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USA - Monument Valley
Vážení klienti, drazí přátelé,
držíte v ruce již dvanáctou verzi katalogu zájezdů, které jsme za dobu existence cestovní kanceláře
Katu vydali. Ano, před námi je již dvanáctá sezona a my se nemůžeme dočkat, až Vám budeme moci
v příštím roce opět ukázat místa, kvůli kterým tuto práci děláme, kvůli kterým milujeme cestování a nutí
nás nejen se stále vracet, ale i objevovat další a další místa, chutě, vůně a kultury.
Je třeba si na rovinu říci - ne vše co naplánujeme, se nám podaří realizovat. Dříve, kdy se realizace (či
nerealizace) odvíjela prakticky jen od počtu přihlášených klientů, jsme rušili skutečně minimum zájezdů
a termínů – ročně by se daly spočítat na prstech jedné ruky. Od konce letošní zimy se však situace
změnila k nepoznání – s lehkou nadsázkou by se dalo říci, že počet přihlášených klientů je až ten poslední
„problém“. Nyní musíme brát v úvahu omezení a podmínky zejména v oblasti cestování stanovené naší
vládou, vládami cílových zemí a samospráv některých destinací, podmínky, které se často mění ze dne
na den. Přichází také mnoho rušení a změn letů a uzavírání hotelů. Do toho se může průvodce před
začátkem zájezdu ocitnout v karanténě, třeba doslova pár hodin před odletem. To vše jsou nyní nové
proměnné, které bohužel z velké části nemůžeme ovlivnit.
I přesto se na další sezonu chystáme s veškerým úsilím, připravujeme již zavedené zájezdy, chystáme
destinace nové a také oprašujeme ty staré. Již při prvním pohledu na termíny některých zájezdů (například
do Jižní Ameriky) Vám bude zřejmé, že realizace termínu v roce 2021 je velmi nejistá. Současná situace
a veškerá opatření se ale v mnoha případech mění velmi rychle (ať už příznivým či nepříznivým směrem),
nechceme proto „zaříznout“ některé destinace jenom z důvodu, že mají plánovaný termín začátkem
roku a nyní je tak možnost realizace málo pravděpodobná. Abychom Vás mohli průběžně informovat
o případných změnách termínu, o aktuálních podmínkách a možnostech realizace a veškerých dalších
údajích k danému zájezdu – v současné době tolik potřebným informacím – přistoupili jsme k výrazné
úpravě konceptu katalogu zájezdů.
U každého zájezdu v tištěném katalogu nyní uvádíme qr kód, který stačí naskenovat mobilním
telefonem (většina dnešních telefonů umí qr kódy skenovat zapnutým fotoaparátem, není třeba
instalovat dodatečné aplikace) a dostanete se tak přímo na náš web na stránku daného zájezdu
s veškerými aktuálními informacemi. Chcete-li se na stránku zájezdu dostat ze zařízení bez fotoaparátu,
stačí u nás na webu zadat alespoň část názvu zájezdu do vyhledávání a je to. Ano, na našem webu již lze
vyhledávat, filtrovat dle parametrů, pohodlně prohlížet zájezdy z mobilu a mnoho dalšího – nový web
je již v provozu. Díky tomu můžeme, alespoň pro sezonu 2021, vynechat v tištěném katalogu na prostor
nejnáročnější část – program zájezdu. Ten naleznete jen na webu. Důvod je zřejmý – výrazné snížení
nákladů na tisk a distribuci katalogu. Zároveň jsme v tištěném katalogu úplně vynechali zájezdy od
partnerských ck – realita je taková, že žádná naše partnerská ck tištěný katalog na rok 2021 nepřipravuje
a tedy ani naše zájezdy se u nich v tištěné verzi neobjeví. V tomto katalogu naleznete tedy jen a pouze
naše vlastní zájezdy. Myslíme si, že právě tato forma je vhodným kompromisem – v tištěné verzi katalogu
najdete základní informace o zájezdu, program a aktuality si pročtete na webu – zejména ty aktuální
informace budou v následující sezoně nezbytné.
Přejeme Vám pevné zdraví, klidné nervy a budeme se s Vámi těšit na setkání na některém z našich
zájezdů.
Zdraví Vás Kateřina, Eliška a Petrové Schlindenbuchovi a celý tým ck KATU.
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země
Argentina/Chile

č.
1

název zájezdu
Patagonie, Ohňová země, vodopády Iguaçu

str. doprava
6
letecky

Brazílie

2

Rio de Janeiro a vodopády Iguaçu

6

letecky

ČR
Dominikánská rep.
Francie
Francie
Francie
Francie/Dominika
Francie/Mauritius
Gruzie

3
4
5
6
7
8
9
10

Jeseníky a řeky Morava a Orlice
Dominikánská republika - poznávání, lehká turistika, relax
Burgundskem na lodi
Francie - Auvergne - turistika krajem sopek
Kosrsika s pohodovou nebo horskou turistikou
KARIBIK - Guadeloupe, Dominica, Martinik
Réunion a Mauricius - turistický a poznávací okruh
Gruzie - turistická Svanetia a Černé moře

7
7
8
8
9
9
10
10

busem
letecky
minibusem
minibusem
minibusem
letecky
letecky
letecky

Gruzie
Island
Island
Island
Kanada
Kostarika/Panama
Nový Zéland
Omán / SAE
Portugalsko
Portugalsko
Portugalsko
Portugalsko
Portugalsko
Portugalsko
Portugalsko
Rakousko
Řecko
Skotsko
Skotsko
Slovensko
Španělsko
Španělsko
Španělsko
Španělsko
Španělsko
USA
USA

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
32
33
34
35
36

Gruzie - turistika ve Velkém a Malém Kavkaze
Island - jihozápad, Snaefellsnes a Landmannalaugar
Island - velký turistický a poznávací okruh
Island - za polární září, přírodou a poznáváním
Kanada - turistika v národních parcích
Kostarika a Panama - národní parky, moře, rafting, procházky
Nový Zéland - národní parky, treky a poznávání
Omán a Dubaj - turisticko-poznávací okruh
Azorské ostrovy - malý okruh a Lisabon
Azorské ostrovy pro max. 8 klientů - malý okruh a Lisabon
Azorské ostrovy - velký turistický okruh - 5 ostrovů
MADEIRA - turistika ostrovem věčného jara
MADEIRA pro max. 8 klientů - turistika ostrovem věčného jara

11
11
12
12
13
13
14
14
15
15
15
16
16
16
17
17
18
18
19
19
20
20
20
21
21
22
22

letecky
letecky
letecky
letecky
letecky
letecky
letecky
letecky
letecky
letecky
letecky
letecky
letecky
letecky
letecky
minibusem
letecky
letecky
letecky
vlak/bus
letecky
letecky
letecky
letecky
letecky
letecky
letecky

legenda:

MADEIRA pro max. 8 klientů s procházkami a květinové slavnosti

Velikonoční okruh Portugalskem
Podunajská cyklostezka - cyklo
Kréta - turisticko-poznávací okruh
Ostrov Skye, západní vysočina a Edinburgh
West Highland Way
Slovensko - národní parky a řeky
Kanárské ostrovy - velký turistický okruh - 6 ostrovů
La Palma, Tenerife a Gran Canaria - turistika a poznávání
Tenerife a Gran Canaria - turistika a poznávání
Mallorca - turistika, poznávání a koupání
Menorca - turistika, poznávání a koupání
Havajské ostrovy - velký okruh - 4 ostrovy
USA - národní parky jihozápadu a Yellowstone

TURISTICKO POZNÁVACÍ

POZNÁVACÍ S PROCHÁZKAMI

CYKLO

cestovní kancelář KATU s.r.o., Lučany 697, 468 71 Lučany nad Nisou, info k zájezdům denně 8.30 - 17 h

tel: 724 104 083

•

e-mail: katu@katu.cz

•

www.katu.cz

Cestovní kancelář KATU s.r.o. má uzavřenou pojistnou smlouvu č. 1357520262 s pojišťovnou Uniqa na
povinné pojištění záruky pro případ úpadku ve smyslu zákona č. 159/1999 Sb.

www.facebook.com/ckkatu

www.instagram.com/ck_katu
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Guadeloupe
Dominika
Martinik

Porto Moniz

Cala del Pilar
Cala Morell
Plages deFornells
Ciutadella
Cap de Favaritx
Cala Galdana
Sant Tomas

Sao Vincente Santana
Porto de Cruz
Rabacal
Pico Ponta de Sao Lourenco
Paúl do Mar
Ruivo
Santa Cruz
Camara de Lobos Funchal

GUADELOUPE

Maó

Madeira

Basse Terre

Menorca

DOMINIKA

Roseau

Francie

MARTINIK

Skotsko

Forte-de-France

Island
Portugalsko
Kanada
USA
Dominikánská r.
Kostarika
Kauai

Panama

Brazílie

Oahu
Maui

Big Island

Havajské ostrovy

Argentina
Chile

Azorské ostrovy
Corvo
Graciosa

Flores
Faial

Pico

Terceira
Sao Jorge
Sao Miguel
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Santa Maria

Korsika

Sa Calobra
Lluc
Soller Massanella
Valldemossa
Galatzó
Sant Elm Palma

Bastia

Coves del Drac

Porto Corte
Lac de Nino
Ajaccio

Mallorca

Kréta

Propriano
Sartene
Bonifacio

ČR

Chania
Rethymno
Samaria
Heraklion Agios Nikolaos
Aradena
Psiloritis
Paleochora

Rakousko

Afendis

Slovensko

Gruzie
Kanárské ostrovy
Isla de la Palma
Tenerife
La Gomera
El Hierro

Lanzarote
Fuerteventura
Gran
Canaria

Omán
SAE

Port Louis

MAURITIUS
Saint Denis

Nový Zéland

RÉUNION

Réunion a Mauritius
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01. Patagonie a Ohňová země + vodopády Iguaçu
TERMÍN: 12.01. - 28.01.2021 (út - čt) ... 12.01. - 31.01.2021 (út - ne) včetně vodopádů
11.01. - 27.01.2022 (út - čt) ... 11.01. - 30.01.2022 (út - ne) včetně vodopádů
CENA: 96.980 Kč
+13.000 Kč včetně vodopádů
Jednolůžkový pokoj: 13.000 Kč (+2.000 Kč včetně vodopádů)

www.ckkatu.cz/z01

Velikost skupiny: max. 12 klientů

www.ckkatu.cz/z01b
(včetně vodopádů)

Odlehlá část jižní Argentiny a Chile - Patagonie - je
místem, kde se nachází skvosty jednodenní i vícedenní
turistiky. Navštívíte národní parky, ledovce, vysoké
hory, jezera i zdejší města. Vydáte se také na samotný
konec Jižní Ameriky, do Ohňové země. Období ledna
a února je pro návštěvu tohoto konce jižní polokoule
ideální, panuje místní léto a počasí je nejpříznivější. Pro
zájemce je připraveno prodloužení o návštěvu oblasti
světoznámých vodopádů Iguaçu s neméně zajímavou
hydroelektrárnou Itaipú.

17/20
DNÍ

Cena zahrnuje: letenky; 12x/15x ubytování v hotelech
a penzionech ve 2lůžkových pokojích se soc. zař. na
pokoji; 2x ubytování ve stanu v národním parku Torres
del Paine, wc a sprchy společné; 14x/17x snídaně,
2x večeře, 2x obědový balíček; dopravu mikrobusy nebo
auty; služby českého průvodce Cena nezahrnuje: vstupy
do národních parků, muzea, vyhlídkové plavby - celkem
cca 195/250 USD; večeře – cena cca 15-20 USD/os./ den NP Torres del Paine

02. Rio de Janeiro a vodopády iguaçu
TERMÍN: 14.04. - 22.04.2021 (st - čt)
CENA: 54.980 Kč Jednolůžkový pokoj: 4.500 Kč
Velikost skupiny: max. 6 klientů
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DNÍ

www.ckkatu.cz/z02

Nejznámější brazilské město Rio de Janeiro leží na
rozhraní Atlantického oceánu a velké zátoky Guanabara,
v oblasti s členitým terénem - tyto přírodní prvky
vytvářejí jedinečné scenérie a místa k navštívení. Během
zájezdu se vykoupete na známé pláži Copacabana,
rozhlédnete se z vrcholu Corcovado od sochy Krista,
vyjedete lanovkou na Cukrovou homoli, prohlédnete
si centrum města, poplujete přes zátoku Guanabara,
projdete a prohlédnete si rozlehlou botanickou zahradu
a navštívíte vodopády Iguaçu z brazilské i argentinské
strany. Dále si prohlédnete jednu z největších
hydroelektráren světa, Itaipú, a také ptačí park. V Riu
budete bydle pár minut chůze od pláže Copacabana, výhled na Cukrovou homoli z Morro da Urca
restaurace a vstup do metra je pár metrů od hotelu. Těšit
se můžete i na výborná brazilská jídla jako je třeba faijoada, churrasco a chuťovka pao de queijo. Na
závěr dne si můžete vychutnat caipirinhu přímo na pláži.
Cena zahrnuje: letenky Praha - Rio de Janeiro - Praha; přelet do Foz do Iguaçu a zpět; ubytování
7x v hotelu 3-4*** se snídaní; transfery z/na letiště; transfery k vodopádům; služby českého průvodce
Cena nezahrnuje: vstupy cca 100 €; večeře cca 10 - 15 €/os./den
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03. Jeseníky a řeky Morava a Orlice
TERMÍN: 04.07. - 10.07.2021 (ne - so)
CENA: 14.980 Kč Jednolůžkový pokoj: 6.000 Kč
Velikost skupiny: max. 16 klientů

7

DNÍ

www.ckkatu.cz/z03

Na zájezdě kombinujeme turistiku s plavbou po řekách řeka Orlice
a s jedním cyklovýletem. Během třídenní jednosměrné
turistiky v Jeseníkách půjdete také přes nejvyšší
vrchol Praděd a pod vrcholem Šerák se rozhodnete,
zda ho zdoláte pěšky nebo s pomocí lanovky. Tři půldne
poplujete na kanoi po řekách Orlice a Morava. Jedná
se o nenáročné úseky řek, které zvládne i začínající
vodák. Plavbu po řekách je možné vynechat. První den
se můžete k zájezdu přidat až odpoledne po půldenní
plavbě a závěrečný den zájezd ukončit před plavbou.
Jednu plavbu v průběhu zájezdu lze zaměnit za turistiku.
Předposlední den vás čeká okruh kolem Karlovy
Studánky na vypůjčených elektrokolech a poté relax
ve wellness nebo jen ten relax.

Cena zahrnuje: 6x ubytování se snídaní (4x hotel, 2x penzion) – 2 lůž. pokoje se soc. zař., z toho 2x 2 noci
na stejném místě, 2x vstup do wellness při ubytování v Karlově Studánce; doprava mikrobusem nebo
menším busem, půjčení lodí a elektrokol, průvodce
Cena nezahrnuje: lanovka 190 Kč; večeře

04. Dominikánská republika - poznávání, lehká turistika, relax
TERMÍN: 04.02. - 15.02.2021 (čt - po)
03.02. - 14.02.2022 (čt - po)
CENA: 56.980 Kč Jednolůžkový pokoj: 7.300 Kč
Velikost skupiny: max. 6 klientů

12
DNÍ

www.ckkatu.cz/z04

Karibský ostrov Hispaniola je domovem dvou států, Haiti
na západě a Dominikánské republiky na východě.
Při zájezdu bude časté koupání proloženo krátkými
procházkami a výlety. U hranice s Haity pojedete loďkou
na pláž Bahia de las Aguilas, dáte si čerstvě ulovenou
rybu a budete pozorovat ptactvo při projížďce na lodi
na Laguna Oviedo. Vykoupete se v kaskádách říčky v
San Rafael, navštívíte vnitrozemí ostrova kolem města
Jarabacoa s vodopády Salto Jimenoa, pojedete do údolí
Vale Nuevo a projdete se k vodopádu Aguas Blancas.
Absolvujete lehký canyoning na říčce Damajagua,
po severním pobřeží dojedete na poloostrov Samaná vodopád El Limón
k vodopádu El Limón a na pláž El Rincón. Na závěr si
Puerto Plata
prohlédnete i staré coloniální Santo Domingo.
Damajagua

Las Terrenas
Cena zahrnuje: letenky; ubytování 10x v hotelech a
HAITI
El Limón
Jarabacoa
penzionech ve 2lůžkových pokojích se soc. zař. na pokoji;
Constanza Aguas Blancas
10x snídaně; dopravu mikrobusy nebo auty po ostrově;
Santo Domingo
služby českého průvodce
Cena nezahrnuje: vstupy a projížďky loďkou - celkem
San Rafael
cca 7000 RD$ (= 120€); večeře cca 10 - 15 €/os./den
Bahia de las Aguilas Laguna Oviedo
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05. Francie - Burgundskem na lodi
TERMÍN: 07.05. - 16.05.2021 (pá - ne)
CENA: 29.980 Kč
Velikost skupiny: max. 6 klientů
Kraj světoznámých vinic z paluby lodě. Zdymadly na
kanálech a řekách v Burgundsku. Pomůžete kapitánovi
s vyvazováním lodě a zkusíte si kormidlovat loď
během plavby. Denně zhruba půldenní plavba a ve
zbytku dne se vydáte mikrobusem na zámky, vinice a do
měst. Večer vychutnávate klid francouzského venkova
z „lodního domova“ při sklence burgundského vína.
Během týdenní plavby vám průvodci na lodi připraví
polopenzi. Po cestě k lodi a na zpáteční cestě přespíte
vždy jednu noc v hotelu. Jedná se tedy o zájezd bez
nočního cestování. Pro nás suchozemce není plavba
lodí běžným výletem.

10
DNÍ

www.ckkatu.cz/z05

Vybavení lodě: 4x dvoulůžková kajuta, 2x koupelna naše loď na řece Yonne v Auxerre
(WC, umyvadlo, sprcha), vnitřní salón s kuchyní (nádobí,
Paříž
Auxerre
vařič, trouba, lednice), venkovní paluba na posezení
Dijon
Vézelay
Cena zahrnuje: dopravu mikrobusem; 7x ubytování na lodi
Beaune
ve voulůžkových kajutách s polopenzí; 2x ubytování v hotelu se
soc. zař. se snídaní, průvodce a kuchaře, kapitána
Cena nezahrnuje: vstupy a degustace vín – celkem cca 70€;
závěrečný úklid lodě

06. Francie - Auvergne - turistika krajem sopek
TERMÍN: 18.06. - 27.06.2021 (pá - ne)
CENA: 23.180 Kč Jednolůžkový pokoj: 5.550 Kč
Velikost skupiny: max. 14 klientů
Masiv du Sancy a Chaine des Puys se nachází
ve střední Francii. Jedná se o kraj vyhaslých vulkánů.
Po Alpách a Pyrenejích jde o nejvýše položenou oblast
Francie. Některé krátery jsou zaplaveny vodou a vznikla
nádherná horská jezera, do jiných kráterů lze sestoupit.
Každý den turistika s průvodcem ve dvou variantách
pěší délky výletů. Budete se pohybovat ve výškách 8001800 m. Zájezd je určen pro milovníky přírody a turistiky.
Trasu zvládne průměrně zdatný turista zvyklý chodit po
horách. Celý týden jste ubytování v mobilhomech na
jednom místě v 5* kempu u jezera. Turistický program
můžete kterýkoliv den vynechat a lenošit u jezera.
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10
DNÍ

www.ckkatu.cz/z06

Cena zahrnuje: dopravu mikrobusem bez nočního Masiv du Sancy
cestování; 2x ubytování v hotelu se snídaní (1x při cestě
tam, 1x při cestě zpět); 7x ubytování v kempu 5* u jezera v mobilhomech
pro 4 osoby ve 2lůžkovém pokoji s vlastním soc. zařízením pro každý
pokoj; povlečení a 1 ručník na osobu; průvodce; vstup do bazénu;
1x vstup do Spa (lze dokoupit další vstupy za 12€/os.); služby českého
průvodce Cena nezahrnuje: stravování (snídaně, svačiny, večeře),
možnost dokoupení 7x francouzská snídaně 1670Kč / 7x polopenze
5490Kč; vstupy cca 6,5€; vláček na Puy de Dôme: 13-16€; závěrečný úklid
mobilhomů, pokud ho neprovedete sami (80€/mobilhome)

Paříž
Chaine Des Puys
Masif Du Sancy

07. Korsika s pohodovou nebo horskou turistikou
TERMÍN: 15.09. - 26.09.2021 (st - ne)
CENA: 37.980 Kč Jednolůžkový pokoj: 14.000 Kč
Velikost skupiny: max. 6 klientů
Při návštěvě tohoto ostrova vás čekají: jednodenní
výlety, koupání v moři i v horských říčkách
a vysokohorská turistika. Jednodenní výlety si užijete
v první polovině zájezdu. Ve druhé polovině si vyberete
buď vycházky nebo 3 dny horské turistiky po známé
trase GR 20 s přenocováním na horských chatách (2x). Při
turistice vás budou doprovázet štíty hor, zelené pastviny
se skotem, projdete kolem několika říček s tůňkami ke
koupání. Užijete si moře i hornaté vnitrozemí. Turistiku
je možné vynechat a zůstat na pláži. Během cesty tam
i zpět přespíte v hotelu. Jedná se tedy o zájezd bez
nočního cestování s denním trajektem na Korsiku i zpět.

Bastia
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Porto Corte
Lac de Nino
Ajaccio
Propriano
Sartene
Bonifacio

Cena zahrnuje: dopravu mikrobusem; trajekt na Korsiku
a zpět; 11x ubytování v hotelu ve 2lůž. p. se soc. zař. se
snídaní (pohodová turistika) nebo 9x hotel se snídaní
a 2x horská chata (horská turistika); dva české průvodce
/ řidiče
Cena nezahrnuje: vstupy cca 30€; večeře cca 20€/os./
den
Les Calanches

08. KARIBIK - Guadeloupe, Dominika, Martinik
TERMÍN: 02.03. - 17.03.2021 (út - st)
01.03. - 16.03.2022 (út - st)
CENA: 74.980 Kč Jednolůžkový pokoj: 15.500 Kč
Velikost skupiny: max. 14 klientů
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SEVERNÍ
AMERIKA
GUADELOUPE – tvarem připomíná motýla, jehož křídla
Guadeloupe
tvoří dva ostrovy: západní hornatý ostrov Basse-Terre
Dominika
a východní nížinatý Grande-Terre. Činný vulkán La
Martinik
Soufrière stále vypouští sirné výpary a zahaluje pohoří
JIŽNÍ
tajemnými mračny. DOMINIKA – je právem nazývána
AMERIKA
perlou Karibiku. Nádherné zelené hory vypínající se do
výšky až 1200 m. Nachází se zde druhé největší vroucí
jezero na světě, jehož našedlé vody tonou v mračnu
páry a z jeho středu vystřikují zpěněné gejzíry. Jsou zde
sirné výpary s tryskající horkou vodou, řeky, potoky
a zajímavé vodopády schované v pralese. Budete mít
pocit, že tento ostrov ještě civilizace pod kontrolou
rozhodně nemá. Zde stále vládne příroda. MARTINIK
– přitahuje plážemi s bílým pískem, jež jsou stíněné
palmami, ale také proslulou horou – vulkánem Mont
Pelée.
Cena zahrnuje: letenky; 2x lodní lístek; ubytování
14x v penzionech nebo bungalowech ve 2lůžkových Dominika - Scotts Head
pokojích se soc. zař.; dopravu mikrobusy nebo auty na ostrovech; vstupy do národního parku na
Dominice; výstupní daň z Dominiky; služby českého průvodce Cena nezahrnuje: botanická zahrada
(14 €), plavbu po indiánské řece (cca 80 XCD = 27 €); stravování (večeře v restauraci 12 - 18 €/os./den)
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09. Réunion a Mauritius - turistický a poznávací okruh
TERMÍN: 15.05. - 30.05.2021 (so - ne)
CENA: 74.980 Kč Jednolůžkový pokoj: 10.500 Kč
Velikost skupiny: max. 14 klientů
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Jsou to dva skvosty ležící v Indickém oceánu. Na Mauriciu Réunion - Cirque de Mafate
převažuje poznávací program. Na Réunionu si přijdou
na své milovníci turistiky. Větší část zájezdu věnujete
nádherným vysokým horám a hlubokým údolím
Réunionu. Podíváte se na jednu z nejčinnějších sopek na
světě, na vulkán Piton de la Fournaise a vystoupáte na
nejvyšší horu ostrova Piton des Neiges (3070m). Během
tří dnů projdete kalderu Mafate, strávíte zde dvě noci
ve vesničkách, kde se zastavil čas. Projdete se deštným
pralesem Foret de Bebour-Belouve a navštívíte sobotní
trhy. Závěrečné dvě noci ubytování na západním pobřeží
- možnést koupání a relax na pláži.
Cena zahrnuje: letenky; ubytování 10x v apartmánech
nebo bungalowech ve 2lůž. pokojích se soc. zař. na pokoji
AFRIKA
nebo v apartmánu (v jednom apartmánu/ bungalowu jsou 1–2 ložnice); 3x na
horské chatě ve vícelůžkových pokojích; 3x snídaně na Mauriciu, 4x snídaně
na Réunionu (12. až 15. den); dopravu auty nebo mikrobusy na každém ostrově;
vstup do výrobny sušenek; českého průvodce Cena nezahrnuje: vstupy:
Mauritius
muzeum vulkánů, sídla Euréka, botanická zahrada, země sedmi barev, vily
Madagaskar
s vanilkou a rumem, krokodýlí a želví farma, vše cca 56€; večeře 12-18 €; snídaně
Réunion
na Réunionu kromě 12. až 15. dne

10. Gruzie - turistická Svanetia a Černé moře
TERMÍN: 10.08. - 21.08.2021 (út - so)
31.08. - 11.09.2021 (út - so)
CENA: 34.980 Kč Jednolůžkový pokoj: 6.800 Kč
Velikost skupiny: max. 22 klientů
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Turistika v pohoří Velkého Kavkazu na severu Gruzie je
mimořádná. Rádi bychom Vás pozvali do Svanetie, kde
budete chodit a nocovat 6 dní. Je to oblast u gruzínské
severní hranice, která byla velmi dlouho obtížně
přístupná. První auto tam přijelo až v roce 1937. Budete
se pohybovat ve výškách 1400 - 2900 m n. m., budete mít
možnost vystoupit i nad 3000 m n.m. Místy kolem trasy se
vám ukáží vrcholy a hřebeny horských velikánů, tyčících
se do výše až 5000 m. Centrem Svanetie je malé město
Mestia. Projdete několik dalších horských vesniček.
Jsou pro ně typické staré kamenné domy se strážními
věžemi. Ve dvou takových vesničkách přespíte. I když Koruldi Lake
pro turisty budují nové pokoje, je tu přítomna atmosféra
dob minulých. Můžete si pohovořit rusky se staršími obyvateli. Po
Svanetii si dva dny odpočinete a vykoupete se v Černém moři
a prohlédnete si přímořské letovisko Batumi a okolí.

10

Mestia
Ushguli

Kutaisi
Cena zahrnuje: letenku; dopravu po Gruzii; terénní auta 4x4 v okolí
Tbilisi
Batumi
Mestie; 11x ubytování ve 2 lůž. p. (10x se soc. zař., 1x je soc. zař.
společné); 11x snídaně; 9x večeře; vstupy: etnografické museum,
dům Chergianiho, ochutnávku vína; průvodce Cena nezahrnuje:
vstupy cca 60 GEL = 600 Kč; taxi 4x4 Adishi – Ushguli (kdo nepůjde pěšky); brodění říčky na koni 7.den

11. Gruzie - turistika ve Velkém a Malém Kavkaze
TERMÍN: 31.08. - 11.09.2021 (út - so)
CENA: 34.980 Kč Jednolůžkový pokoj: 6.800 Kč
Velikost skupiny: max. 22 klientů
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Gruzínská pohoří lákají turisty k celodenním výletům
nebo jen k příjemným procházkám. Dva dny strávíte na
Malém Kavkaze v Bakuriani. Projdete se po okolních
oblých vršcích s výškou nad 2500 m a prohlédnete
si skalní komplex Vardzia. Pak se přesunete na Velký
Kavkaz do oblasti Kazbegi, jehož střediskem je město
Stepanzminda. Na horských túrách ve Velkém Kavkaze
můžete zdolat i výšku 3000m. Kolem budete pozorovat
zasněžené vrcholy sahající do výšek k 5000m, jimž
vévodí třetí nejvyšší hora Gruzie Kazbek 5033m. Zájezd
je připraven pro klienty různé výkonnosti. Na své si
přijdou nejen milovníci náročnějších túr, ale i zájemci o
výlety kratší a méně náročné. Každý výlet má obtížnější Údolí Chaukhi
i méně náročnou variantu. Tedy i ti, kteří zvolí jednodušší
variantu výletu, si vychutnají krásu přírody ve velehorách. Zájezd je
doplněn poznáváním historických míst a prohlídkou Tbilisi.
Cena zahrnuje: letenku; dopravu po Gruzii; dopravu auty 4x4
v okolí Stepanzmindy; 11x ubytování ve 2 lůž. p. se soc. zař. na
pokoji, 11x snídaně; 9x večeře; český průvodce; ochutnávku vína
Cena nezahrnuje: vstupy: lázeňský park 4 GEL, muzeum Stalina 15
GEL, Prometheova jeskyně 23 GEL + 17 GEL plavba lodičkou

Kutaisi

Stepanzminda
Bakuriani

Tbilisi

12. Island - jihozápad, Snaefellsnes a Landmannalaugar
TERMÍN: 27.06. - 05.07.2021 (ne - po)
CENA: 39.980 Kč Jednolůžkový pokoj: 10.000 Kč
Velikost skupiny: max. 16 klientů
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Zveme Vás k návštěvě ostrovního státu, ležícího na
samotné hranici polárního kruhu na Island, který má
rozlohu větší než Česká republika a který se nachází
v jedné z vulkanicky nejaktivnějších oblastí na světě.
Cesta Vás zavede k nekonečným vodopádům, údolím,
aktivním vulkánům, termálním pramenům, lávovým
polím a ledovcům. Islandská příroda je pro nás velmi
atraktivní, neobvyklá a nabízí nám dobrodružné výlety
do neporušené přírody. Čeká Vás i cesta na západní
poloostrov Snaefellsnes, na Vestmanské ostrovy a
na den se podíváte také do vnitrozemí ostrova, kam
už se dostane jen velmi málo turistů. Poznáte zdejší
folklór a historii například v podobě ság místních hrdinů. Seljalandsfoss
Budete spát postupně na třech místech.

Cena zahrnuje: letenku; 6x ubyt. v chatkách/ apartmánech
(s vlastní koupelnou, apartmány mají 1-3 ložnice (2 lůžkové),
tedy pro 1-6 osob, koupelna a kuchyň je pro celý apartmán); 1x
ubyt. ve 2 lůžk. pokojích s vlastní sprchou a wc; 1x snídani po Snaefellsnes
Borgarnes
první noci po příletu; dopravu po ostrově nebo mikrobusem;
Thingvellir
dopravu do Landmannalaugaru a zpět; trajekt na Vestmanské Reykjavík
Gullfoss
ostrovy a zpět; služby českého průvodce Cena nezahrnuje:
Selfos Landmannalaugar
vstupy: skanzen ve Skogaru 12€; večeře v restauraci 30-50 €/os. Modrá laguna
Dyrholaey Vík
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13. Island - velký turistický a poznávací okruh
TERMÍN: 04.07. - 15.07.2021 (ne - čt)
CENA: 54.980 Kč Jednolůžkový pokoj: 16.000 Kč
Velikost skupiny: max. 16 klientů
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Zveme Vás k návštěvě ostrovního státu, ležícího na Landmannalaugar
samotné hranici polárního kruhu na Island, který má
rozlohu větší než Česká republika a který se nachází
v jedné z vulkanicky nejaktivnějších oblastí na světě.
Cesta Vás zavede k nekonečným vodopádům, údolím,
aktivním vulkánům, termálním pramenům, lávovým
polím a ledovcům. Islandská příroda je pro nás velmi
atraktivní, neobvyklá a nabízí nám dobrodružné výlety
do neporušené přírody. Na den se podíváte také do
vnitrozemí ostrova, kam už se dostane jen velmi
málo turistů. Poznáte zdejší folklór a historii například v
podobě ság místních hrdinů. Protože objedete Island,
budete postupně ubytováni na různých místech.
Cena zahrnuje: letenku tam a zpět; 10x ubytování
ve 2lůžkových pokojích - podrobnosti na webu; 1x snídani po
první noci po příletu; dopravu po ostrově autem, mikrobusem
nebo minibusem; dopravu do Landmannalaugaru a zpět;
služby českého průvodce Cena nezahrnuje: vstupy: skanzen
ve Skogaru 12€, plavba po ledovcové laguně cca 50€); večeře
v restauraci 30-50 €/os.

Ásbyrgi
Húsavík
Akureyri
Dettifoss
Thingeyrar Mývatn
Egilsstadir

Hengifoss
Borgarnes
Hofn
Thingvellir
Gullfoss
Reykjavík
Skaftafell
Selfos
Modrá laguna
Vík

14. Island - za polární září, přírodou a poznáváním
TERMÍN: 05.12. - 12.12.2021 (ne - ne)
CENA: 37.980 Kč Jednolůžkový pokoj: 7.500 Kč
Velikost skupiny: max. 16 klientů
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Zveme Vás k návštěvě ostrovního státu, ležícího na
samotné hranici polárního kruhu, v jedné z vulkanicky
nejaktivnějších oblastí na světě. Cesta Vás zavede
k nekonečným vodopádům, údolím, aktivním vulkánům,
termálním pramenům, lávovým polím a ledovcům.
Poznáte zdejší folklór a historii například v podobě
ság místních hrdinů. V tomto termínu vždy upravíme
program tak, abychom měli co největší šanci vidět
polární záři. Dny jsou zde již poměrně krátké, i proto jsme
zvolili komfortní ubytování ve dvoulůžkových, plně
vybavených chatkách s vlastní koupelnou, kuchyňským
koutem a zároveň je našim klientům k dispozici několik
venkovních van s horkou termální vodou, kde se Vám polární záře nad Islandem
bude večer dobře relaxovat a čekání na polární záři tak
bude příjemné a pohodlné.
Cena zahrnuje: letenku; 7x ubytování ve 2lůžkových chatkách
s vlastní koupelnou, kuchyňským koutem a obývacím prostorem;
dopravu po ostrově autem, mikrobusem nebo minibusem;
Borgarnes
služby českého průvodce Cena nezahrnuje: vstupy: skanzen ve
Skogaru 12€, Modrá laguna cca 60€ - nutno rezervovat předem, Reykjavík Thingvellir
Gullfoss
plavecký bazén 9 €; večeře v restauraci 25-30 €/os.
Selfos
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Modrá laguna
Skogafoss
Dyrholaey Vík

15. Kanada - turistika v národních parcích
TERMÍN: 21.07. - 07.08.2021 (st - so)
08.08. - 25.08.2021 (ne - st)
CENA: 84.980 Kč Jednolůžkový pokoj: 20.000 Kč
Velikost skupiny: max. 8 klientů
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Lake Louis

Tato druhá největší země světa má své mimořádné
přírodní bohatství chráněné v národních a
provinciálních parcích. A vy se podíváte do těch
nejhezčích a nejznámějších parků v západní Kanadě, v
provinciích Britská Kolumbie a Alberta. Vysoké hory,
jezera v barvách modré a zelené, mohutné vodopády
padající do hlubokých kaňonů, rozsáhlé lesy a v nich
zvířata, která u nás nežijí. Obcházíte jezera, stoupáte do
sedel, procházíte pralesem kolem mechem obrostlých
popadaných kmenů. Možná Vám cestu zkříží nějaké
zvíře. Dostanete se do výšek, kde už porost skončí a holá
skaliska vám umožní nečekané výhledy na štíty hor.
Cena zahrnuje: letenku; 12x ubytování v motelu nebo
Britská Kolumbie
Alberta
penzionu ve 2 lůž. p. se soc. zař., 4x v chatkách pro 4 – 6 osob,
kde je společná koupelna a kuch. kout; doprava mikrobusy nebo
Edmonton
Mt Robson
auty; českého průvodce Cena nezahrnuje: registraci eTA cca 300
NP JASPER
Wells Gray
Kč; registraci ESTA cca 370 Kč; vstupy do všech NP 20 CAD, 3x lanovka
Whistler Mountain NP YOHO NP BANFF
180 CAD, termální bazén 10 CAD, Vancouver vyhl. let 95 – 160 CAD (dle
Calgary
délky letu); stravování – doporučujeme asi 400 CAD (pokud půjdete do Vancouver Kelowna
restaurace jen výjimečně); ochutnávka piva 8 CAD

16. Kostarika a Panama - národní parky, moře, rafting, procházky
TERMÍN: 28.02. - 15.03.2021 (ne - po)
29.01. - 14.02.2022 (so - po)
CENA: 79.980 Kč Jednolůžkový pokoj: 13.500 Kč
Velikost skupiny: max. 12 klientů

16/17
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V Panamě si prohlédnete panamský průplav spojující
od roku 1914 Tichý a Atlantický oceán. Kostarika nabízí
bujnou tropickou vegetaci, mlžné lesy, deštné pralesy.
Žije v nich hodně živočichů, z nichž byste měli některé
vidět (nosály, tukany, leguány, opice, ještěrky, žáby
a ptáky). Také flora je velmi rozmanitá, spatříte mnoho
druhů orchidejí, bromélijí, stromy s liánami a mangrové
porosty. Navštívíte 7 národních parků a rezervací,
vykoupete se v Tichém i Atlantickém oceánu. Jeden
den vás čeká rafting na řece Pacuare , šnorchlování,
večerní vycházka s pozorováním nočních živočichů
a ranní plavba po kanále do probouzející se přírody. Kostarika - Vulkán Arenal
Projdete se po lávkách zavěšených v korunách stromů.
Stanete na vrcholech dvou vulkánů a pod třetím se
KOSTARIKA
projdete. Ochutnáte výbornou kostarickou kávu.
San José
Cena zahrnuje: letenky; 15x ubyt. v hotelech se snídaní;
dopravu v Panamě a Kostarice autem nebo minibusem; služby
2 českých průvodců; vstupy: Volcano Poás, Rafting na řece Pacuare,
PANAMA
plavba lodí a vstup do NP Tortuguero, noční vycházka a ranní plavba
na loďkách s místním průvodcem kanály v NP Tortuguero (celkem v hodnotě
cca 185 USD) Cena nezahrnuje: další vstupy cca 120 - 250 USD, večeře 10-15 USD

Ciudad de Panama
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17. Nový Zéland - národní parky, treky a poznávání
TERMÍN: 28.02. - 24.03.2021 (ne - st)
27.02. - 23.03.2022 (ne - st)
CENA: 104.980 Kč Jednolůžkový pokoj: 25.000 Kč
Velikost skupiny: max. 16 klientů
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Queenstown

NOVÝ ZÉLAND – AOTEAROA – Země dlouhého bílého
oblaku bývá nazývána zemí na konci světa. Severní
ostrov nabízí stále aktivní vulkány a rozsáhlé geotermální
parky, jižnímu ostrovu vévodí pohoří Jižní Alpy s mnoha
vrcholy přes 3000 m a s velkými ledovci. Projdete
světoznámé treky: Tongariro Alpine Corssing, Kepler
trek (náročnější varianta) a část Abel Tasman treku.
Mořské fjordy se zařezávají hluboko do ostrova mezi
strmými horskými štíty. Rozmanitá je zdejší fauna a flora.
Lachtany, lvouny a možná i tučňáky byste měli spatřit
v jejich přirozeném prostředí ve volné přírodě. Projdete
si lávová pole, louky se stády skotu, lesy kolem jezer se
stromovými kapradinami, deštný prales blízko pobřeží,
sopečné kužele, vrcholy hor, ze kterých vidíte ledovce jako na dlani.
Cena zahrnuje: letenku, dopravu mikrobusy, 22x ubytování
ve dvoulůžkových pokojích se soc. zař., 1x trajekt, NZeTA v ceně 12 NZD,
IVL v ceně 35 NZD, loď na Abel Tasman trek v ceně cca 42 NZD, 2 české
průvodce Cena nezahrnuje: stravování – minimálně 500 NZD; vstupy
450 - 750 NZD, horská chata na Kepler treku (pro náročnou variantu)

Auckland

Coromandel

NP Tongariro
NP Abel Tasman
NP Lakes Nelson

Picton

NP Westland
NP Mount Cook
Milford Sound

Wellington

Christchurch

Queenstown
Dunedin

18. Omán a Dubaj - turisticko-poznávací okruh
TERMÍN: 28.02. - 12.03.2021 (ne - pá)
02.01. - 14.01.2022 (ne - pá)
CENA: 59.980 Kč Jednolůžkový pokoj: 13.500 Kč
Velikost skupiny: max. 8 klientů
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Sultanát Omán je pozoruhodnou a velmi bezpečnou
arabskou zemí, ve které se dochoval původní arabský
způsob života. V zemi se nacházejí staré pevnosti
a hrady. Ománci dnes jezdí v nových autech. Ale na
venkově a na městských tržištích se vrátíte o několik
desetiletí zpět. Omán má vysoké hory, téměř 3000 m.
V nich půjdete trek po dně Velkého Kaňonu, jehož
stěny se zvedají do výšky 1000 m. V této stěně projdete
„balkónovou cestu“. Prozkoumáte wádí, kde se můžete
vykoupat. V Ománu jsou rozsáhlé pouště. Do jedné se
podíváte a přespíte v oáze. Moře má teplotu kolem 24°C.
Čeká vás hlavní město Muscat, které si uchovalo starý poušt Wahibah
arabský ráz.
Na cestě do Ománu prožijete jeden den v Dubaji v SAE. Prohlédnete si
skvělou architekturu, můžete vyjet výtahem na nejvyšší budovu světa
a zajdete si na staré půvabné tržiště s obchody se zlatem.

Muscat
Bahla Nizwa

halid
Bani K
Wádí
iba
ť Wah
pouš

Salalah

Cena zahrnuje: letenku do Ománu se zastávkou v Dubaji; dopravu terénními mikrobusy a auty
v Ománu; 11x hotel ve 2l.p.; 1x ubytování v pouštním stanu se spol. soc. zař.; 11x snídaně; 1x večeře při
ubytování v poušti; dopravu metrem po Dubaji; služby dvou průvodců Cena nezahrnuje: vstupy (cca
15 OMR); snídani v den odletu (ranní odlet z Ománu)
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19. Azorské ostrovy - malý okruh a Lisabon
TERMÍN: 1) 22.06. - 30.06.2021* (út - st).............. www.ckkatu.cz/z19b
2) 21.07. - 29.07.2021 (st - čt)................. www.ckkatu.cz/z19
3) 18.08. - 26.08.2021 (st - čt)................. www.ckkatu.cz/z19
CENA: 34.980 Kč Jednolůžkový pokoj: 4.800 Kč
Velikost skupiny: max. 20 klientů

9

DNÍ

Hory, oceán a sopečné krátery budou vašimi hlavními
společníky při putování po Portugalsku patřících Sao Miguel - Lagoa do Fogo
Azorských ostrovech, roztroušených v Atlantiku
ve vzdálenosti přes 1300 km od Lisabonu. Ostrovů je
devět a vy projedete a částečně projdete dva – největší
Sao Miguel a Terceiru. Ostrovy jsou rájem milovníků
nedotčené přírody. Můžete prozkoumat
Corvo místní krátery,
navštívit termální prameny a vykoupat se v Atlantiku.
Graciosa
Příznivé jsou zdejší klimatické Flores
podmínky, průměrná
Sao
Jorge
teplota vzduchu v létě nevystupuje nad 26°C, teplota
Terceira
vody kolem 22°C. Při cestě z Azor si během
Faial celého dne
prohlédnete hlavní město Portugalska - Lisabon.Pico
* termín 1) zahrnuje slavnosti sv. Jana Křtitele na
Sao Miguel
Terceiře - podrobnosti na webu
Cena zahrnuje: letenky; 8x ubyt. v hotelech se snídaní; dopravu po ostrovech autem nebo minibusem;
Santa
Maria
dopravu mezi ostrovy (1x letecky); služby českého průvodce Cena
nezahrnuje:
vstupy celkem cca 42€;
večeře cca 10 - 15 €/os./den
Corvo
20. Azorské ostrovy pro max. 8 klientů - malý
okruh a Lisabon

Graciosa
Flores
TERMÍN: 19.05. - 27.05.2021 (st - čt)
Sao Jorge
13
30.06. - 08.07.2021 (st - čt)
DNÍ
Terceira
Faial
04.08. - 12.08.2021 (st - čt) www.ckkatu.cz/z20
Pico
25.09. - 03.10.2021 (so - ne)
CENA: 39.980 Kč Jednolůžkový pokoj: 4.800 Kč
Sao Miguel
Velikost skupiny: max. 8 klientů.
Nás klasický zájezd na dva Azorské ostrovy a do Lisabonu, program stejný jako u výše uvedeného
Santa Maria
zájezdu s tím rozdílem, že velikost skupiny bude maximálně 8 klientů.

21. Azorské ostrovy - velký turistický okruh - 5 ostrovů
TERMÍN: 03.07. - 15.07.2021 (so - čt)
CENA: 52.980 Kč Jednolůžkový pokoj: 7.590 Kč
Velikost skupiny: max. 20 klientů

13
DNÍ

www.ckkatu.cz/z21

Hory, oceán a sopečné krátery budou Vašimi hlavními společníky při putování po Portugalsku
patřících Azorských ostrovech. Ostrovy jsou rájem milovníků nedotčené přírody, navštívíte termální
prameny a vykoupete se v Atlantiku. Mimořádně příznivé jsou zdejší klimatické podmínky, průměrná
teplota vzduchu v létě nevystupuje nad 26°C, teplota vody kolem 22°C.
Corvo
Z devíti azorských ostrovů navštívíte 5 největších: Terceira, Faial,
Graciosa
Pico, Sao Jorge, Sao Miguel. Budete mít možnost zdolat nejvyšší horu Flores
Portugalska – Pico (2351 m) a vidět místo poslední sopečné činnosti na
Terceira
Azorských ostrovech v roce 1957.
Faial
Sao Jorge
Pico
Cena zahrnuje: letenky; 12x ubyt. ve 2lůž. p. se soc. zař. v hotelech nebo
penzionech se snídaní; dopravu po ostrovech autem nebo minibusem;
Sao Miguel
dopravu mezi ostrovy (2x letecky, 2x trajekt); českého průvodce Cena
Santa Maria
nezahrnuje: vstupy - celkem cca 88€; večeře 10-15 €
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22. Madeira - turistika ostrovem věčného jara
TERMÍN: 21.05. - 31.05.2021 (pá - po)
11/8
04.06. - 14.06.2021 (pá - po)
DNÍ
30.07. - 09.08.2021 (pá - po)
www.ckkatu.cz/z22
24.09. - 04.10.2021 (pá - po)
02.07. - 09.07.2021 (pá - pá) ... týdenní varianta ... www.ckkatu.cz/z22b
CENA: 29.980 Kč (týdenní varianta = 27.980 Kč)
Jednolůžkový pokoj: 4.990 Kč (týdenní varianta = 3.390 Kč) poloostrov Sao Lourenco
Velikost skupiny: max. 20 klientů
Zveme Vás na hornatý portugalský ostrov, ležící 700 km
na západ od Maroka a 960 km od Lisabonu. Je protkán
množstvím zavlažovacích kanálů - levád, podél nichž
vedou turistické stezky s nádhernými výhledy zejména
na Atlantik. Při první vycházce kamkoliv zjistíte, že se
mu právem říká ostrov „věčného jara”. Všude Vás totiž
provází místní flóra, kvetoucí téměř celý rok. Výlety do
hor a koupání v Atlantiku můžete doplnit popíjením
madeirského vína. Mimořádně příznivé jsou zdejší
klimatické podmínky. Průměrná teplota vzduchu v zimě
neklesá pod 16°C a hlavně v létě nevystupuje nad 26°C.
Porto Moniz
Teplota vody v létě je v rozmezí 20°- 22°C. Jestli jste teď
dostali chuť ostrov prochodit, kochat se výhledy nejen
Sao Vincente Santana
od levád, ale i z horských masivů, koupat se v oceánu –
Porto de Cruz
Rabacal
poznat přírodní krásy ostrova - je tento program zájezdu
Sao Lourenco
Pico
ušit na míru právě Vám. Budete bydle postupně na třech Paúl do Mar
Ruivo
Machico
místech - Machico, Porto Moniz, Funchal
Camara de Lobos Funchal
Cena zahrnuje: letenku; 10x ubytování (3x penzion,
7x hotel) se snídaní ve 2lůžkových pokojích s vlastním
soc. zař.; dopravu denně menším busem; českého průvodce; ochutnávka madeirského vína; informační
materiály Cena nezahrnuje: vstupy cca 24€; večeře – cena cca 10 – 15 €/os./ den

23. Madeira pro max. 8 klientů - turistika ostrovem věčného jara
TERMÍN: 07.05. - 17.05.2021 (pá - po)
11/8
16.07. - 26.07.2021 (pá - po)
DNÍ
20.08. - 30.08.2021 (pá - po)
www.ckkatu.cz/z23
22.10. - 29.10.2021 (pá - pá) ... týdenní varianta ... www.ckkatu.cz/z23b
CENA: 34.980 Kč (týdenní varianta = 29.980 Kč) Jednolůžkový pokoj: 4.990 Kč
Velikost skupiny: max. 8 klientů. Nás klasický zájezd na Madeiru, program stejný jako
u výše uvedeného zájezdu s tím rozdílem, že velikost skupiny bude maximálně 8 klientů.

24. Madeira pro max. 8 klientů s procházkami a květinové slavnosti
TERMÍN: 26.04. - 03.05.2021 (po - po)
CENA: 29.980 Kč Jednolůžkový pokoj: 4.990 Kč
Velikost skupiny: max. 8 klientů

8

DNÍ

www.ckkatu.cz/z24

Navštivte Madeiru v době konání každoročního květinového festivalu. Procházky po
Madeiře jsou doplněny poznáváním zajímavých míst a městeček a na závěr zhlédnete
vrchol květinových slavností - alegorický květinový průvod.
Cena zahrnuje: letenku; 7x ubytování ve 2lůžkových pokojích v hotelech a penzionech se snídaní;
dopravu auty, mikrobusy nebo minibusem; českého průvodce; ochutnávku madeirského vína;
informační materiály Cena nezahrnuje: vstupy cca 24€; večeře - cena cca 10 – 15 €/os./ den
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25. Velikonoční okruh Portugalskem
TERMÍN: 28.03. - 06.04.2021 (ne - út)
CENA: 36.980 Kč Jednolůžkový pokoj: 7.980 Kč
Velikost skupiny: max. 6 klientů
Cesta po střední a severní části Portugalska začíná
a končí v Lisabonu na břehu řeky Tejo. Půvabné město
založené před mnoha staletími, vystavěné pahorcích.
V křivolakých uličkách drnčí žluté tramvaje. Ve čtvrti
Belém si prohlédnete klášter ve skvostném manuelském
stylu - Mosteiro dos Jeronimos. V kavárnách ochutnáte
tradiční zákusek Pastel de Belém. Čeká vás romantická
Sintra s několika paláci (UNESCO) a královský palác
v Queluz. Navštívíte: klášter Tomar, poutní místo Fátima,
universitní město Coimbra, Porto - kolébku skvělého
portského vína, které ochutnáte. Okruh pokračuje
přes opatství Batalha, klášter Alcobaca, rybářské
město Nazaré a městečko s hradbami Obidos. Během
cesty navštívíte ještě další architektonické památky.
Večer můžete zakončit v restauraci, ochutnávat místní
vína a poslechnout si tradiční portugalský zpěv melancholické fado.
Cena zahrnuje: letenku; 9x ubytování se snídaní;
dopravu mikrobusem; služby českého průvodce Cena
nezahrnuje: vstupy cca 160€, večeře cca 15–18€/os./den

Porto

10
DNÍ

www.ckkatu.cz/z25

Coimbra
Obidos
Tomar
Lisabon

Lisabon - Torre de Belém

26. Podunajská cyklostezka
TERMÍN: 1) 08.06. - 13.06.2021 (út - ne) ... z Passau do Melku ... www.ckkatu.cz/z26
2) 24.07. - 31.07.2021 (so - so) ... z Passau do Tullnu ... www.ckkatu.cz/z26b
CENA:
1) 13.980 Kč Jednolůžkový pokoj: 5.980 Kč
		
2) 16.980 Kč Jednolůžkový pokoj: 7.980 Kč
6/8
Velikost skupiny: max. 16 klientů
DNÍ
Podél Dunaje vede pěkná cyklostezka, po rovině nebo
jen s mírným stoupáním a klesáním v místech, kde se
stezka na chvilku odpojí od řeky. Trasa vede z Passau do
Melku/Tullnu (dle termínu). Po cestě si můžete odskočit
na vyhlídku a navštívit hrady, zříceniny, kláštery,
kostely, zajímavá městečka a vesnice. Některé máte
přímo na trase, k jiným je třeba z cyklostezky odbočit.
Koupání si užijete v několika jezerech nebo ve slepých
ramenech Dunaje. Den můžete zakončit v některé
z restaurací v místě ubytování při vínečku z Podunají.
Jednotlivé cykloetapy na sebe plynule navazují.
K dispozici doprovodné vozidlo, které vás v případě
potřeby dopraví i s kolem do cíle etapy.
Cena zahrnuje: 5x/7x ubytování se snídaní v hotelech
a penzionech ve 2 lůž. p. se soc. zař.; doprava s kolem
z Prahy do Passau a zpět z Melku/Tullnu do Prahy,
doprovodné vozidlo po trase cesty, 2 průvodci
Cena nezahrnuje: vstupy cca 40€; večeře

Dunaj

Dunajská cyklostezka
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27. Kréta - turisticko-poznávací okruh
TERMÍN: 30.09. - 10.10.2021 (čt - ne)
CENA: 31.980 Kč Jednolůžkový pokoj: 5.850 Kč
Velikost skupiny: max. 20 klientů

11
DNÍ

www.ckkatu.cz/z27

Zveme vás na největší řecký ostrov, na Krétu, kolébku Palmová pláž
minojské civilizace. Čekají na vás písečné pláže, čisté
moře, výborná řecká kuchyně a hlavně krásná příroda - ta
bude hlavním cílem naší výpravy. Vystoupáte na nejvyšší
vrchol Psiloritis 2456 m, projdete několika soutěskami
- mezi nimi nejznámější a nejdelší z nich Samarii
a odlehlou Aradenu, vykoupete se v průzračných
mořských vodách, navštívíte několik klášterů, staré
kostelíky vyzdobené ikonami, lisovnu oleje. Kréta má
turistům co nabídnout, pojeďte ji prozkoumat a projít.
Cena zahrnuje: letenku; ubytování 7x v hotelu a 3x
v penzionu ve 2lůž. p. se soc. zař.; 10x snídaně; dopravu
mikrobusem nebo busem; služby českého průvodce

Cena nezahrnuje: lodí lístek od soutěsky Samaria
(18 €); lodní lístek ze Soughia po pobřežním treku (12 €);
Chania
Rethymno
vstup do soutěsky Samaria (5 €); vstupy do 3 placených
Samaria
klášterů (vždy 2,5€); Knossos – archeologická lokalita (15
Heraklion Agios Nikolaos
Aradena
Psiloritis
Paleochora
€); jeskyně (6 €)
Afendis

28. Skotsko - Ostrov Skye, západní vysočina a Edinburgh
TERMÍN: 02.07. - 12.07.2021 (pá - po)
CENA: 34.980 Kč Jednolůžkový pokoj: 9.000 Kč
Velikost skupiny: max. 8 klientů
Druhý největší ostrov Skotska nabízí rozeklané vrcholy
pohoří Cuillin Hills, bizarní krajinou proslulý poloostrov
Trotternish, ale i písečné pláže, zříceniny nebo
dochované hrady v čele se známým Dunvegan Castle
a mnoho dalšího. Na ostrově Skye strávíte celkem 7 nocí
na jednom místě, odkud budete vyjíždět na celodenní
program zaměřený na turistiku a poznávání místní
hstorie. Po cestě na ostrov Skye uvidíte zajímavosti
západní vysočiny a před odletem domů si ještě stihnete
prohlédnout krásný Edinburgh.

11
DNÍ

www.ckkatu.cz/z28

Cena zahrnuje: letenku; 10x ubytování (popis ubytování
na webu); 1x snídaně; dopravu auty nebo mikrobusy po
poloostrov Trotternish
Skotsku; českého průvodce
Cena nezahrnuje: vstupy - plavba lodí u Falkirk Wheel
Portree
(14 GBP), Skye muzeum (3 GBP), hrad Dunvegan (11 GBP), plavba –
pozorování tuleňů (7,5 GBP), plavba lodí k jezera Coruisk (16 GBP),
fakultativní výlet 4. den na ostrov Harris a Lewis (1250 Kč) – zájem hlaste ostrov Skye
prosím při objednávce, Rosslynská kaple (9 GBP), případné vstupy
v Edinburghu; večeře - cca 12-20 GBP/os./den

Edinburgh
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29. Skotsko - West Highland Way
TERMÍN: 02.07. - 12.07.2021 (pá - po)
CENA: 27.980 Kč
Velikost skupiny: max. 12 klientů

11
DNÍ

www.ckkatu.cz/z29

West Highland Way, nejznámější skotská dálková Loch Leven
stezka, stoupá z nížin v Milngavie na okraji Glasgow
skrz různorodou krajinu až do Fort William. Tato
klasická světoznámá stezka nás provede krásami
vysočiny západního Skotska, výhledy na jezerní plochy,
nekonečnými vřesovišti až k úpatí Ben Nevis (1344m) nejvyšší hory Spojeného království. Nebojte se tohoto
delšího treku – zavazadla si necháte každý den převézt
do cílového místa (cca 40 GBP za celou trasu) a půjdete
tak nalehko pouze s malým batůžkem na svačinu
a potřebnými věcmi na daný den. V případě potřeby je
možné využít místní autobusovou a vlakovou dopravu
– můžete si tak odpočinout a do cílového místa dané
etapy se přesunout vlakem či autobusem. S veškerou
organizací přesunů místní dopravou Vám pomůže náš zkušený průvodce.
Cena zahrnuje: letenku; 10x ubytování (vždy je k dispozici teplá voda, sprcha,
toalety, elektrická zásuvka, sušárna); místní přejezdy vlakem či autobusem (mimo
přejezdy nahrazující chůzi); českého průvodce Cena nezahrnuje: stravování (každý
den je možno nakoupit potraviny v lokálním obchůdku nebo navštívit restauraci);
prohlídka palírny - cca 11,5 GBP; přejezdy vlakem či autobusem nahrazující chůzi
(cena celkem cca 40 GBP)

Aberdeen
Fort William

Glasgow

30. Slovensko - národní parky a řeky
TERMÍN: 07.08. - 15.08.2021 (so - ne)
CENA: 19.980 Kč Jednolůžkový pokoj: 8.500 Kč
Velikost skupiny: max. 16 klientů

9

DNÍ

www.ckkatu.cz/z30

Jednodenní turistika v NP Velká Fatra, Slovenský ráj,
Pieniny a Nízké Tatry. Dva dny sjíždění řek na kanoi. Slovensko - pohled z vrcholu Ďumbier
Řeka Hron ve středním Slovensku a řeka Dunajec na
slovensko – polském pomezí. Jedná se o nenáročné
úseky vhodné i pro málo zdatné vodáky v délce 3 – 4
hodin. Jeden den na vypůjčeném kole objedete po
cyklostezce polskou přehradu na řece Dunajec, která leží
hned za hranicí. Vodácký i cyklistický program je možné
vynechat a nahradit ho turistikou. Turistiku je možné
zkrátit nebo vynechat a navštívit jeskyně či hrady.
Cena zahrnuje: 8x ubytování v hotelech (3*) - 2lůž. p.
se soc. zař. na pokoji - budete bydlet na čtyřech místech
vždy po dvou nocích, 1x v hotelu sauna a bazén, 2x
sauna s bazénem do 10ti min chůze, vstupy do sauny; 8x
snídaně (příplatek za 8x večeře 3360 Kč); půjčení lodí a
kol; doprava z Prahy denním vlakem na Slovensko a zpět
(lze přistoupit cestou), na Slovensku doprava mikrobusy;
2 průvodci
Cena nezahrnuje: vstupy cca 45€

Poprad

Pieniny

Velká Fatra
Slovenský ráj
Nízké Tatry
Bratislava
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31. Kanárské ostrovy - velký turistický okruh - 6 ostrovů
TERMÍN: 15.10. - 30.10.2021 (pá - so)
CENA: 54.980 Kč Jednolůžkový pokoj: 7.890 Kč
Velikost skupiny: max. 16 klientů

16
DNÍ

www.ckkatu.cz/z31

Během jediného zájezdu poznáte šest ze sedmi Tenerife - vrchol Teide a Roques García
Kanárských ostrovů. Ostrovy La Palma a La Gomera
jsou nejzelenějšími Kanárskými ostrovy. Byly
prohlášeny přírodními rezervacemi UNESCO. Zažijete
zde nedotčenou přírodu: na La Palmě vysoké hory
(2300 m) obklopující obrovskou Calderu de Taburiente
a výjimečnou „cestu vulkánů“; Tenerife se pyšní nejvyšší
horou Španělska Pico del Teide (3718 m) a ojedinělou
soutěskou Masca; Gran Canaria má velmi členité
vnitrozemí propletené mnoha klikatými silnicemi;
Fuerteventura nabízí bílé písečné pláže a Lanzarote
poutá pozornost téměř třemi stovkami sopek a kráterů.
Cena zahrnuje: letenku; 15x ubytování v hotelu
ve 2lůžkových pokojích (3x na Tenerife, 5x La Palma,
2x Lanzarote, 2x Fuerteventura, 3x Gran Canaria); 15x La Palma
snídaně; 4x trajekt 1x přelet mezi ostrovy; dopravu
mikrobusem, nebo auty na ostrovech; služby českého
Tenerife
průvodce
Cena nezahrnuje: vstupy – cca 60€; lodní lístek ze
soutěsky Masca 10€; večeře mimo hotel 10 - 15€

La Gomera

Lanzarote
Fuerteventura
Gran
Canaria

32. La Palma, Tenerife a Gran Canaria - turistika a poznávání
1) 16.04. - 24.04.2021 (pá - so) ... La Palma, Tenerife a Gran Canaria ... www.ckkatu.cz/z32
2) 05.02. - 13.02.2021 (pá - so) ... Tenerife a Gran Canaria ... www.ckkatu.cz/z32b
3) 22.10. - 30.10.2021 (pá - so) ... Tenerife a Gran Canaria ... www.ckkatu.cz/z32b
CENA: termín 1) 37.980 Kč Jednolůžkový pokoj: 5.400 Kč
termín 2 a 3) 29.980 Kč Jednolůžkový pokoj: 5.400 Kč
9
DNÍ
Velikost skupiny: max. 20 klientů
Souostroví Kanárských ostrovů nabízí příjemné počasí
na turistiku i koupání po celý rok. Příroda zde konala
divy. Vysoké vulkány s obrovskými kalderami, sopečná
„měsíční“ krajina, bizarní skalní útvary různých barev,
hluboké klikaté soutěsky, bujná tropická vegetace,
borovicové lesy. Na La Palmě vytvořila vysoké hory
(2400 m) obklopující obrovskou Calderu de Taburiente
a výjimečnou „cestu vulkánů“. Tenerife se pyšní nejvyšší
horou Španělska Pico del Teide (3718 m). Gran Canaria
má velmi členité vnitrozemí. Snídaně u moře, přes
den výlety v horách, prohlídka zajímavého městečka
a v podvečer koupání. Tak bude vypadat většina dnů.
Gran Canaria - Roque Nublo
Denní teploty kolem 20 - 24 °C, moře asi 20°C.
Cena zahrnuje: letenku; 8x ubytování v hotelu; 8x
term
La Palma
ín 1
snídaně; 1x trajekt; 1x přelet mezi ostrovy (jen varianta 1);
dopravu mikrobusy nebo auty na ostrovech; služby
Tenerife
term
českého průvodce Cena nezahrnuje: vstupy cca 20€;
ín 1
večeře mimo hotel 10 - 15€
t
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Gran
Canaria

33. Mallorca - turistika, poznávání, koupání
TERMÍN: 24.09. - 03.10.2021 (pá - ne)
CENA: 29.980 Kč Jednolůžkový pokoj: 5.490 Kč
Velikost skupiny: max. 20 klientů

10
DNÍ

www.ckkatu.cz/z33

Poznejte blízký ostrov ve Středozemním moři. Mallorka Jezero Cuber z vrcholu L’Ofre
nabízí širokou škálu výletů především v pohoří
Tramuntana, které se táhne na severozápadě ostrova.
Většina lidí přijíždí na ostrov za koupáním a za sluncem.
Pro Vás může být teplé moře (25°C) odměnou na závěr
dne. Zdoláte nejvyšší turisticky dosažitelný vrchol Massanellu (1352m), projdete část ojedinělé soutěsky
Torrent de Pareis ze zátoky Sa Calobra, vystoupáte
na “Matterhorn” ostrova - vrchol Galatzó (1026m).
Navštívíte malebné městečko Valldemossa, kde pobýval
a tvoři Chopin, krápníkové jeskyně Coves del Drac
s podzemním jezerem a jistě Vás osloví i hlavní město
Palma. Budete bydlet 7 nocí v hotelu 3* s bohatou
bufetovou polopenzí s přístupen do moře přímo z
hotelu a 2 noci v bývalém klášteře v srdci pohoří Tramuntana
Sa Calobra
Lluc
s osobitou atmosférou.
Soller Massanella
Cena zahrnuje: letenku; 9x ubytování ve 2lůžkových pokojích se
Valldemossa
soc. zař.; 9x bufetová snídaně; 7x bufetová večeře; dopravu po
Galatzó
ostrově auty, mikrobusy nebo busem; českého průvodce
Coves del Drac
Cena nezahrnuje: vstupy (cca 60 €); večeře 8 – 15 €/os.; výstup na Sant Elm Palma
vrchol Massanella (6€)

34. Menorca - turistika, poznávání, koupání
TERMÍN: 08.09. - 18.09.2021 (st - so)
CENA: 31.980 Kč Jednolůžkový pokoj: 5.980 Kč
Velikost skupiny: max. 20 klientů
Pojeďte s námi objevovat krásy dosud turisty málo
navštěvovaného ostrova ve Středozemním moři.
Menorcou se po celé délce jejího pobřeží vine Camí
des Cavalls – „koňská stezka“ známá také jako GR 223.
Vy projdete nejkrásnější a nejzajímavější úseky této
stezky (část stezky a jejího okolí je biosférickou
rezervací UNESCO). Vykoupete se na řadě pouze pěšky
dostupných plážích s bílým pískem a tyrkysovou barvou
moře s teplotou 25°. Navštívíte bývalé hlavní město
ostrova – Ciutadellu, které Vás překvapí svou bohatou
historii. Projedete se po jednom z největších přírodních
přístavů Maó - Mahón. Podíváte se k prehistorickým
památkám talayotského období. A konečně se můžete
těšit, na ochutnávku místního sýra, vína a ginu.
Cena zahrnuje: letenku; 10x ubytování v hotelu
v blízkosti pláže ve 2lůžkových pokojích s vlastním
soc. zař.; 10x snídani; 9x večeře; dopravu po ostrově;
českého průvodce
Cena nezahrnuje: vstupy, ochutnávky a loď (cca 55€)

12
DNÍ

www.ckkatu.cz/z34

Cala Galdana - Sant Tomas

Cala del Pilar
Cala Morell
Plages deFornells
Ciutadella
Cap de Favaritx
Cala Galdana
Sant Tomas
Maó
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35. Havajské ostrovy - velký okruh - 4 ostrovy
TERMÍN: 11.10. - 28.10.2021 (po - čt)
CENA: 104.980 Kč Jednolůžkový pokoj: 27.600 Kč
Velikost skupiny: max. 10 klientů

18
DNÍ

www.ckkatu.cz/z35

Souostroví Havajských ostrovů leží v odlehlé části Kaua´i - Kalalau valley
Tichého oceánu. Havaj je 50. státem USA. Na poměrně
malé ploše jednotlivých ostrovů vytvořila příroda
nečekané divy. Během putování po čtyřech největších
ostrovech Vás čekají skutečné lahůdky. Na ostrově BIG
ISLAND stanete na nejvyšší hoře Havaje Mauna Kea
(4205 m). Vystoupáte na hranu kaldery poblíž druhé
nejvyšší hory Mauna Loa (4169 m). Na ostrově MAU´I
půjdete zcela mimořádný trek, který začíná na vrcholu
Haleakala (3050 m) a sestupuje do obrovské kaldery
plné menších sopečných vrcholů a kalder s vícebarevnou
lávou. Na ostrově O´AHU si prohlédnete si hlavní město
havajských ostrovů Honolulu a vyhlášenou Waikiki.
Navštívíte Pearl Harbor se všemi jeho zajímavostmi.
Kauai
Na ostrově KAUA´I půjdete po pobřeží Na Pali Coast část známého treku
Oahu
Kalalau trail. Čekají Vás výhledy do Kalalau Valley, ochutnáte havajskou
kávu. Na všech ostrovech máte možnost koupat se v oceánu.
Cena zahrnuje: letenky; místní přelety (3-4x); dopravu mikrobusy/auty; 15x
ubyt. ve 2lůž. p. se soc. zař.; terénní mikrobus/auta k výjezdu na Mauna Kea; vstup do
NP Haleakala na Mau´i; vstup do Hawai´i Volcanoes NP na Big Island; vstup na Diamond
Head na O´ahu; českého průvodce Cena nezahrnuje: stravování; další vstupy (95-145 USD)

Maui

Big Island

36. USA - národní parky jihozápadu a Yellowstone
TERMÍN: 07.09. - 26.09.2021 (út - ne)
CENA: 74.980 Kč Jednolůžkový pokoj: 20.500 Kč
Velikost skupiny: max. 16 klientů

20
DNÍ

www.ckkatu.cz/z36

Národní parky jihozápadu USA spolu s Yellowstonem NP Arches - Delicate Arch
budou cílem naší cesty. Projedete území států California,
Nevada, Arizona, Utah, Wyoming. Navštívíte 10
národních parků a 3 další parky. V Americe se na
mnoho zajímavých vyhlídek v parcích dostanete autem,
všude jsou parkoviště. My se budeme snažit, kde to půjde,
projít v parcích i odlehlejší místa, kde potkáme méně
turistů. Cestu doplní prohlídka čtyř velkých měst. Do
Los Angeles přiletíte, v Las Vegas pobudete 2x během
cesty, přes Salt Lake City pojedete do Yellowstonu a ze
San Francisca odletíte.
Yellowstone, žlutý kámen, se stal v roce 1872 prvním
národním parkem na světě. Park leží v průměrné
nadmořské výšce 2250 m n.m. Je tu největší ledovcové
NP Yellowstone
jezero Severní Ameriky – Yellowstone Lake, jeden z nejznámějších
Salt Lake City
světových gejzírů Old Faithful, velké množství kouřících barevných
jezírek, fumarolů a sulfatarů. Vyvěrá zde více než polovina gejzírů světa. San Francisco
Cena zahrnuje: letenky; 18x ubytování v hotelu nebo motelu ve 2lůž. p.
se soc. zař.; dopravu mikrobusy nebo auty; 2 české průvodce
Cena nezahrnuje: registrace ESTA 500Kč; vstupy max. 180 USD;
stravování cca 15–25 USD/den (snídaně, svačina, večeře)
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Chile - PN Torres del Paine - Lago Pehoe

cestovní kancelář KATU s.r.o.
46871 Lučany nad Nisou 697
+420 724 104 083, katu@katu.cz, www.katu.cz
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