
LOUDANEWS 1/15  
aneb CO NOVÉHO "U LOUDŮ" 
___________________________________________________________________________________ 
 

Celoroční katalog 2015 k dispozici - Ke stažení (PDF), 
v případě zájmu rádi zašleme poštou na požadovanou adresu. 
___________________________________________________________________________________ 

Z I M A   2 0 1 5 – B U S (místa k doplnění) 
 

***JARNÍ PRÁZDNINY – PLZEŇ***   
Val di Sole 
Ubytování v hotelu Vittoria, viz. http://www.hotelvittoria.info/it/hotel-dimaro/1-0.html  
Termín: 8.3.-13.3.2015, denní přejezd 

Cena: 13.750,- Kč,  senioři: 13.250,- Kč,  junioři nar. po 30.11.1998 10 500,- Kč, děti nar. po 

30.11.2006  7.000,- Kč 

Cena zahrnuje: Dopravu, 5 denní skipas (2x Marilleva-Folgarida, 1x Pejo, 2x Madonna+Pinzolo),           

5x ubytování v hotelu, 5x polopenze,  komplexní pojištění, podrobné informace, průvodce. 

Odkaz na internetový katalog 
 

Reschenpass 
Ubytování v penzionu Grein, viz. http://www.tirol.at/a-pension-grein-1  
Termín: 12.3.-16.3.2015, denní přejezd 

Cena:  7.800,- Kč dospělí 

Cena zahrnuje: Dopravu, 3 denní skipas do areálu Reschenpass, 3x ubytování v penzionu,  

3x snídaně v penzionu, 2x večeře v hotelu Zur Post, komplexní pojištění, podrobné informace, 

průvodce. 

Odkaz na internetový katalog 
 

Z I M A   2 0 1 5 – A U T E M 
 

Široká nabídka penzionů, hotelů a apartmánů v italských i rakouských Alpách 
 (Adamello Ski, Val di Fassa, Val di Fiemme, Civetta, Tre Valli, Folgarida a Marileva, Schnalstal, 

Ortler, Reschenpass, Silvretta, Serfaus/Fiss/Ladis, Kaprun+Zell am See, Stubai a další). 

viz  katalog 
  
 

Obratem připravíme nabídku dle Vašich individuálních požadavků. 

http://www.loudatour.cz/katalogy_PDF/Leto_2015.pdf
http://www.hotelvittoria.info/it/hotel-dimaro/1-0.html
http://www.loudatour.cz/zajezd_2010.php?Id=150501
http://www.tirol.at/a-pension-grein-1
http://www.loudatour.cz/zajezd_2010.php?Id=150101
http://www.loudatour.cz/zajezd_2010.php?Kat=aut


Z I M A   2 0 1 5 – B Ě Ž K Y 
 

Letošní Orlické hory a oblast Kralického Sněžníku nás letos (13.-15.2.2015) přivítaly ideálními 

sněhovými podmínkami a sluníčkem.  
 

Na běžkaře však ještě letos čeká Laponsko a trasy po finském Národním 

parku Urho Kekkonen. Akci povede opět zkušený polárník Petr Mikota 

a můžete se ještě přidat k malé skupince turistů. 
 

Finské Laponsko     

NP Urho Kekkonen    02.04. - 12.04. 2015  katalog  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

. . . a kola už se blíží . . . 
Letošní zima přeje v nížinách spíše kolu než lyžím a mnozí to už využívají k provětrání 

svých ořů.  Pořádná zima už asi letos skutečně nepřijde a je jisté, že cyklosezona je již za 

dveřmi. Některé zájezdy se už také rychle plní, viz.  poslední místa 
 

Na zahájení sezony doporučujeme jednodenní akci do méně 

dostupné oblasti Šumavy:  

1.5. 2015  Jižní Šumava  
 

Ve víkendových zájezdech nabízíme 

některé novinky:  

30.5. – 31.5. Egerland na kole 

23.5. – 24.5. Podél Sály  

05.6. – 07.6. Spreewald 

 

Na zdraví všem milovníkům bílých plání. 

Přípitek pivem Lapin Kulta (Laponské Zlato) 

v krčmě u jezera Inari vás zdraví Petr Mikota. 

http://www.loudatour.cz/zajezd_2010.php?Id=150041
http://www.loudatour.cz/zajezd_2010.php?a=6&PHPSESSID=6d1331d859cd0ad4685d313b1a1093e9
http://www.loudatour.cz/zajezd_2010.php?Id=151100
http://www.loudatour.cz/zajezd_2010.php?Id=151105
http://www.loudatour.cz/zajezd_2010.php?Id=151104
http://www.loudatour.cz/zajezd_2010.php?Id=151104
http://www.loudatour.cz/zajezd_2010.php?Id=151330


a osvědčené víkendové trasy např.:   

23.5. – 24.5.  Pasov - Linec 

30.5. – 31.5. Linec - Melk 

12.6. – 14.6. Melk - Vídeň 
 

Volit můžete i oblíbené vícedenní trasy např.:  

03.6. – 08.6. Mosela na kole 

01.7. – 06.7. Lago di Garda na kole 

02.7. – 06.7. Korutanská jezera a Dráva 

10.7. – 14.7. Okolím Balatonu  
 

Kdo se chce pořádně, ale pohodlně projet v Alpách 

(zázemí v dobrém hotel) pojeďte s námi o prázdninách: 

04.7. – 08.7. Dolinami Ötztálu na kole 
 

. . . a tradiční cesty s koupáním v moři do Středomoří . . .    

Elba    06.06. – 20.06.     katalog 

Lefkada  21.06. – 04.07.     katalog 

Sardinie   05.09. – 19.09.    katalog 

Korsika   07.09. – 20.09.     katalog 

Kampanie  18.09. – 27.09.     katalog 

Korfu   18.09. – 02.10.    katalog 
 

 

 

BÍLÉ PLÁŽE, PALMY A EXOTIKA VOLAJÍ . . . 

 
 
 
 
 
 
 
VÍCE VIZ. EXOTIKA 

http://www.loudatour.cz/zajezd_2010.php?Id=151220
http://www.loudatour.cz/zajezd_2010.php?Id=151230
http://www.loudatour.cz/zajezd_2010.php?Id=151240
http://www.loudatour.cz/zajezd_2010.php?Id=151311
http://www.loudatour.cz/zajezd_2010.php?Id=151520
http://www.loudatour.cz/zajezd_2010.php?Id=151500
http://www.loudatour.cz/zajezd_2010.php?Id=151410
http://www.loudatour.cz/zajezd_2010.php?Id=151530
http://www.loudatour.cz/zajezd_2010.php?Id=151650
http://www.loudatour.cz/zajezd_2010.php?Id=151660
http://www.loudatour.cz/zajezd_2010.php?Id=151630
http://www.loudatour.cz/zajezd_2010.php?Id=151640
http://www.loudatour.cz/zajezd_2010.php?Id=151610
http://www.loudatour.cz/zajezd_2010.php?Id=151670
http://www.loudatour.cz/zajezd_2010.php?Kat=exo


HORY, DOLY A TREKOVÉ TRASY . . . 
 

NP SAGARMATHA A NP CHITWAN V POHODĚ 

Nepál 

Tento trek je určen těm, kteří chtějí poznat úchvatné horské scenérie pod nejvyšším vrcholem světa Mt. 

Everestem, vesnický život národa Šerpů, tajuplný svět budhistických klášterů a kouzelnou přírodu 

právě kvetoucích rhododendronových pralesů Himaláje. V horách nebudeme vystupovat do velkých 

výšek přes 4400 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. Český doprovod od 6 osob. 

Termín: 17.10. - 3.11. 2015 

Cena:  58.500,- Kč 

Odkaz na internetový katalog 
 

ANNAPURNA CIRCUIT 

Nepál 

Klasický okruh kolem masivu Annapuren je jednou z nejpopulárnějších trekových oblastí Nepálu. 

Krajinově i etnograficky nesmírně pestrý výlet jsme zařadili do našeho programu po dlouhých letech a 

to díky novým dopravním možnostem v této oblasti. Připravili jsme 24-ti denní verzi (15 pracovních 

dnů), kam jsme zařadili to nejlepší dle našich zkušeností. Projdeme severními dosud odlehlými 

oblastmi Horního Pisangu a Manangu, pokusíme se vystoupit k nejvýše položenému himálajskému 

jezeru Tilicho, překonáme sedlo Thorung La ve výšce 5416 m a dostaneme se do monumentální 

vyprahlé krajiny Dolního Mustangu k významné buddhistické a hinduistické svatyni Muktinath. Dále 

projedeme nejhlubším údolím světa podél divoké řeky Kali Gandaki a z tohoto údolí potom vystoupíme 

nádhernou subtropickou horskou krajinou na jižním úbočí Annapuren, kde budeme mít opět himálajské 

štíty a ledovce na dosah ruky. Prohlédneme si také památky centra západního Nepálu - Pokhary i 

hlavního města Kathmandu s jeho neopakovatelnou atmosférou. To vše s českým průvodcem ve skupině 

do 15 lidí (aktuálně 2 poslední volná místa)! 

Termín: 24.10. – 16.11.2015 

Cena:  51.500,- Kč  

Odkaz na internetový katalog 
 
 

SESTAVTE SI ZÁJEZD DO PERU 
 

PERU ZÁJEZD NA PŘÁNÍ ANEB SESTAVTE SI SVŮJ ZÁJEZD  
 

http://www.loudatour.cz/zajezd_2010.php?Id=153211
http://www.loudatour.cz/zajezd_2010.php?Id=153220


Peru je mezi cestovateli pojem. Tato země má snad všechna turistická 

lákadla. Tichý oceán s množstvím zvířat, zaledněné velehory, sopečná 

pohoří, pralesy i rozlehlá jezera. Kromě toho skrývá Peru nepřeberné 

množství významných historických a prehistorických památek. Budeme 

cestovat busem, vlakem, auty, lodí i letadlem. V bohatém programu zbude 

čas i návštěvy místních restaurací, tržišť, domorodých vesnic. Ubytováni 

budeme v hostelích a hotelech, občas využijeme lůžkové autobusy. Díky 

naší osvědčené a dlouholeté spolupráci s peruánsko-českým průvodcem 

(Čech s trvalým pobytem v Peru), můžete poznat Peru nejen očima turisty, 

ale i očima místního domorodce. Jeho kontakty po celém území Peru jsou 

nenahraditelné a zaručují kvalitní program a zabezpečení celé akce. 

Vlastní osvědčení místného horského vůdce do hor i kaňonů a osvědčení 

průvodce po nejvýznamnějších peruánských památkách. Díky těmto 

kontaktům můžeme pro Vás připravit zájezd do Peru zcela dle Vašeho 

přání. Více viz. Sestavte si zájezd do Peru 

 

 

 

 

 
 

KILIMANJARO + safari v NP Amboseli + Nairobi 
Tanzanie, Kenya 

Kilimanjaro. 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 Kilimanjara a čeká zde na nás divoká zvěř ve 

své původní domovině.  

 

Termín: libovolných 12 dnů (od 4 osob)  

Cena:  73.600,- Kč  

Odkaz na internetový katalog 
 

Filmy z Nepálu, Kilimanjara a dalších akcí  viz. Filmy 
 

 

 
Na váš zájem, dotazy a společné akce se těší 
 

kolektiv CK Loudatour 
 

Mikulášské nám. 10, 326 00 Plzeň  
Tel. 377 226 068, Tel. 377 221 966  

Mobil: 603 879 725 , 
e-mail: ck@loudatour.cz   

http://www.loudatour.cz/report_2010.php?id=3018
http://www.loudatour.cz/zajezd_2010.php?Id=153110
http://www.loudatour.cz/nabidka_DVD_2010.php?PHPSESSID=8c61e53d551c0a4dd600c88d098da513
mailto:ck@loudatour.cz

