pro výstupy do výšek nad 4.000 m a s výstupy s noclehy přibližně nad 3.500 m a výše léky proti omrz linám,
v případě příznaků horských nemocí. Povinná výbava pro zájezdy s ledovcovými výstupy (VHT, klasický
alpinismus, horolezectví, expediční charakter a expedice): Mimo výše uvedenou výzbroj a výstroj; - stou-
pací železa (mačky) - ne nesmeky!, cepín - ne teleskop. hole, lano - 1 ks na skupinu min. dva lidi, úva-
zek sedací nebo lépe kombinovaný, dvě smyčky, dvě karabiny, náhradní rukavice, žďárský vak - tropiko -
větší celtu pro případ nenadálého bivaku (zhoršení počasí, úraz), 1x izofolie - metalizovaná teploizolační
folie na jedno použití pro případ nouze v extrémních podmínkách. Pro výstupy mix (ledovcové a skalní),
výstupy skalní od I. st. UIAA ochranná přilba. Každý účastník se musí před vstupem na ledovec navázat,
i v případě ledovců bez trhlin, z důvodu zabloudění, musí použít stoupacích želez a cepínu pro případ
uklouznutí, nebo pádů do trhlin.
Povinná výbava pro túry kategorie via feráty: Dvě smyčky, dvě karabiny, pádová brzda, prsní úvazek
nebo sedací úvazek - může být i kombinovaný, ochranná přilba - stačí na via feráty. Lano pro event. pří-
pad vezme CK. Další výbava viz výše pro všechny kategorie zájezdů. Každý účastník výstupů na via ferá-
tách se musí zajistit a postupovat zajištěn! Doporučujeme pádovou brzdu.
Zdravotní stav: Na všechny zájezdy, zejména pak na zájezdy všech sport. kategorií musí klient nastoupit
naprosto zdravý, fyzicky zdatný a znalý požadavku pro danou kategorii zájezdu. Nesmí skrývat žádné zdra-
votní potíže a před zájezdem ve svém vlastním zájmu projde lékařskou prohlídkou. CK nenese a nemůže
nést zodpovědnost za Váš zdravotní stav a fyzickou kondici pro daný sport. zájezd a daný výkon. Pro vý-
stupy na vrcholy nad 4.500 m a výše je lékařská prohlídka nutná - nejlépe sport. lékař s udáním, že je
účastník schopen výstupu do dané výšky. (pro případ horských nemocí, edémů plic a mozku, srdečních
a jejich příhod a poruch...)
Upozornění: Nedodržení výše uvedených pokynů a povinností a také nepovoleného indiv. programu mimo
program výstupu v souladu s programem CK může mít negativní dopad v případě, jakéhokoliv úrazu, hos-
pitalizace v nemocnici, svozu zraněného, repatriace z hlediska vašeho pojištění a uznání úhrad likvidáto-
rem pojišťovny, se kterou má naše CK smlouvu. Pojištění se vztahuje pouze za předpokladu dodržení
všech zásad bezpečnosti pohybu v horách, dodržování všech pravidel a používání dané výbavy a pomůcek
a taktéž dodržování túr vedoucími zájezdu. U výstupů od II. st. UIAA a vyšší obtížnosti je nutné se připo-
jistit (nejlépe přes členství v Alpenvereinu). V případě porušení výše uvedených pokynů a povinností ne-
musí pojišťovna případnou pojistnou událost uhradit!
Kolektivní zájezdy: Naše cestovní kancelář vám po mnoholetých zkušenostech nabízí vybrané zájezdy
z našeho katalogu pro ucelené skupiny či kolektivy (oddílům, sport. klubům, firmám). Kolektivům naše
firma pak připravuje na vlastní přání i individuální zájezdy do jiných oblastí, které nejsou vypsány v kata-
logu. Přihlášky zasílejte samostatně s uvedením kontaktní osoby. Vedoucímu skupiny poskytujeme místo
zdarma nebo různé výše slev. U zájezdů, které nejsou vypsány v katalogu, budou stanoveny ceny dohodou.

14. Doplňující ustanovení:
- u osob mladších 15-ti let je účast podmíněna doprovodem účastníka staršího 18-ti let
- u osob mladších 18-ti let, cestují-li sami, je nutný souhlas a podpis Cestovní smlouvy od zákonného zá-

stupce
- z účasti na zájezdu vyplývá pro účastníka právo na plnění služeb dle stanoveného programu. Veškeré další

služby včetně služeb souvisejících s onemocněním, ztrátou cestovních dokladů, náhradní dopravou a uby-
továním apod. si hradí účastník sám, veškeré s tímto související výdaje CK LOUDATOUR s.r.o. je účast-
ník povinen uhradit nejpozději do 30 dnů po příjezdu

- v případě nevhodných a nebezpečných povětrnostních podmínek ve vysokohorských terénech (posuzuje
vedení zájezdu) si CK vyhrazuje právo na podstatnou změnu turistického programu bez jakýchkoli fi-
nančních náhrad účastníkům

- v průběhu zájezdu jsou účastníci povinni řídit se pokyny průvodce zájezdu a horských vůdců. V případě
porušení těchto pokynů, resp. jejich zanedbáním a následným vznikem škody (na zdraví i majetku) ne-
nese CK LOUDATOUR s.r.o. za tyto škody žádnou odpovědnost. V případě event. individuálního programu
na akcích CK LOUDATOUR s.r.o. nese veškerou odpovědnost samotný účastník.

- pokud není uvedeno jinak platí standardně u všech zájezdů, že cena zájezdu nezahrnuje stravu, vstupy,
lanovky ad. 

15. Závěrečné ustanovení:
Tyto podmínky platí pro zájezdy pořádané cestovní kanceláří LOUDATOUR s.r.o.

CK LOUDATOUR s.r.o. je řádně pojištěna proti úpadku
dle zákona č. 159/1999 Sb. u UNION POISŤOVŇA a.s. 

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY
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cestovní kancelář

e-mail: ck@loudatour.cz

377 226 068
377 221 966
739 046 606

CK LOUDATOUR s.r.o.
Mikulášské nám. 10
326 00  Plzeň
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OBECNÉ INFO K ZÁJEZDŮM
• Odjezdová místa: Pokud není uvedeno jinak, jsou standardní místa nástupu Praha a Plzeň. 

Po dohodě možnost nástupu na trase.
• Cena nezahrnuje: Vstupy, fakultativní výlety, neuvedenou stravu a další neuvedené služby.

PIKTOGRAMY Tento piktogram uvedený u tabulky s cenou
slouží k rychlé orientaci: ubytování v hotelu

SLEVY
1. „Dětská“ - pokud není uvedeno jinak, je pro účastníky do 12 let poskytována jednorázová

sleva 500 Kč/pobyt.
2. „První moment“ - úhrada zálohy do konce února roku, pro který je katalog vydán.
3. „Včasná záloha“ - úhrada zálohy min. 90 dní přede dnem odjezdu. 
4. „Věrnostní“ - za účast na kterémkoliv zájezdu CK Loudatour v předchozích dvou letech.
5. „Skupinová“ - pro organizátora skupiny od 5-ti osob.
6. „Vzdálenostní“ - pro účastníky, kteří skutečně cestují do odjezdového místa z Moravy, 

či Slovenska, je sleva u turistických i cykloturistických zájezdů 300 Kč/os.
7. „Čtenářská“ - sleva 10% na nákup zboží v knihkupectví Fraus. Sleva se uplatní předlože-

ním uzavřené smlouvy na zájezd CK LOUDATOUR.
8. „Liman“ - sleva 8% na nákup zboží v prodejnách sportovního zboží Liman včetně interne-

tového prodeje. Sleva se uplatní předložením uzavřené smlouvy na zájezd CK LOUDATOUR.
*) podrobnosti viz všeobecné podmínky

[slevy možno sčítat]*

Číslo zájezdu Název zájezdu Termín

140101 SERFAUS/FISS/LADIS - penzion 16.02. - 22.02. 2014
140201 ADAMELLO SKI - hotel: JARNÍ PRÁZDNINY PLZEŇ 01.03. - 06.03. 2014
140126 RESCHENPASS + SILVRETTA - hotel 08.03. - 14.03. 2014
140121 RESCHENPASS - hotel 13.03. - 17.03. 2014
140041 LAPONSKO - NP Urho Kekkonen (letecky) 28.03. - 06.04. 2014

www.loudatour.cz

Tento katalog přináší jen stručné programy zájezdů. Na našich www stránkách však
naleznete nejen rozšířenou nabídku zájezdů a doplňující údaje, ale také oblíbenou 
RUBRIKU REPORTÁŽÍ z našich zájezdů s řadou fotografií, mapek a plánků. 

Najdete nás na facebooku

ZIMA – LYŽE Více informací získáte na www.loudatour.cz nebo na vyžádání.
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