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CHINA TOURS – kancelář Praha

Vítězné náměstí 2, 160 00 Praha 6

po–čt 9–18, pá 9–16 hod.
tel. 222 958 203-4

mobil: 731 440 070, fax: 233 313 779
e-mail: info@chinatours.cz
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CHINA TOURS – pobočka Brno

          Lidická 4, 602 00 Brno

po–pá: 9.30–18.00 hod.
tel./fax: 545 213 343, 545 211 594
mobil: 736 488 603, 602 167 555
e-mail: agentura@zabloudil.cz

NOVÁ CHUŤ 
TRADIČNÍCH MÍST

Milujeme Asii a ukazujeme ji v rozmanitých 

podobách – drsnou i krásnou. Podporujeme 

výstavy i kulturní akce, pravidelně přednášíme 

pro veřejnost a vydáváme vlastní cestovatelské 

publikace. Cesty za poznáním jsme postupně 

rozšířili po celém asijském kontinentu, stále si 

však zachováváme osobní a neformální přístup. 

Naši průvodci se dlouhodobě specializují na své 

destinace a sdílejí společné nadšení pro poznávání 

pravé vůně Asie. 
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Opravdové poznávání 

východních kultur a zvyklostí 

přináší jedinečné zážitky a širší 

pohled na svět.

PRAVÁ VŮNĚ POZNÁNÍ

Naším posláním je ukazovat nové cesty 

a souvislosti. Pozorně nasloucháme 

cestovatelským přáním našich zákazníků 

a dovedeme sladit jejich sny s našimi 

znalostmi. S vášní navrhujeme neotřelé 

programy, které respektují místní kultury 

a obyvatele. Přináší nám radost, když 

takto připravené a uskutečněné zájezdy 

naplní očekávání zákazníků.
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Náš důraz na kvalitu zájezdů i jejich 
prezentací se pravidelně odráží v celé 
řadě odborných ocenění.

Anketa TTG Awards
V kategorii NEJLEPŠÍ TOUROPERÁTOR 
PRO ASII se od roku 2006 opakovaně 
umísťujeme na oceňované pozici.

Velká cena cestovního ruchu 
(COT a BVV)
V roce 2011 jsme získali jako jedna 
z pěti CK ocenění NEJLEPŠÍ CESTOV-
NÍ KANCELÁŘ v nové odborné anketě 
pořádané odborným měsíčníkem COT 
a brněnským Výstavištěm v rámci ve-
letrhu cestovního ruchu GO 2011 Brno. 

Veletrh cestovního ruchu Ho-
liday World  
– soutěž o NEJLEPŠÍ TISKOVÝ 
MATERIÁL
Naše katalogy zájezdů se pravidelně 
umísťují na některém ze tří prvních 
míst. V letech 2006, 2011–14 jsme 
zvítězili, v ostatních ročnících jsme byli v nejhorším případě třetí. O pořadí 
rozhoduje odborná porota, která vyhodnocuje grafickou kvalitu společně 
s přehledností a přesností podávaných informací.

Anketa Albatros Web Awards
Další odborná anketa pořádaná od roku 2007 hodnotí estetiku a KVALITU IN-
TERNETOVÝCH STRÁNEK. V kategorii profilových stránek Cestovní kancelář 
jsme dosáhli v letech 2008 a 2010 shodně 2. místa.

Odborná ocenění a úspěchy

Proč s námi
Vážení přátelé, cestovatelé! 

S potěšením a nadějí předstupuje před Vás tým cestovní 
kanceláře China tours s již 14. nabídkou cest do největšího 
kontinentu – Asie. I letos jsme se snažili sestavit co nejpestřejší 
soubor zájezdů za poznáním. A i letos přinášíme na český trh 
dle našeho názoru zajímavou novinku. 

Po loňském úspěšném startu „gurmánských“ zájezdů máme 
tentokrát překvapení pro malé cestovatele. Pod názvem 
„rodinná poznávací exotika“ přicházíme se zájezdy, které jsou 
připraveny právě pro ně. Proč by děti nemohly zažít opravdové 
safari se slony či navštívit pohádkové paláce mahárádžů? 
tyto nové programy jsou uzpůsobeny svou skladbou i svým 
tempem, aby i malí cestovatelé mohli „zažít Asii“ se svými 
dospělými blízkými. 

milí přátelé, pokud Vás neosloví naše novinky, věřím, že se Vám 
zalíbí některá z tradičních i inovovaným cest, které jsme pro 
Vás jako každý rok s náležitou péčí připravili. těšíme se na Vás! 

S přáním šťastných návratů z Vašich cest! 

miloš Podpěra 
ředitel CK China tours 

Tradice
Vstupujeme již do 14. sezony 
a každý rok nárůstá počet 
našich spokojených zákazníků.

Kvalita
Nabízíme naše vlastní originální programy šité na míru českým 
cestovatelům, které vedou naši odborní, převážně univerzitně 
vzdělaní průvodci s odpovídající jazykovou výbavou.

Jedinečnost
Naše malé skupiny (již od 6 účastníků) vám zajistí, že se 
na zájezdu budete cítit jako na soukromé cestě. 

Flexibilita
Nevybrali jste si v naší široké nabídce? Nevadí, přizpůsobíme se 
vám – každoročně realizujeme desítky zájezdů ušitých na míru!

Férové ceny bez triků
Naše ceny jsou opravdu konečné – nemusíte doplácet 
žádné „nutně dobrovolné“ fakultativní výlety (naše 
programy jsou dotatečně bohaté), nežádáme od klientů 
žádné „bakšišné“ a podobné skryté příplatky.
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KANCELÁŘ PRAHA

Jsme členem

Internetové stránky
Zde najdete náš denně aktualizovaný katalog 
zájezdů, praktické info k navštíveným zemím 
i další zprávy z Ck. Můžete si zde též objednat 
zasílání  e-mailového zpravodaje (newsletter) 
s aktuálními novinkami. 

www.chinatours.cz
na nových stránkách nabízíme poznávací cesty 
do Asie i do celého světa.

náš prostor pro komunikaci  
se zájemci o cestování 

po Číně a Asii. najdete zde upozornění na zají-
mavé akce a tipy na pěkná místa.

www.facebook.com/chinatours.cz

POBOČKA BRNO
agentura

Hana Šmerdová
vedoucí prodeje

RNDr. Miloš Podpěra
Ředitel, zakladatel CK China Tours (2001), spolumajitel  mateřské 
CK Adventura (od 1991). Kromě celé Evropy procestoval část zemí 
Latinské Ameriky, USA, většinu ostrovů Atlantického hřbetu, 
Madagaskar, Izrael, Írán, Indii, Malajsii, Indočínu a Filipíny, Čínu 
včetně Tibetu a Taiwanu. A to nejen na poznávacích výpravách 
China Tours, ale také pěšky či na horském kole. 

Ing. Jana Kalinová
Ekonomka, v CK od r. 2008. Má na starosti veškerou účetní 
a ekonomickou agendu spojenou s chodem CK. Ví o „každé 
koruně, euru, dolaru, jenu“, která přistane nebo opustí 
firemní účet. Kromě jižních Čech si díky absolvované 
cyklocestě oblíbila i jižní Vietnam.

Mgr. Jan Pospíšil
Programový manažer, vedoucí realizačního oddělení, v CK 
je od založení v r. 2001. Autor většiny čínských a tibetských 
tras včetně zájezdů do Barmy a Indonésie je na slovo vzatý 
odborník. Nejenže vystudoval sinologii, ale Čína je dodnes 
jeho velkou vášní. Kromě této země procestoval Indii 
a JV Asii, má průvodcovské zkušenosti i z Afriky.

Mgr. Barbara Andelová
Programová manažerka, v CK od r. 2005. Absolventka 
indologie na FF UK a autorka většiny zájezdů do Indie 
a části zájezdů do JV Asie, z nichž některé sama provází. 
Její velkou zálibou jsou horské treky – kromě himálajské 
oblasti také v Evropě, severní Africe a USA.

Mgr. Lubomír Vacek 
Programový manažer, v CK od r. 2012. Absolvent 
religionistiky FF UK a asijských studií MU Praha. Navštívil 
téměř celou JVA, vedle nich i Šrí Lanku, Taiwan, Hongkong, 
Jižní Koreu. Miluje též Austrálii. Zajímá se o východní 
filozofie a náboženství, zejména buddhismus. Milovník 
japonských bojových umění a filmů s Jackie Chanem.

Radka Podpěrová
Vedoucí obchodního oddělení, tisková propagace. V CK pracuje 
od jejího založení. Editorské zkušenosti získala v redakci Lidé 
a Země, jako pes hlídá všechny texty opouštějící CK. Kromě 
Evropy byla v Chile, na Kubě, v Číně, Nepálu, ve Vietnamu, 
na Filipínách a v Malajsii. Ráda chodí po kopcích a sborově 
zpívá – obvykle každé zvlášť.  

Bc. Jana Pavlištíková 
Prodej zájezdů, vízový servis, v CK od r. 2010. Stará se o klienty 
od jejich přihlášení na zájezd přes víza až po finální odbavení, 
takže vždy jsou v těch nejlepších rukou. Velmi ráda cestuje, 
navštívila kromě evropských zemí také Ameriku, Čínu, 
Vietnam, Kambodžu, Indonésii, ale stále zůstávají některé její 
cestovatelské sny nesplněny.

Petra Fliegelová 
Letenkový servis a prodej zájezdů, v CK pracuje od roku 2014. 
Má na starosti zajištění těch nejlepších letenek pro zájezdy i 
dle přání individuálních klientů. Ona vás přijde vyprovodit na 
letiště a popřeje vám šťastný let. Procestovala dosud jen část 
Evropy a Afriky, navštívit Asii je jejím snem, což má velkou 
šanci v China Tours změnit.

Kateřina Gerhátová 
Asistentka obchodního oddělení , v CK od r. 2009 (v CK 
Adventura 1995–2001). Má na starosti vyřizování víz 
na ambasádách, pomáhá v prodejní kanceláři. Procestovala 
Evropu, Čínu, Hongkong, Filipíny, Chile, USA, Izrael, … 

Bc. Lenka Petrášová 
Internetová propagace a informatika, v CK je již od roku 2004. 
Má na starosti webové stránky, spravuje a rozšiřuje fotogalerii, 
pravidelně vás informuje o novinkách v emailovém newsletteru. 
Pečuje o technické zázemí firmy a samozřejmě také ráda cestuje 
– zatím se podívala do Číny, Íránu, Vietnamu, na Šrí Lanku a také 
do Indie, kterou „křižovala“ sama dva měsíce. 
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Sponzorujeme tradiční hru go  
Desková hra go (korejsky baduk, 
čínsky wej-čchi) je poněkud ne-
tradiční způsob, jak proniknout 
do asijské kultury. Možná to ne-
víte, ale čeští reprezentanti patří 
k evropské špičce deskové hry go. 
V roce 2012 dosáhlo české go histo-
rického úspěchu, když se náš hráč 
Jan Šimara, nositel druhé nejvyšší 
třídy amatérských hráčů 6-dan, stal 
mistrem Evropy a na témže šam-
pionátu získali naši hráči stříbro 

v týmové soutěži. V roce 2013 se sice v individuálních soutěžích nedařilo, ale 
zato se náš tým stal poprvé v historii mistrem Evropy! Poslední týmové 
stříbro přibylo v roce 2014.

Tato vůbec nejstarší strategická desková hra na světě vznikla před více 
než 4000 lety v Číně, později se rozvíjela v Japonsku jako součást bojo-
vých umění samurajů (odtud také pochází její nejrozšířenější název – igo). 
Cílem této hry s jednoduchými pravidly a obrovským množstvím kombi-
nací je získání území a soupeřových kamenů. Dnes ji hraje ve světě více 
než 60 milionů lidí. I proto sponzorujeme řadu aktivit České asociace go 
– celoroční soutěž pro nejlepší hráče Český pohár, pražský mezinárodní 
turnaj korean Ambassador Cup, pomáháme organizovat studijní pobyty 
nadějných českých juniorů v Číně a koreji a logisticky zajišťujeme cesty 
našich reprezentantů. 

Podporujeme také činnost vlastního klubu (China Tours Weiqi Club), který 
se schází v prostorách naší Ck. Mezi jeho hráče patří i dvojnásobný juniorský 
mistr Evropy do 20 let a mistr ČR v seniorské kategorii v roce 2013 lukáš Pod-
pěra 6-dan. náš tým od svého založení před 8 lety trvale patří mezi nejlepší 
v ČR, v letech 2011 a 2012 zvítězil v republikové celoroční soutěži. 

letos byla navíc Česká asociace go poctěna pořadatelstvím 
největší evropské goové události – Evropského kongresu go 
(EGC), kde se sejde téměř tisíc hráčů go z celého světa.  Akce 
proběhne v Liberci ve dnech 25. 7.–8. 8. 2015 a naše Ck 
bude samozřejmě při tom. kromě finanční podpory budeme 

zajišťovat také doprovodné relaxační i poznávací programy pro účastníky. 
I vy můžete přijít podpořit naše reprezentanty v bojích o evropské tituly!

www.chinatours.cz/o-nas/
www.goweb.cz 

www.egc2015.cz

S námi můžete poznávat různorodé 
krásy asijských zemí. A kromě 

pořádání unikátních zájezdů také 
podporujeme vzdělávací, sportovní 
a kulturní akce v České republice. 

Podporujeme nadaci Kintari
kintari je složenina dvou slov: ki-
natmani a tari. kintamani je posvát-
ný kráter na Bali. Balijci věří, že kdo 
v něm stráví noc a něco si přeje, tak 
se mu to splní. Tari je indonésky tanec 
nebo umění. Význam této složeni-
ny dvou slov je tedy takový, že skrz 
umění-tanec se snažíme plnit přání 
chudým dětem v Indonésii.

Kintari Foundation bylo založeno 
v roce 2006 jako nezisková organi-
zace, která aktivně prezentuje v Če-
chách indonéskou kulturu různými 
formami. Pořádá nadační večery, ta-
neční show, workshopy, taneční kurzy, prodejní výstavy, indonéské dny a mno-
hé jiné akce. Těmito aktivitami získává kintari potřebné finanční prostředky 
na realizaci rozvojových projektů v Indonésii, konkrétně na ostrově lombok. 
Zde v minulých letech kintari zrekonstruovalo základní školu v ngolangu, vy-
bavilo jí školním nábytkem a školními pomůckami, vyhloubilo u školy studnu 
a vystavělo umývárny. Celoročně sem pak nadace vysílá dobrovolníky–učitele 
z ČR. V roce 2011 kintari postavilo v ngolangu také školku. 
od roku 2013 provoz kintari školy finančně podporuje i naše ces-
tovní kancelář. Část výnosu zájezdů do Indonésie tak bude  
použita k lepšímu vzdělání dětí na lomboku. Více se o projek-
tech kintari a jejich kulturních pořadech dočtete na stránkách  
www.kintari.org, kde si i můžete zakoupit některý tradiční indonéský vý-
robek, a podpořit tak celou částkou z tohoto nákupu rozvojové projekty 
kintari na lomboku. Pro informaci uvádíme některé položky a náklady 
spojené s provozem školy:
 3 000 Kč měsíční provoz školky včetně platů
 13 000 Kč  zastřešená terasa
 50 000 Kč výstavba školky
 80 000 Kč stavba studny a umýváren
 160 000 Kč rekonstrukce školy

Co se zdá u nás jako nepříliš velká částka, může v Indo-
nésii znamenat opravdu hodně. I malá částka pomáhá!

www.kintari.org
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Podporujte s námi vzácnou pandu
China Tours podporuje chov pandy červené v Zoo Praha, Zoo Liberec a v Zoo Zlín. Divíte se, že je všude 
tolik pand? Ano, tento druh lze v zoologických zahradách potkat mnohem častěji než její daleko známější 
příbuznou – pandu velkou – z čeledi medvědovitých. Na rozdíl od ní si totiž dokáže vybrat i něco z náhrad-
ního jídelníčku a netrvá jen na bambusových výhoncích, proto je její chov mnohem jednodušší. Ale přesto 
jsou obě pandy ohroženými druhy v důsledku ztráty teritoria odlesňováním, ročně zahyne více než 10 000 
pand červených. A proto jejich chov podporujeme.

A jak vlastně tzv. „malá panda“ žije? Domovem této šelmy jsou 
horské lesy v podhůří Himálaje v jižní Číně, Barmě a nepálu, je tedy 
jedním z nejvýše žijících zvířat – běžně se pohybuje v nadmořských 
výškách nad 2000 m, někdy i 4000 m. Vyskytuje se ve dvou pod-
druzích – himálajská a čínská, v evropských zoo se chová pouze 
první z nich, na našich zájezdech naopak uvidíte v Chengdu tu 
druhou, společně s její slavnější velkou jmenovkyní.
Panda červená připomíná menší postavou na krátkých nohách 
a dlouhým ocasem spíše mývala než medvěda. Tělo je dlouhé 50 až 
60 cm, ocas 30 až 50 cm. Dospělé zvíře dosahuje hmotnosti okolo 3 
až 4,5 kg, dožívá se až 14 let. Má dlouhou, hustou srst, svrchu krás-
ně rudohnědou nebo kaštanovou, naspodu těla a na končetinách 
leskle černou, jen okraje uší, čenich a skvrny nad ušima jsou bělavé. 
Velmi kulatá hlava připomíná kočičí, v obličejové části je žlutobílá 
s hnědými obličejovými tvářemi a skvrnami pod očima (tzv. „slzy“). 
Celkový vzhled pandy doplňuje ještě dlouhý huňatý a široký ocas, 
který je na červeném podkladě tmavě kroužkován. U pandy červe-
né se vyvinul „šestý prst“, palec navíc, který je tvořen výrůstkem 
zápěstní kosti. Tento prst umožňuje lepší uchopování větví (hlavně 
bambusu) a větší stisk.
Překlad čínského názvu do angličtiny se stal podkladem pro pojme-
nování webového prohlížeče Mozilla Firefox (česky znamená „ohnivá 

liška“), údajně je to doslovný překlad čínské-

ho pojmenování pandy červené „huohu“. 

Její západní jméno vzniklo asi z nepálské-

ho a poangličtěného slova „poonya“, což 

by se dalo přeložit jako „jedlík bambusu“. 

Jiné čínské označení v doslovném překladu znamená „malá panda“…

V pražské Zoo se chová panda červená himálajská od 50. let minulé-

ho století. Teprve předloni se však zde podařilo odchovat její mládě. 

„náhradní jídelníček – především ovoce a zelenina – sice v dřívějších 

letech dokázal udržet pandy při životě, ale už zřejmě ne v dostatečné 

kondici pro úspěšnou reprodukci,“ vysvětlil nám Pavel Brandl, ku-

rátor savců Zoo Praha. „V dnešní době máme celoročně k dispozici 

dostatečné množství bambusu, jejich přirozené potravy, což má 

nepochybně pozitivní vliv.“ 

Prvním odchovem u nás se může pyšnit od roku 2001 Zoo Ústí nad 

labem, kde na tento úspěch navázali odchovem dvojčat Pata a Mata. 

A právě ústecký Pat je otcem předloňského pražského přírůstku, 

který dostal jméno Akim.

www.zoopraha.cz

www.zooliberec.cz

www.zoolesna.cz

 foto: tomáš Adamec, Zoo Praha

Pomáháme Čechům poznat  
Čínu (a naopak)
naše cestovní kancelář je jedním ze sponzorů Česko-čínské společnosti (ČČs), 
která podporuje všestranný rozvoj styků a výměnu informací mezi Českou 
republikou, Čínou a Číňany celého světa, ale také poznávání a spolupráci 
v oblasti kultury, umění, vědy, techniky, hospodářství, turistiky a osobních 
kontaktů. ČČs pořádá řadu osvětových přednášek, jejichž seznam můžete 
najít na našich webových stránkách.  Příjemnou akcí zimní plesové sezóny 
je orientální bál, kde je možné shlédnout řadu ukázek orientálního umění 
z celé Asie.  

www.chinatours.cz/o-nas/
www.ccspol.net
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Na cestu od nás dostanete
Na zájezd s naší CK vás vybavíme informačními materiály.  
Do většiny oblastí Asie jsme vydali vlastní příručky, na 
jejichž textovém i obrazovém obsahu se podíleli naši 
pracovníci a průvodci.

Setkejte se s námi na veletrzích: 
Tradičně nás můžete najít na významných veletrzích
Travel Meeting Point (Praha, 29.–30. 10. 2014)
Gastrofest  (České Budějovice, 13.–15. 11. 2014)
GO a Regiontour (Brno, 15.–18. 1. 2015) 
Holiday World (Praha, 19.–22. 2. 2015)
a dále na vybraných regionálních akcích věnujících se cestování. 

Inspirujte se na našich přednáškách
Vydejte se s našimi cestovateli a průvodci do Asie ještě dříve, než tam sami 
vycestujete! 
každoročně připravujeme po celé ČR tematické seriály o přírodě, kultuře i oby-
vatelích Asie a Číny. naši průvodci na různých místech republiky přednášejí nad 
vlastními fotografiemi o svých cestách. Zájemci o poznání Asie touto formou tak 
mají šanci dozvědět se řadu zajímavostí ze života dané země i detailů z konkrét-
ních zájezdů.
Přednášky s promítáním se konají na několika místech v Praze, v Brně a ostravě 
i na dalších místech. Přednášku vám můžeme uspořádat i na přání ve vašem městě.
Průběžně aktualizovaný přehled přednášek najdete na:

www.chinatours.cz/prednasky/

Poznávejte s námi světové 
dědictví UNESCO
Ta nejkrásnější místa světa můžete poznat na našich zájezdech, 
ale také na unikátní výstavě, kterou dlouhodobě podporujeme. 
Představuje jedinečné kulturní památky a unikátní přírodní 
celky světa, které podle Úmluvy o světovém dědictví z roku 
1972 ochraňuje UnEsCo – organizace spojených národů pro 
výchovu, vědu a kulturu. Prestižní seznam světového kulturního a přírodního 
dědictví jich v současné době registruje 1007. 

Tato putovní akce podporuje vzdělanost a snaží se vysvětlit, proč si vzácná 
místa dědictví zaslouží ochránit pro příští generace. současně slouží k podpoře 

cestovního ruchu a jeho udržitelného roz-
voje. Fotografie se každoročně obměňují, 
výstava si za dobu třináctileté existence 
vybudovala pevné místo v kulturním ka-
lendáři celé řady českých měst. V progra-
mech našich zájezdů zaujímají památky 
UnEsCo čelné místo, proto vás s nimi 
chceme seznámit i v České republice.

Záštitu nad projektem převzala  
Česká komise pro UNESCO.

www.chinatours.cz/zveme-vas/kulturni-akce/    
www.unesco-mediain.cz

Inspirace na cestu
přednášky, výstavy a veletrhy
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vyberte si z nejširší nabídky 

zájezdů do Číny v Česku! 

Vydejte se na velkou cestu 

bájnou říší Středu, oslavte 

čínský nový rok anebo se 

věnujte důkladnějšímu 

poznání čtyř nejznámějších 

čínských kuchyní. Ať už 

si vyberete cestu krátkou 

či dlouhou, speciální či 

přehledovou, vždy vám 

při vašich objevech budou 

nápomocni naši odborní 

průvodci – sinologové.

Čína
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Nabídka zájezdů do Číny

Suzhou
Šanghaj

Guilin

Yangshuo

Lijiang

Dali
Kunming

Yuanyang

Chengdu

Xi’an

Hongkong

ČÍNA

KYRGYZSTÁN

HAINAN

Kašgar

j. Karakul

j. Issyk-kul

Turfan

Dunhuang

Jiayuguan

Binglingsi

Langmusi

Lanzhou

Datong

Chengde

Wutaishan

Pingyao

Luoyang

Sanya

Guiyang

Zhongdian

Xiahe

Songpan

Chongqing
Zhangjiajie

Fenghuang

Dazu

Yichang
Žluté hory

Kanton
Xiamen

Macao

Danxia

Hangzhou

Peking

Biškek

Průvodci pro oblast Číny

PhDr. Ivana Bakešová  
tlumočnice a překlada

telka, specialistka na  
moderní Čínu a autorka 
mnoha publikací o Číně

Mgr. Tomáš Koukolík  
absolvent čínštiny na FF 
UK, učitel a překladatel 

a autor pořadů o moder
ní Číně na ČRo Leonardo

Bc. Pavel Dvořák
student čínské a španěl

ské filologie na FF UP, 
tříletý pobyt v Číně, zají

má se o moderní Čínu

Bc. Petr Vrána
absolvent FF UK, v Číně 

studoval čínštinu (meziná
rodní zkoušky) a kungfu, 
nadšenec pro čínské čaje

Dále vás zde mohou provázet:
Mgr. Jan Pospíšil – programový manažer CK China Tours
Mgr. Lenka Dřímalová – absolventka sinologie na FF UP, roční 
studijní pobyt v Hangzhou
Mgr. Petr Krchňavý – absolvent studia mezinárodních vztahů 
a sinologie na MU, učitel čínštiny
Bc. Silvia Vráblová – absolventka čínštiny na FF UP,  
dvouletý studijní pobyt v Číně
Bc. Kristýna Tlustá – absolvenka bakalářského studia Kulturních 
studií Číny na FF MU
Bc. Ondřej Zdráhal – ukončené bakalářké studium Mezinárodních  
a teritoriálních studií na Kulturních studiích Číny FF MU

a dále i Mgr. Kamil Hanák, Ondřej Vařil, M.A., Mgr. Ivana 
Kolbabová (roz. Drápalová), Bc. Vlastimil Dobečka,  
Bc. Renata Jirásková, Klára Štiplová

SkvoSty říše Středu   12/16  10

oSlavy čínSkého nového roku   8  12

Jižní čína a tropický hainan   14  13

velká ceSta říší Středu   22/26  14

čína drSná a kráSná i   12/15  16

čína drSná a kráSná ii    12/16  17

čína (neJen) pro gurmány i   7  18 

čína (neJen) pro gurmány ii   8  19 

Za přírodou a lidmi číny   20  20

hedvábná ceSta 2016   18  20 

třemi SoutěSkami do žlutých hor   14  21

JihoZápadní čína   16  22

trasa název zájezdu program služby počet dní termín str.I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

nový program

Také většina zájezdů do Tibetu (viz str. 24) se alespoň částí programu dotkne „klasické“ Číny. Část programu v Číně má také zájezd S. Korea a Čína (str. 65).

 Jídelní hůlky

Nejstarší nálezy hůlek pocházejí zhruba  
z 12. stol př. n. l. V té době se však pravděpodobně 
používaly jen v kuchyni při vaření a na míchání ohně.  
Jíst se s nimi běžně začalo až zhruba na přelomu 
tisíciletí. Na jejich výrobu se používá dřevo, kov nebo 
i plast. Mohou být také z nefritu, kostí nebo dokonce 
slonoviny. Nejčastěji se dělají z bambusu, který 
roste velmi rychle. Jedná se totiž většinou o hůlky 
jednorázové, jejichž spotřeba se v Číně odhaduje 
na několik desítek miliard ročně.

 Kaligrafie

Kaligrafie (umění krasopisu) vždy v Číně zaujímala 
výsadní postavení a byla považována za nejvyšší 
formu výtvarného umění. Znaky jejím prostřednictvím 
zobrazené nebyly jen prostředkem komunikace, ale 
i vyjádřením vnitřního světa a pocitů autora, jako 
je tomu v klasickém umění. K tomu mu pomáhaly 
tzv. Čtyři poklady studia – papír, štětec, tuš a kámen 
na roztírání tuše, které byly nezbytným majetkem 
každého učence. 
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Suzhou
Šanghaj

Guilin

Yangshuo

Lijiang

Dali
Kunming

Yuanyang

Chengdu

Xi’an

Hongkong

ČÍNA

KYRGYZSTÁN

HAINAN

Kašgar

j. Karakul

j. Issyk-kul

Turfan

Dunhuang

Jiayuguan

Binglingsi

Langmusi

Lanzhou

Datong

Chengde

Wutaishan

Pingyao

Luoyang

Sanya

Guiyang

Zhongdian

Xiahe

Songpan

Chongqing
Zhangjiajie

Fenghuang

Dazu

Yichang
Žluté hory

Kanton
Xiamen

Macao

Danxia

Hangzhou

Peking

Biškek

trasa název zájezdu program služby počet dní termín str.

Dlouhá zeď I str.  10  12  14  16  18  20

Krajina kolem řeky Li I str. 10  13  14

Zakázané město I str. 10  12  14  16  18

Zahrady v Suzhou I str.  10  14

Panda velká I str. 14  21  

Kamenný les I str. 14  22

Terasy Dračí hřbet I str. 10  13  14  17

Hongkong I str. 10  13  14  19
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Hongkong

Peking

Šanghaj

Suzhou
Guilin

Xi’an

ČÍNA


12
16
dní

Čína

polopenze
vstupy v ceně

8–18 účastníků

1.–2. Praha – Peking: procházka po náměstí 
Tian‘anmen (Tchien-an-men) – největší náměstí 
na světě; moderní bulváry i zapadlé uličky hlav-
ního města; večer místní specialita – pekingská 
kachna.
3. Peking: celodenní výlet na jeden z přístup-
ných úseků Dlouhé zdi U, jedné z největších 
staveb lidstva nazývané také Velká čínská zeď; 
cestou zastávka u olympijských sportovišť – Pta-
čí hnízdo, Vodní kostka.
4. Peking: výstavní lamaistický klášter Yonghe-
gong (Jung-che-kung); konfuciánská akademie; 
návštěva Letního paláce U – letní sídlo čínských 
císařů v podhůří Západních hor na břehu jeze-
ra kunming (kchun-ming); exkurze na perlovou 
farmu; večer představení pekingské opery.
5. Peking: prohlídka tzv. Zakázaného města U 
– sídlo čínských císařů do r. 1911, největší paláco-
vý komplex na světě; chrám Nebes U – místo, 
kam se chodili čínští císařové modlit za dobrou 
úrodu; noční přejezd lůžkovým vlakem.
6. Xi‘an (si-an): výlet s prohlídkou světoznámé 
Hliněné armády U – jedinečné archeologické 
naleziště z konce 3. stol. př. kr.; cestou zastávka 

v nefritové dílně; Velká mešita a podvečerní 
procházka muslimskou čtvrtí.
7. Xi‘an: celodenní výlet na posvátnou taoistic-
kou horu Huashan (Chua-šan) s několika tisíci 
schody (značně usnadněno výjezdem lanov-
kou) – typická čínská krajina, častá předloha 
pro výtvarné umění.
8. Xi‘an: dokončení prohlídky města – taoistic-
ký klášter osmi nesmrtelných, pagoda Malé 
divoké husy, monumentální 14 km dlouhé 
hradby; večer odjezd lůžkovým vlakem.
9. Suzhou (su-čou): ráno příjezd do suzhou – 
starobylé město při Velkém císařském kanálu, 
procházka nádhernými čínskými zahrada-
mi U – posezení v nejmalebnější zahradě Mistra 
rybářských sítí a největší zahradě Pokorného 
služebníka; exkurze do továrničky na zpraco-
vání hedvábí.
10. Suzhou – Šanghaj: přejezd do Šanghaje se 
zastávkou v kanály protkaném „vodním“ měs-
tečku Zhouzhuang (Čou-čuang) – projížďka 
v „gondole“ a procházka starými domy boha-
tých čínských obchodníků; večerní Šanghaj 
s obchodní třídou Nanking.

Pojeďte si na vlastní oči porovnat minulost a současnost jedné 
z nejstarších civilizací světa. setkat se s největšími nábožen-

sko-filozofickými proudy orientu, projíždět se původním venkovem 
a procházet se po rýžových polích. ochutnat pravou pekingskou kachnu, po-
slechnout si nefalšovanou pekingskou operu či nakoupit pravé čínské hedvábí. Uvidíte 
moderní velkoměsta se širokými bulváry, „zakázané“ císařské město i objev 20. století – přes dva 
tisíce let starou „hliněnou armádu“ a samozřejmě nejvelkolepější stavbu na světě – Dlouhou zeď. 
Vydáme se také spolu s čínskými poutníky na jednu z posvátných hor. navštívíme typické čínské 
zahrady, „vodní městečko“ a překvapí nás supermoderní, a přesto krásná Šanghaj. A kdo si pro-
dlouží cestu o čtyři dny do malebné krasové oblasti vápencových homolí a terasovitých rýžových 
polí a do „města 3. tisíciletí“ – Hongkongu, ten určitě nebude litovat.

 � Císařské paláce, malebné tradiční 
zahrady, posvátná hora

 � Stovky hliněných vojáků prvního 
císaře a „nekonečná“ Dlouhá zeď

 � Pohádková krajina homolovitých 
kopečků a rýžové terasy

 �Moderní velkoměsta 
západního střihu

To nejlepší z Číny
Skvosty říše StředuNejobLíbeNějŠí

10 Rýžové terasy Dračí hřbet (Jan Pospíšil)

Podvečerní krajina kolem řeky Li

Vojáci Hliněné armády v Xi‘anu (Jan Pospíšil)

Areál chrámu Nebes v Pekingu (Jan Pospíšil)

V areálu Letního paláce v Pekingu (Kristýna Tlustá)



11.–12. Šanghaj: mizející staré čínské město; 
prohlídka supermoderní čtvrti Pudong (Pchu-
-tung) – vyhlídka ze 492 m vysoké věže sWFC, 
projížďka nejrychlejším (magnetickým) vlakem 
na světě (431 km/h); nábřeží bund – centrum 
života smetánky 20. a 30. let 20. stol.; večer od-
let, přílet do ČR 12. den.
PRoDLoUŽeNí Do jIŽNí ČíNY:
12. Šanghaj – Guilin (kuej-lin) – Yangshuo 
(Jang-šuo): přelet do guilinu a následně 
přejezd do městečka Yangshuo – centrum 
světoznámé oblasti homolovitých kopečků; 
odpoledne vyhlídková plavba lodí po řece 
Li mezi homolemi.

13. Yangshuo: možnost nenáročného cyklovýle-
tu (nebo autem) rýžovými políčky mezi kopečky 
– výstup na Měsíční „horu“ s neopakovatel-
ným výhledem po malebné krajině.
14. Yangshuo – Hongkong: celodenní vý-
let na terasovitá rýžová políčka – oblast 
Dračí hřbet obývaná zajímavými národnost-
ními menšinami; přejezd do guilinu a odlet 
do Hongkongu.
15.–16. Hongkong: procházka ulicemi moderní-
ho velkoměsta, historickou lanovkou na kopec 
Victoria Peak; pohled na večerní osvětlený 
Hongkong z městské části kowloon; večer od-
let, přílet do ČR 16. den.

Víte, že Číňané nazývají Velkou čínskou zeď Wanli Chang cheng 
(Wan-li čchang-čcheng), což znamená doslova „Zeď dlouhá 
deset tisíc li“. Jelikož výraz „deset tisíc“ je pro ně tradičně 
synonymem nezměrného množství, nabízí se výstižnější překlad 
„Nekonečně dlouhá zeď“, zkráceně Dlouhá zeď. V angličtině se 
však ujalo označení „Great Wall of China“, jehož překladem 
vznikl nepřesný, avšak nejrozšířenější název „Velká čínská zeď“.

Všeobecně platné podrobnější informace o zájezdových službách naleznete na str. 100. 

V ceně zahrnuto: letenka Praha–Peking / Šanghaj (Hongkong)–Praha (vč. všech poplatků), 
2x v prodloužení přelet Šanghaj–Guilin–Hongkong, 2x noční lůžkový vlak I. tří-
dy, mikrobusy, metro, 7x hotel *** se snídaní (+ 4x v prodloužení), 9x večeře (+ 3x 
v prodloužení, v HK jen snídaně), vstupné do památkových objektů dle progra-
mu, český čínsky hovořící průvodce China Tours.

Základní varianta (12 dní) Prodloužená varianta (16 dní)

Kód zájezdu Termín Cena (Kč)

33-333-510 3.–14. 4.  58 800
33-333-520 11.–22. 5.  58 800
33-333-530 3.–14. 8.  58 800
33-333-540 7.–18. 9.  58 800
33-333-550 7.–18. 10.  58 800
jednolůžkový pokoj – 5180 Kč 
čínské vízum – 1200 Kč

Kód zájezdu Termín Cena (Kč)

33-333-511 3.–18. 4.  76 800
33-333-521 11.–26. 5.  76 800
33-333-531 3.–18. 8.  76 800
33-333-541 7.–22. 9.  76 800
33-333-551 7.–22. 10.  76 800
jednolůžkový pokoj – 8980 Kč 
čínské vízum – 1200 Kč
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Šanghajské mrakodrapy (Petr M. Ulrych)

Zámky pro štěstí na hoře Huashan (Lenka Dřímalová)

Mistr čínské kaligrafie (Jan Pospíšil)

Na loďkách v Zhouzhuangu (Petr M. Ulrych)

Dlouhá zeď

Leknínové jezírko (Lenka Petrášová)

Podvečerní krajina kolem řeky Li





Peking

ČÍNA

8
dní

polopenze
vstupy v ceně

6–16 účastníků

1.–2. Praha – Peking: prohlídka tzv. Zakázané-
ho města U – nejrozsáhlejší palácový komplex 
na světě, který byl po 500 let skryt před oby-
čejnými smrtelníky; procházka po náměstí 
Nebeského klidu (Tchien-an-men); večer místní 
specialita – pekingská kachna.
3. Peking: celodenní výlet do soutěsky longqing 
(lung-čching), kde se pravidelně koná men-
ší obdoba festivalu ledových soch ve městě 
Harbin – večerní různobarevně nasvětlené 
ledové výtvory; pozdní návrat zpět do Pekingu.
4. Peking: návštěva parku Beihai (Pej-chaj) 
s ohromnou tzv. Bílou stúpou a zdí Devíti draků; 
lamaistický klášter Yonghegong (Jung-che-
-kung) a konfuciánská akademie – centrum 
tradiční čínské vzdělanosti.
5. Celodenní výlet na Dlouhou zeď, jeden z no-
vodobých divů světa a největší stavbu lidstva 
– procházka po Zdi usnadněná výjezdem lanov-
kou; cestou zastávka u olympijských sportovišť 
– Ptačí hnízdo, Vodní kostka.
6. Čínský „Silvestr“: prohlídka Letního 
paláce U – letní sídlo čínských císařů v pod-
hůří Západních hor na břehu jezera kunming 
(kchun-ming), četné pavilony a mramorová 
loď císařovny Cixi (Cch‘-si), možnost zabruslit 

si na jezeře; večerní a noční celopekingský 
ohňostrojový rej.
7. Čínský nový rok: návštěva chrámu Nebes U, 
místa, kam se chodívali „synové nebes“ modlit 
za dobrou úrodu – pozorování slavnostního 
obětování; rozsáhlé novoroční trhy s různý-
mi čínskými tretkami a dobrotami.
8. letecký návrat do ČR. 

 � Využijte možnost individuálního 
prodloužení na tropickém ostrově 
Hainan (Chaj-nan) – na dotaz v CK.

Pojeďte se rozloučit přímo do Pekingu se starým rokem ko-
ně a přivítat nový rok ovce! Zavedeme vás na známá, turisty často 

vyhledávaná místa. Proč vás sem ale zveme v tuto roční dobu? Protože 
nyní zažijete zcela jinou atmosféru... Při troše štěstí si budete moci zabruslit 
na jezeře v letním paláci nebo se koulovat na Dlouhé zdi. Zažijete rozradostněné 
Číňany na monstrózních novoročních trzích. A co teprve celonoční velkolepé „silvestrov-
ské“ ohňostroje po celém městě! Zpestřením zájezdu bude výlet na nedaleký festival ledových 
soch, menší obdobu slavného festivalu ve městě Harbin. A pokud byste se chtěli po zimním pobytu 
v Pekingu trochu ohřát, můžete si na pár dní zaletět na tropický ostrov Hainan v Jihočínském moři.

 � Procházka po snad zasněžené  
Dlouhé zdi či bruslení 
v Letním paláci

 � Celonoční velkolepé „silvestrovské“  
ohňostroje a novoroční barvité trhy

 � Výlet na festival soch 
vytesaných z ledu

Krásy zimní Číny a festival ledových soch
Oslavy čínského nového roku

Kód zájezdu Termín Cena (Kč)

33-336-510 13.–20. 2.  36 800
33-336-610 2.–9. 2. 2016 36 800
jednolůžkový pokoj – 3460 Kč
čínské vízum – 1200 Kč

Všeobecně platné podrobnější informace  
o zájezdových službách naleznete na str. 100. 

V ceně zahrnuto: letenka Praha–Peking–Pra-
ha (vč. všech poplatků), mikrobusy, metro,  
6x hotel ***, 6x polopenze, 
vstupné do památkových ob-
jektů dle programu, český čínsky 
hovořící průvodce China Tours.

Víte, že čínští dělníci mířili v 19. stole-
tí houfně na Havaj v Tichém oceánu 
za prací na plantážích s cukrovou 
třtinou? Dnes už mají „Havaj“ v Čí-
ně – a to na ostrově Hainan, což je 
jediné čínské místo se skutečně tropic-
kým podnebím a dlouhými písečnými 
plážemi omývanými vodami Jihočín-
ského moře. Nejjižnější výběžek Číny 
a kdysi výspa vyhnanců – básníků 
a malířů je dnes velmi oblíbeným cí-
lem nejen obyvatel ze severní Číny, 
kteří sem v chladných zimních měsí-
cích směřují za tropickým sluncem.

Čína

SPecIaLITa

12 Ledové paláce (Jan Pospíšil)

Novoroční trhy (Jan Pospíšil)

Festival ledových soch

Oslavný dračí tanec (Jan Pospíšil)

Pláž na Hainanu (Petr Vrána)





Peking

Hongkong

Yangshuo
Guilin

Sanya

Kanton
Danxia

ČÍNA

HAINAN
Macao

14
dní

Čína

polopenze
vstupy v ceně

6–16 účastníků

1.–2. Praha – Hongkong: výjezd lanovou drá-
hou na vyhlídku Victoria Peak, rušné ulice 
moderního města; pohled na večerní rozzá-
řený ostrov Hongkong.
3. Macao U: plavba katamaránem do bývalé 
portugalské kolonie – pozůstatky katedrály 
sv. Pavla z r. 1602, stará pevnost nad městem, 
chrám bohyně a Ma, ochránkyně města; obří 
kasino The Venetian (velkolepá imitace Bená-
tek); pozdě večer návrat do Hongkongu.
4. Hongkong – Kanton: dopoledne výlet na ost-
rov Lan Tau – výjezd panoramatickou lanovkou, 
největší bronzová socha buddhy na světě 
(34 m), buddhistický klášter Bo lin; odpoled-
ne přejezd vlakem do kantonu.
5. Kanton: celodenní výlet do oblasti Kai-
ping U (kchaj-pching) za diaolou (tiao-lou) 
– opevněné mnohapatrové věže budované 
proti banditům (asi 1800 v celé oblasti); návště-
va nejzajímavějších vesniček.
6. Kanton – Danxia (Tan-sia): procházka 
po ostrově shamian (Ša-mien) s koloniální 
architekturou; návštěva trhu Qingping (Čching-
-pching) s produkty čínské medicíny, 57 m 
vysoká Hua Ta (Chua-tcha) – Květinová pago-
da, buddhistický klášter Hualin (Chua-lin); 600 m 
vysoká TV věž – 2. nejvyšší na světě; odpo-
ledne přejezd mikrobusem do pohoří Danxia.
7. Danxia U: celodenní prohlídka přírodního 
geoparku – procházka mezi skalními útvary 
z červeného pískovce (380 útvarů s výškou až 
409 m); noční přejezd lůžkovým vlakem.
8. Guilin (kuej-lin) – Yangshuo (Jang-šuo): rá-
no příjezd do guilinu a přejezd do městečka 
Yangshuo – centrum oblasti homolovitých 
kopečků; odpočinek a možnost nákupů; odpo-
ledne plavba lodí po řece Li mezi homolemi.
9. Yangshuo: celodenní nenáročný cyklovýlet 
(nebo autem) – výstup na Měsíční „horu“ s ne-
opakovatelným výhledem na do nekonečna 
se táhnoucí homole.
10. Yangshuo – Hainan (Chaj-nan): celodenní 
výlet na rýžové terasy v oblasti longji (lung-
-ťi) – Dračí hřbet, oběd na terasách v tradičním 
obydlí národnostní menšiny Zhuang (Čuang); 

večer odlet na ostrov Hainan.
11.–12. Sanya (san-ja): dvoudenní odpočinek 
na tropickém ostrově Hainan v Jihočínském 
moři – možnost vodních sportů nebo fakult. 
výletů (opičí ostrov, perlová farma).
13.–14. Sanya – Hongkong: dopoledne pobyt 
na ostrově; odpoledne přelet do Hongkongu 
a následně domů, přílet do ČR 14. den.

Čína není jen Dlouhá zeď, Hliněná armáda a Peking či Šanghaj. objevte 
kouzlo moderních kolonií – Hongkongu a Macaa, poznejte nejkrásnější 

místa jižní Číny. V okolí kantonu – města veletrhů – uvidíme pozoruhodné 
mnohapatrové věže, budované na obranu před bandity. Projdeme se mezi uni-
kátními červenými pískovcovými útvary a ve světoznámé oblasti homolovitých 
kopečků se svezeme lodí mezi vápencovými mogoty. Uvidíme, jak vysoko se šplhají terasy 
rýžových polí v oblasti zvané Dračí hřbet. A nakonec nás čeká tropický ráj – odpočinek na plážích 
ostrova Hainan, kterému se tu říká „čínská Havaj“.

 � Pohádková krajina homolovitých 
vápencových kopečků

 � Pozoruhodné obranné věže, červené 
pískovcové skály, rýžové terasy

 � „Britský“ Hongkong, 
„veletržní“ Kanton, „hazardní“ 
Macao a „čínská“ Havaj

Do moderních velkoměst i subtropické přírody
Jižní Čína a tropický Hainan

Kód zájezdu Termín Cena (Kč)

33-337-510 26. 10.–8. 11.  72 800
jednolůžkový pokoj – 6980 Kč
čínské vízum – 1200 Kč

Všeobecně platné podrobnější informace  
o zájezdových službách naleznete na str. 100. 

V ceně zahrnuto: letenka Praha–Hongkong–
Praha (vč. všech poplatků), 2x přelet (Guilin–
Sanya–Hongkong), 1x noční vlak I. třídy, mi-
krobusy; Hongkong – metro a rychlodráha, 
8x hotel *** s polopenzí (Čína), 2x hotel *** 
se snídaní (Hongkong), vstup-
né do památkových objektů dle 
programu, český čínsky hovoří-
cí průvodce China Tours.
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Ženy kmene Yao (Klára Štiplová)

Ulice v Macau (Jan Pospíšil)

Rýžové terasy Dračí hřbet (Václav Petr)

Noční Hongkong (David Hochman)
Opevněné věže „diaolou“ v Kaipingu (Petr Vrána)



Šanghaj
Suzhou

Hongkong

Peking

Chengdu

Lijiang

Xi’an

Guilin

Dali
Kunming

Yangshuo
Shenzhen

ČÍNA


22
26
dní

Čína

6–16 účastníků

1.–2. Praha – Peking: procházka po náměstí 
Nebeského klidu (Tchien-an-men) a starými 
mizejícími uličkami Pekingu; večer fakultativně 
místní specialita – pekingská kachna.
3. Peking: celodenní výlet na Dlouhou zeď U, 
nazývanou také Velká čínská zeď – procházka 
po Zdi; cestou zastávka u olympijských sporto-
višť – Ptačí hnízdo, Vodní kostka.
4. Peking: lamaistický chrám Yonghegong 
(Jung-che-kung) a konfuciánská akademie; 
prohlídka areálu Letního paláce U – letní síd-
lo čínských císařů na břehu jezera kunming 
(kchun-ming) v podhůří Západních hor; večer 
představení pekingské opery.
5. Peking: prohlídka tzv. Zakázaného města U 
– nejrozsáhlejší palácový komplex na světě; 
návštěva chrámu Nebes U – místo, kam se cho-
dívali „synové nebes“ modlit za dobrou úrodu; 
noční přejezd lehátkovým vlakem.
6. Xi‘an (si-an): proslulá Hliněná armáda U – 
posmrtná armáda prvního čínského císaře; 
monumentální hradby, Velká mešita; večerní 
procházka muslimskou čtvrtí.
7. Xi‘an: taoistický klášter osmi nesmrtelných, 
pagoda Malé divoké husy z 8. stol.; odpolední 
a noční přejezd lehátkovým vlakem.
8. chengdu (Čcheng-tu): unikátní chovná stanice 
pandy velké; leshan (le-šan) – prohlídka areá-
lu Velkého buddhy U (největší sedící Buddha 
na světě – 71 m); přejezd do lázní Baoguo (Pao-kuo).

9.–10. emeishan: výstup nebo výjezd (lanovkou) 
na emei U (3099 m) – jedna ze čtyř posvátných 
buddhistických hor; nocleh v horách – pozoro-
vání východu slunce; sestup/sjezd do Baoguo 
– cestou prohlídka klášterů, po návratu mož-
nost odpočinku v termálních pramenech; noční 
přejezd lehátkovým vlakem.
11. Panzhihua (Pchan-č‘-chua) – Lugu (lu-ku): 
vyhlídková cesta nádhernou krajinou JZ Číny (pro-
najatým mikrobusem) ke křišťálovému horskému 
jezeru Lugu (lu-ku) ve výšce 2685 m, jehož okolí 
obývá jedinečné matriarchální etnikum Mosu; 
fakultativně možnost projížďky po jezeře.
V letním termínu bude výlet k jezeru lugu 
nahrazen z důvodu špatné dostupnosti dnem 
navíc v lijiangu a okolí – vesnička Baisha (Pai-ša), 
park Tůně černého draka; Z Panzhihua bude 
půldenní přejezd přímo do lijiangu.
12. Lugu – Lijiang (li-ťiang) U: půldenní přejezd 
do lijiangu, obývaného zajímavou národnostní 
menšinou naxi (na-si) – cestou překročení Dlou-
hé řeky – procházka 600 let starým městečkem.
13. Lijiang: půldenní výlet a nenáročná procház-
ka téměř 4 km hlubokou soutěskou Tygřích 
skoků podél Dlouhé řeky pod 5596 m vysokou 
Sněžnou horou Nefritového draka; prohlídka 
paláce bývalé vládnoucí rodiny Mu.
14. Dali (Ta-li): přejezd do městečka na březích jezera 
Erhai (Er-chaj) – projížďka po jezeře s návštěvou ry-
bářské vesnice a typickým venkovským obědem.

Dlouhá zeď, panda, rýže, čaj, hedvábí, bojová umění...  
Je mnoho věcí, které vás určitě napadnou ve spojitosti s Čí-

nou. na velké cestě říší středu poznáte to nejlepší a nejzajímavější 
z její tradice i současnosti. Podáme si ruce s bohatou čínskou historií 
při prohlídce Pekingu a Xi‘anu. Atmosféry buddhismu se nadechneme při 
putování na posvátnou horu a po vzoru místních poutníků tu přivítáme východ 
slunce. navštívíme typické středověké městečko, poznáme i ruch největších a nejmodernějších 
ekonomických center 21. století. Uchvátí nás krása jihočínské přírody i umění starých zahradníků 
při odpočinku v tradičních čínských zahradách. Projdeme se rýžovišti a proplujeme pohádkovou 
krajinou mezi homolovitými kopečky. To vše, a určitě nejen to, zažijete na opravdu velké cestě 
opravdu velkou zemí.

 � Výstavní chrámy a paláce, živé 
kláštery, pagody i mešity

 � Horské velikány, křišťálová 
jezera i terasovitá políčka

 � Uličky a zahrady starých měst 
i supermoderní mrakodrapy

 � Nocleh a východ slunce 
na posvátné hoře

To nejlepší z Číny a ještě něco navíc
Velká cesta říší Středu

Zakázané město je chybný, nicméně 
vžitý název pro císařský palác v cent-
ru Pekingu. Čínsky se jmenuje Gugong 
(Ku-kung) – Starý palác. Císařský pa-
lác byl v dobách dynastií Ming a Qing 
(Čching) centrem obrovského „Zaká-
zaného města“ – komplexu, do kterého 
byl povolen vstup pouze osobám, jež 
měly co do činění na císařském dvoře. 
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Zeď Devíti draků v pekingském parku 

(Radka Podpěrová)

Zvonová věž v Xi´anu (Radka Podpěrová)

Zakázané město v Pekingu (Jan Pospíšil)

Hliněná armáda v Xi´anu (Jan Pospíšil)

Chrám Nebes v Pekingu (Renáta Jelínková)



15. Dali – Kunming: návštěva rozsáhlého areálu Tři 
pagody z 9. stol. – nejvyšší měří 70 m; fakultativ-
ně výjezd lanovkou na vrchol pohoří Cangshan 
(Cchang-šan) do výšky 3920 m s nádhernými vý-
hledy; odpolední přejezd linkovým autobusem.
16. Kunming (kchun-ming) – „město věčného ja-
ra“: výlet do unikátního Kamenného lesa U s až 
30metrovými vápencovými věžemi; přelet do gui-
linu a následný přejezd do Yangshuo (Jang-šuo).
17. Yangshuo: městečko v pohádkové krajině 
homolovitých kopečků – dopoledne možnost 
tradiční čínské masáže; odpoledne plavba po ře-
ce Li mezi homolemi.
18. Yangshuo: celodenní nenáročný cyklo/moto-
výlet mezi rýžovými políčky – výstup na Měsíční 
„horu“ (380 m) s neopakovatelným výhledem 
na do nekonečna se táhnoucí homole.
19. Výlet na terasovitá rýžová pole v oblasti 
Dračí hřbet, obývané zajímavými národnost-
ními menšinami Zhuang (Čuang) a Yao (Jao); 
noční přejezd lehátkovým vlakem.
20. Shenzhen (Šen-čen): dopoledne příjezd do super-
moderního velkoměsta (zvl. ekon. zóna) – souzvuk 
subtropické přírody s moderní architekturou; od-
poledne odpočinek na pláži jihočínského moře.
21.–22. Hongkong: ráno přechod hranice 

do Hongkongu; výjezd lanovou dráhou na 
Victoria Peak s výhledem na celý ostrov, rušné 
ulice moderního města; pohled na večerní vel-
koměsto z městské části kowloon; večer odlet 
do ČR a přílet domů 22. den.
PRoDLoUŽeNí Do SUZHoU a ŠaNGHaje:
22. Shenzhen – Šanghaj: předcházející večer návrat 
zpět do shenzhenu; dopoledne přelet do Šanghaje 
– nábřeží bund (centrum života šanghajské smetán-
ky 30. let 20. stol.); večer obchodní třída Nanking.
23. Suzhou (su-čou): ráno přejezd vlakem 
do města, kdysi nazývaného „Benátky Východu“ 
– světoznámé zahrady čínských úředníků U; 
možnost návštěvy dílny na výrobu hedvábí.
24. Suzhou – Zhouzhuang (Čou-čuang): ran-
ní posezení v zahradě Mistra rybářských sítí; 
přejezd do malebného „vodního městečka“ 
Zhouzhuang, protkaného nesčetnými kanály 
– architektura dynastií Qing (Čching) a Ming; 
večer dojezd do Šanghaje.
25.–26. Šanghaj: prohlídka „města 3. tisíciletí“ 
v moderní části Pudong (Pchu-tchung) – vyhlíd-
ka ze 492 m vysoké budovy sWFC; fakultativně 
projížďka nejrychlejším (magnetickým) vlakem 
na světě; zanikající staré čínské město; noční 
let domů, přílet 26. den.

Víte, že čínský název pandy velké – Xiongmao (Siung-mao) je slože-
nina „medvěd-kočka“? Čína zná pandy nejméně 3000 let, Evropa se 
o existenci tohoto zajímavého živočicha dozvěděla díky francouz-
ským misionářům až na konci 19. století. Domovem pand jsou hory 
na severu a severozápadě provincie Sichuan (S’-čchuan), které jsou ja-
kožto domovina tohoto ohroženého druhu pod ochranou UNESCO. 
Díky své vzácnosti se panda velká stala národním symbolem Číny.

Všeobecně platné podrobnější informace o zájezdových službách naleznete na str. 100. 

V ceně zahrnuto: letenka Praha–Peking / Hongkong (Šanghaj)–Praha (vč. všech poplatků), 1x pře-
let Kunming–Guilin (+ 1x přelet Shenzhen–Šanghaj v pro-
dloužení), 4x noční lehátkový vlak II. třídy, mi-
krobusy, linkové autobusy, MHD, 15x hotel ** 
(+ 4x v prodloužení), pekingská opera, český 
čínsky hovořící průvodce China Tours.

Základní varianta (22 dní) Prodloužená varianta (26 dní)

Kód zájezdu Termín Cena (Kč)

33-330-510 10. 4.–1. 5.  69 800
33-330-520 5.–26. 5.  69 800
33-330-530 1.–22. 7.  69 800
33-330-540 3.–24. 9.  69 800
33-330-550 7.–28. 10.  69 800
jednolůžkový pokoj – 5880 Kč 
čínské vízum – 1200 Kč

Kód zájezdu Termín Cena (Kč)

33-330-521 5.–30. 5.  79 800
33-330-531 1.–26. 7.  79 800
33-330-541 3.–28. 9.  79 800

jednolůžkový pokoj – 7260 Kč 
čínské vízum (2 vstupy) – 1600 Kč
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Žena kmene Yao (Václav Petr)

Podvečer v Yangshuo

Zahrada mistra rybářských sítí v Suzhou 
(Jan Pospíšil)

Kamenný les v Kunmingu (Miloš Podpěra)

Noční zářící Šanghaj (Jan Pospíšil)

Panda velká (Ivana Kolbabová)



Peking

Pingyao
Wutaishan

Chengde

Datong

1.–2. Praha – Peking – chengde (Čcheng-te): 
po příletu do Pekingu přejezd do Chengde – bývalé 
letní sídelní město císařů dynastie Qing (Čching).
3. chengde U: horské sídlo (známé také jako 
Džehol) s dominantní stavbou – tzv. „malou 
Potálou“ a dalšími kláštery značně ovlivně-
nými tibetskou architekturou; výlet lanovkou 
na zajímavý přírodní útvar Perlíkovou horu 
s výhledem na krajinu a okolní kláštery.
4. chengde – Peking: přejezd na Dlouhou 
zeď U, jeden z novodobých divů světa – pro-
cházka po Zdi, největší stavbě lidstva; večer 
příjezd do Pekingu.
5. Peking: bubnová a Zvonová věž v centru 
města; odpočinek v parku beihai (Pej-chaj) se zdí 
Devíti draků a obří bílou stúpou, rozsáhlý taois-
tický klášter bílých oblaků; noční lehátkový vlak.
6. Pingyao U (Pching-jao): starobylé městeč-
ko opevněné šestikilometrovými mohutnými 
hradbami – malebné uličky s tradiční čínskou ar-
chitekturou z období dynastie Ming a Qing (Čching).
7. Pingyao – Lijiashan (li-ťia-šan): půldenní přejezd 
do 550 let staré vesnice vyhloubené ve spraši ne-
daleko Žluté řeky – prohlídka taoistického kláštera 
Černého draka nad řekou, procházka po vesničce 
a okolí; noc v tradičním „sprašovém“ obydlí.
8. Lijiashan – Wutaishan (Wu-tchaj-šan): celo-
denní přejezd do pohoří Wutaishan – centrum 
tibetského buddhismu v Číně.
9. Wutaishan U: klášterní komplex jedné ze čtyř 
posvátných buddhistických hor, jehož historie 
sahá do období dynastie Han (Chan) – návště-
vy klášterů v čele se 75 m vysokou Velkou bílou 
stúpou; možnost procházky po okolních kopcích.

10. Wutaishan – Datong (Ta-tchung): přejezd 
drsnou, ale působivou sprašovou oblastí pro-
vincie shanxi (Šan-si) – zastávka v jedinečném, 
na skále zavěšeném klášteře; procházka starým 
dělnickým městem a po mohutných měst-
ských hradbách.
11. Datong: prohlídka rozsáhlého areálu unikát-
ních jeskynních chrámů Yungang U (Jün-kang) 
– většina výzdoby pochází z 5. stol.; odpoledne 
přejezd linkovým autobusem do Pekingu, pří-
jezd pozdě večer.
12. odlet ráno do Prahy, nebo pokračování 
na prodlouženou variantu.
PRoDLoUŽeNí V PeKINGU:
12. Peking: dopoledne individuální volno (od-
počinek, nákupy ap.); odpoledne prohlídka tzv. 
Zakázaného města U – nejrozsáhlejší palácový 
komplex na světě; procházka po náměstí Ne-
beského klidu (Tchien-an-men), výhled z tzv. 
Uhelného vršku na Zakázané město; večeře fa-
kultativně místní specialita pekingská kachna.
13. Peking: návštěva olympijských sportovišť 
– Ptačí hnízdo, Vodní kostka; zoo s unikátní 
pandou velkou; Letní palác U – letní sídlo čín-
ských císařů v podhůří Západních hor na břehu 
jezera kunming (kchun-ming), projížďka po je-
zeře, prohlídka četných pavilonů a mramorové 
lodi císařovny Cixi (Cch‘-si).
14. Peking: chrám Nebes U s oltářem modliteb 
za dobrou úrodu, lamaistický klášter Yonghe-
gong (Jung-che-kung), konfuciánská akademie, 
staré pekingské uličky a večerní procházka 
okolo tzv. Předního a Zadního jezera.
15. letecký návrat do ČR.

na poměrně malém prostoru a bez místních přeletů poznáme vše, 
co je pro Čínu typické. starobylá zákoutí nalezneme v malebném 

městečku Pingyao. Přespíme v tradičním jeskynním obydlí u Žluté řeky, 
navštívíme posvátné hory s množstvím buddhistických klášterů. Pojedeme 
horskou silnicí vysoko nad sprašovými kaňony. necháme se unést bohatě zdobenými 
vyhlášenými buddhistickými skalními chrámy. V drsném hornickém Datongu uvidíme kus 
Číny „bez pozlátka“, díl krásy si dopřejeme ve výstavních klášterech ve městě Chengde. Projdeme 
se po Dlouhé zdi a odpočineme v parku Beihai. A kdo jede do Číny poprvé, určitě neodmítne možnost 
prodloužit si cestu o tři dny na důkladnější poznání starého i moderního Pekingu.

 � Císařské zahrady, starobylé 
čínské městečko i tradiční 
tibetská architektura

 � Posvátné hory a buddhistické 
skalní chrámy

 � Dlouhá zeď, sprašová 
krajina a skalní obydlí

Císařská nádhera i syrová krajina v okolí Pekingu
Čína drsná a krásná I

Čína


12
15
dní

6–16 účastníků

Všeobecně platné podrobnější informace o zájezdových službách naleznete na str. 100. 

V ceně zahrnuto: letenka Praha–Peking–Praha (vč. všech poplatků), 1x noční le-
hátkový vlak II. třídy, 1x linkový autobus (5 h); mikrobusy, MHD, 8x hotel ** (+ 3x 
v prodloužení), 1x tradiční vícelůžkové ubytování se spol. soc. zařízením, český 
čínsky hovořící průvodce China Tours.

Základní varianta (12 dní) Prodloužená varianta (15 dní)

Kód zájezdu Termín Cena (Kč)

33-334-510 3.–14. 5.  42 800
jednolůžkový pokoj – 3880 Kč
čínské vízum – 1200 Kč

Kód zájezdu Termín Cena (Kč)

33-334-511 3.–17. 5.  46 800
jednolůžkový pokoj – 4690 Kč
čínské vízum – 1200 Kč

16 Monumentální hradby v Pingyao (Jan Pospíšil)

Chrám Puningsi v Chengde (Jan Pospíšil)

Letní palác v Chengde (Klára Štiplová)

Jeskynní chrámy Yungang v Datongu (Hana Bašová)





Peking

Pingyao
Wutaishan

Chengde

Datong

Peking

Guilin

Xiamen
Tulou

Guiyang

Kanton

ČÍNA

12
16
dní

6–16 účastníků

1.–2. Praha – Guiyang (kuej-jang) – anshun (An-šun): 
přílet do guiyangu a přejezd do Anshunu; cestou ves-
nice Tianlong (Tchien-lung) neboli Nebeský drak nár. 
menšiny Tunpu (Tchun-pchu) a majestátní chrám 
(pevnost) Wolong (Wu-lung) na Nebeské terase.
3. anshun: celodenní výlet k mohutnému 78 m 
vysokému a 101 m širokému vodopádu Stromu 
žlutých plodů – rozsáhlý areál s dalšími vodopá-
dy, jeskyněmi, kaskádami a kamenným lesem. 
4. anshun – Kaili (kchaj-li): konfuciánský chrám 
a živoucí tržiště; přejezd do kaili – centrum et-
nika Miao (Miao); cestou opevněné městečko 
Qingyan (Čching-yen) ze 14. stol.
5. Kaili – Xijiang (si-ťiang): přejezd hlubokým údo-
lím řeky přes vesnici langde (lang-te) do vesnice 
Xijiang (obě Miao), roztroušené na strmých svazích 
řeky v objetí terasovitých rýžových políček.
6. Xijiang – Rongjiang (Žung-ťiang): celoden-
ní přejezd do Rongjiangu – cestou zastávky 
ve vesnicích s úžasnou atmosférou ospalého 
jihočínského venkova.
7. Rongjiang – congjiang (Cchung-ťiang): 
přejezd přes turisty dosud neobjevené ves-
ničky nár. menšin Miao a Dong s možností 
nahlédnout do skutečného života těchto et-
nik – výroba indigového oblečení, sušení sóji 
a rýže, nejstarší, 360 let stará bubnová věž.
8. congjiang – Zhaoxing (Čao-sing) – chengyang 
(Čcheng-jang): prohlídka Zhaoxingu, centra nár. men-
šiny Dong – pět bohatě zdobených bubnových 
věží, kryté mosty; večer příjezd do Chengyangu.
9. chengyang – lonji (lung-ťi): pětiobloukový kry-
tý dřevěný most Větru a deště, největší v celé 
oblasti (65 m); kulturní vystoupení nár. menšiny 
Dong; přejezd na rýžové terasy – nocleh na terasách.

10. Longji – Guilin (kuej-lin): ráno na rýžo-
vých terasách Dračí hřbet s menšinou Zhuang 
(Čuang) – půldenní pěší výlet do vesnice Dazhai 
(Ta-čaj) s menšinou Yao (Jao) a s nádhernými 
výhledy na další terasy; přejezd do guilinu – 
centra oblasti homolovitých kopečků.
11.–12. Guilin – Praha: dopoledne skalní útvar 
Sloní chobot s vyhlídkou na řeku li a další ko-
pečky; odpoledne odlet do ČR (přílet 12. den).
PRoDLoUŽeNí Do obLaSTI TULoU a DIaoLoU:
11. Guilin – Xiamen (sia-men): odpoledne pře-
let do přístavního města Xiamen – procházka 
po rušné pěší zóně končící u moře; možnost 
večeře ve stylu darů moře.
12. Xiamen – Yongding (Jung-ting): přívozem 
na ostrov gulanyu (ku-lan-jü) s koloniální ar-
chitekturou; odpoledne přejezd do Yongdingu 
– centrum oblasti tulou (tchu-lou); jednoduché 
ubytování v tradičním kruhovém obydlí s ne-
opakovatelnou atmosférou. 
13. Yongding: celodenní návštěva okolních ves-
nic – unikátní kruhová sídliště národnostní 
menšiny Hakka U (okolo 3000 v celé oblasti, 
největší 63 m); noční přejezd lehátkovým vlakem.
14. Kanton: brzy ráno příjezd; 600 m vysoká TV 
věž – 2. nejvyšší na světě; buddhistický klášter 
Hualin (Chua-lin), klášter Šesti banyánů s Květi-
novou pagodou; výstavní dvůr rodiny chen 
(Čchen); možnost večeře ve stylu dim-sum.
15.–16. Kanton: celodenní výlet do oblasti 
Kaiping (kchaj-pching) za diaolou (tiao-lou) U – 
opevněné mnohapatrové věže proti banditům 
(asi 1800 v celé oblasti), návštěva nejzajíma-
vějších vesniček a výstup na některé z věží; 
večer odlet domů, přílet do ČR 16. den.

To nejznámější z Číny už jste viděli a chtěli byste poznat i místa ještě 
nedotčená moderním čínským rozvojem? Vezmeme vás do horských ob-

lastí jižní Číny, které jsou sice chudé, ale bohaté na krásnou subtropickou přírodu 
a velmi zajímavé národnostní menšiny. Poznáme blíže život obyčejných venkovanů, projdeme 
se po rýžovištích, vyzkoušíme místní jednoduchou kuchyni a nebo přenocujeme v místních 
tradičních obydlích. V prodloužení navštívíme i větší města – přístavy kanton a Xiamen, ale hlavně jedi-
nečné architektonické památky UnEsCo v jejich okolí – opevněné věže diaolou a kruhove stavby tulou.

 � Zajímavé národnostní menšiny, 
bubnové věže a kryté mosty

 �Mohutné vodopády, terasovitá 
pole, jeskyně a rozeklaná údolí 

 � Zapomenuté vesničky, kde se zastavil čas

 � Unikátní kruhová sídliště tulou 
a obranné věže diaolou

Krajinou rýžových polí a horských etnik
Čína drsná a krásná II

Čína

Všeobecně platné podrobnější informace o zájezdových službách naleznete na str. 100. 

V ceně zahrnuto: letenka Praha–Kanton–Praha (vč. všech poplatků), 2x vnitrostátní přelet 
Kanton–Guiyang a Guilin–Kanton (v prodloužení Guilin–Xiamen), pronajatý mikrobus, MHD 
ve městech, 9x hotel ** (+ 2x v prodloužení hotel **, 1x jednoduchý guest house v tradičním 
kruhovém obydlí a 1x lehátko ve vlaku II. třídy), český čínsky hovořící průvodce China Tours.

Základní varianta (12 dní) Prodloužená varianta (16 dní)

Kód zájezdu Termín Cena (Kč)

33-322-510 12.–23. 10.  52 800
jednolůžkový pokoj – 3680 Kč
čínské vízum – 1200 Kč

Kód zájezdu Termín Cena (Kč)

33-322-511 12.–27. 10.  62 800
jednolůžkový pokoj – 4980 Kč
čínské vízum – 1200 Kč
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Krytý dřevěný most u Sanjiangu (Jan Pospíšil)

Kulturní vystoupení menšiny Miao (Jan Pospíšil)

Věže „diaolou“ v Kaipingu (Miloš Podpěra)

Sušení rýže (Jan Pospíšil)



Peking

Šanghaj

1.–2. Praha – Peking: prohlídka tzv. Zakázané-
ho města U – nejrozsáhlejší palácový komplex 
na světě, který byl po 500 let utajen zrakům 
obyčejných smrtelníků; procházka po největším 
náměstí na světě – náměstí Nebeského klidu 
(Tchien-an-men) a starými pekingskými ulič-
kami; večer vrcholný kulinářský zážitek – místní 
specialita pekingská kachna v některé vyhláše-
né specializované restauraci, tzv. „kachňárně“.
3. Výlet na Dlouhou zeď U, jednu z největších 
staveb lidstva nazývanou také Velká čínská 
zeď – procházka po Zdi usnadněná výjezdem 
lanovkou; cestou zastávka u olympijských spor-
tovišť – Ptačí hnízdo a Vodní kostka; večer 
ochutnávka nejznámějších severočínských 
jídel v jejich skutečné podobě – kuřecí kost-
ky ochránce paláce, masové nudličky na způsob 
hlavního města, starobylé vepřové maso, du-
šený bůček v červené omáčce a jiné delikatesy; 
po večeři procházka po moderní obchodní 
třídě Wangfujing (Wang-fu-ťing) a návštěva tr-
žiště s roztodivnými exotickými specialitami.
4. Peking: chrám Nebes U – místo, kam se 
chodívali „synové nebes“ modlit za dobrou úro-
du; prohlídka areálu Letního paláce U – letní 
sídlo čínských císařů na břehu jezera kunming 
(kchun-ming) v podhůří Západních hor, nesčet-
né zahrady a pavilony, projížďka lodí po jezeře; 

večer velmi exotická západočínská ujgurská 
kuchyně – hovězí a jehněčí kebaby, chlebové 
placky nang (nan), skvělé ručně dělané nud-
le; procházka centrem starého Pekingu okolo 
Předního a Zadního jezera.
5. Peking – Šanghaj: asi 5hod. přejezd 
rychlovlakem z Pekingu do Šanghaje (nově 
vybudovaná rychlodráha – 300 km/h); nábře-
ží bund – centrum života smetánky 20. a 30. let 
20. stol.; večeře ve stylu darů moře (ryby, kreve-
ty a další mořské zajímavosti); večerní obchodní 
třída nanking – výkladní skříň moderní Šangha-
je s nejluxusnějšími značkami.
6. Šanghaj: mizející staré čínské město okolo 
tradiční mandarínské zahrady Yuyuan (Jü-
-jüan) s pouličními jídelními stánky; prohlídka 
supermoderní čtvrti Pudong (Pchu-tung) 
– vyhlídka ze 492 m vysoké věže sWFC, pro-
jížďka nejrychlejším (magnetickým) vlakem 
na světě (tzv. Maglev – 431 km/h); večer typická 
východočínská kuchyně s lehkými omáčka-
mi, zeleninou, sladkými i slanými plněnými 
knedlíčky a ovocem.
7. odlet do ČR, přílet domů týž den večer.

Víte, jak se připravuje pekingská kachna a jak chutná „starobylé“ 
maso? Zažijte a ochutnejte to nejlepší a nejzajímavější, co nabízí 

dvě nejznámější čínská města. na jedné straně poznáte Peking s tisíci-
letou historií, který byl sídlem několika dynastií, kde na vás z nepřeberného 
množství nádherných památek dýchne čínská hrdá minulost. na druhé straně vás oče-
kává kosmopolitní Šanghaj, výkladní skříň moderní Číny plná současné architektury, jež si 
nezadá s velkoměsty světovými. obě města jsou navíc vyhlášená čínskou kuchyní, ze které se v krát-
kém čase budeme snažit vybrat to nejlepší a nejrozmanitější. Vrcholem každodenního programu bude 
bohatá večeře ve vyhlášené restauraci, kde ochutnáme rozličné typicky čínské lahůdky. neopomeneme 
žádnou příležitost dopřát si vynikající pouliční specialitky – tradiční pekingské skládané placky jianbing, 
různá masíčka a sladké ovoce na špejlích nebo knedlíčky guotie „přilepené na hrnec“. Můžeme si též kou-
pit do ruky pečený batát nebo zjistit, že tzv. „smradlavé“ chou toufu nesrovnatelně lépe chutná než voní.

 � Parky, chrámy, zahrady, kláštery, 
náměstí a staré uličky

 �Mrakodrapy, rychlovlaky, 
koloniální architektura

 � Pekingská kachna, ujgurské nudle, 
plněné knedlíčky a dary moře

 � Exotické pouliční dobrůtky 
pro skutečné gurmány

Tradiční Peking a moderní Šanghaj
Čína (nejen) pro gurmány I

Kód zájezdu Termín Cena (Kč)

33-339-510 13.–19. 4.  39 800
33-339-520 13.–19. 7.  39 800
33-339-530 12.–18. 10. 39 800
jednolůžkový pokoj – 2890 Kč
čínské vízum – 1200 Kč

Všeobecně platné podrobnější informace 
o zájezdových službách naleznete na str. 100. 

V ceně zahrnuto: letenka Praha–Peking 
/ Šanghaj–Praha (vč. všech poplatků), 1x 
rychlo vlak Peking–Šanghaj, mikrobus, me-
tro; 5x hotel *** se snídaní, 5x stylová večeře 
ve vybraných restauracích, vstu-
py do památkových objektů dle 
programu, český čínsky hovořící 
průvodce China Tours.

Čína

7
dní

polopenze
vstupy v ceně

6–16 účastníků


18 Špejle na gril (Ivana Kolbabová)

Čínský oběd (Jan Pospíšil)

Šanghajské panorama (Renáta Jelínková)

Dlouhá zeď (Jiří Vacek)

Vstupní brána Zakázaného města v Pekingu  
(Jan Pospíšil)





Peking

Kanton

Hongkong
Macao

8
dní

polopenze
vstupy v ceně

6–16 účastníků

1.–2. Praha – Kanton: odpoledne přílet 
do guangzhou (kuang-čou), hlavního města ji-
hočínské provincie guangdong (kuang-tung), 
známého ve světě jako kanton – večeře ve sty-
lu typické jihočínské kantonské kuchyně 
– hodně zeleniny, ale i ovoce vařené, duše-
né i smažené v lehkých jemných omáčkách 
se zázvorem, česnekem a cibulkou; večer pěší 
zóna shangxiajiu (Šang-sia-ťiou) s možností 
ochutnávek dalších dobrot na špejlích – jeh-
něčí, kuřecí, ale i sépie a jiné netradiční lahůdky.
3. Kanton: celodenní výlet do oblasti Kai-
ping U  (kchaj-pching) za diaolou (tiao-lou) 
– opevněné mnohapatrové věže budované proti 
banditům (asi 1800 v celé oblasti), návštěva nejzají-
mavějších vesniček a výstup na vyhlídku na přístupné 
věže; večeře opět ve stylu kantonské kuchyně – např. 
vepřové plátky na medu, pečená husa, „bílé“ kuře, 
či kuře s citronovou omáčkou, žabí masíčko, čínské 
kvetoucí zelí čoi sam, lilek na železné plotýnce, lo-
tosové oddenky a jiné speciality. 
4. Kanton: živý buddhistický klášter Hua-
lin (Chua-lin) se síní 500 arhatů; trh Qingping 
(Čching-pching) s produkty čínské medicíny; 
600 m vysoká velmi ženská a elegantní TV věž 
s vyhlídkou ve 459 m; fakultativně možnost pro-
jížďky po nejvýše položené dráze na světě 
(488 m nad zemí); klášter Šesti banyánů s 57 m 
vysokou Květinovou pagodou; rezidence 
bohaté rodiny Chen (Čchen); večeře ve sty-
lu dim-sum – slané i sladké plněné taštičky, 
knedlíčky a bochánky, masa a dortíčky při-
pravované na bambusových napařováčcích. 
5. Kanton – Hongkong: ráno přejezd vlakem 
(cca 2 h) do bývalé britské kolonie Hongkong; 
výjezd lanovou dráhou na Victoria Peak s vý-
hledem na celý ostrov, rušné ulice moderního 
města; pohled na večerní velkoměsto z měst-
ské části kowloon; večeře ve stylu hongkongské 
kuchyně s posezením v pouliční restauraci na ve-
černím tržišti slavné Temple Street – např. 
knedlíčkovo-nudlová polévka wonton mee, ko-
řeněné krevety, kalamáry v těstíčku, vepřová 
žebírka ve sladkokyselé omáčce, hřebenatky 

na zázvoru, kuře na soli, houževnatci s bro-
kolicí v ústřicové omáčce aj.
6. Macao U: plavba rychlolodí do bývalé portu-
galské kolonie – pozůstatky katedrály Sv. Pavla 
z r. 1602, stará pevnost nad městem, při procházce 
ochutnáme makanéskou specialitu – lisované pe-
čené hovězí plátky či natas – dortíčky s vaječným 
krémem; nejstarší chrám bohyně a Ma, ochrán-
kyně města; 338 m vysoká Macau Tower; přesun 
na ostrov Taipa – obří kasino The Venetian (vel-
kolepá imitace Benátek); koloniální promenáda 
staré Taipy a večeře na Rua do Cunha – „ulice jídla“ – 
portugalská specialita – zapékaná rýže s kachním 
masem nebo tzv. africké kuře galinha à africana 
a na závěr lahodný „pilinový“ puding serradura; 
pozdě večer návrat do Hongkongu.
7.–8. Hongkong: výlet na ostrov Lan Tau – 
výjezd panoramatickou lanovkou pod nejvyšší 
vrchol ostrova lantau Peak (934 m); kdysi největ-
ší bronzová socha sedícího buddhy na světě 
(34 m), buddhistický klášter bo Lin; rybářská 
vesnice Tai o s domy na kůlech na moři; ve-
čeře na rozloučenou ve vesnické restauraci 
ve znamení ryb a darů moře, možnost nákupu 
nasolených sušených ryb či místní speciality 
– krevetové pasty; transfer na letiště a večer 
odlet domů, přílet do ČR 8. den.

ochutnali jste už pekingskou kachnu či šanghajské speciality? 
Ať už ano či ne, nabízíme vám vyzkoušet na vlastní jazyk dal-

ší ze čtyř nejznámějších a nejcharakterističtějších čínských kuchyní. 
A to kuchyni kantonskou, potažmo jihočínskou. A nemusíte se bát, pes 
je opravdu vybraná specialita, kterou vám běžně místo kuřete nenaservírují. Raději si 
zapamatujte jména jako siumai, hargow či haam sui gaau – s těmi se totiž setkáte v kan-
tonu daleko častěji. stejně tak si tu spíše pochutnáte na rybách a plodech moře. navštívíme 
i tržiště s kořením, zeleninou a jinými surovinami, ochutnáme rozličné pouliční dobrůtky. Posedíme 
v restauraci na jídelním tržišti či v tradiční rybářské vesničce. V bývalém koloniálním Macau bude-
me mít možnost si jídelníček navíc obohatit o speciality původně portugalské, africké či brazilské. 

 �Malebné koloniální Macao a tepající 
supermoderní Hongkong

 � Opevněné věže diaolou, Květinová 
pagoda či 2. nejvyšší TV věž na světě

 � Knedlíčky dim-sum, portugalsko- 
-brazilské delikatesy, ryby a dary moře

 � Trhy, „pouliční“ restaurace, „jídelní“ 
ulice a dobrůtky na špejlích

Hongkong, Kanton a Macao
Čína (nejen) pro gurmány II

Čína

Kód zájezdu Termín Cena (Kč)

33-321-510 6.–13. 4.  49 800
33-321-520 19.–26. 10.  49 800
jednolůžkový pokoj – 4840 Kč
čínské vízum – 1200 Kč

Všeobecně platné podrobnější informace  
o zájezdových službách naleznete na str. 100. 

V ceně zahrnuto: letenka Praha–Kanton /
Hongkong–Praha (vč. všech poplatků), vlak 
Kanton–HK, loď HK–Macao–HK, pronajatý mik-
robus, metro a MHD v HK a Macau, 5x hotel *** 
se snídaní, 6x stylová večeře nebo 
oběd, vstupy do památkových 
objektů dle itineráře, český čínsky 
hovořící průvodce China Tours.

NoVá TRaSa
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Opevněné věže diaolou (S. Strouhalová)

Květinová pagoda v Kantonu (Jan Pospíšil)

Večeře ve stylu dim-sum (Petr Vrána)

Pouliční lahůdky(Renata Jelínková)



Peking

Langmusi
Lanzhou

Yichang

Zhangjiajie

Guiyang

Chongqing
Chengdu

ČÍNA

1.–2. Praha – Peking – Lanzhou (lan-čou): pří-
let do Pekingu a přelet do lanzhou.
3. Lanzhou – Xiahe (sia-che): přejezd do měs-
tečka Xiahe s klášterem labrang – poutní okruh 
„kora“, nasávání atmosféry a stará tibetská 
a muslimská čtvrť.
4. Xiahe – Langmusi (lang-mu-s‘): rozsáhlý 
tibetský klášter Labrang; půldenní přejezd ná-
horní plošinou – pastviny s pasoucími se jaky.
5. Langmusi: typická tibetská vesnice v zajetí hor 
ve výšce 3300 m – místo tradičního tibetského tzv. 
nebeského pohřbu, návštěva místních klášterů.
6. Langmusi – Songpan (sung-pchan): půldenní 
přejezd do rozeklaných lesnatých údolí; měs-
to songpan obehnané hradbami.
7. Huanglong (Chuang-lung): nP Žlutý drak U – 
žlutobílé vápencové kaskády s 5588 m vysokou 
horou Sněžného pokladu v pozadí.
8. Songpan: tradiční s‘-čchuanská architek-
tura dřevěných stavení; fakultativně celodenní 
výlet na konících do okolí.
9. Songpan – Wenchuan (Wen-čchuan): „kamenná“ 
vesnice menšiny Qiang (Čchiang) s několikapat-
rovými strážními věžemi; přejezd do Wenchuanu.
10. Wenchuan – chengdu (Čcheng-tu): půldenní 
přejezd do Chengdu – návštěva buddhistické-
ho kláštera Wenshu (Wen-šu).
11. chengdu – chongqing (Čchung-čching): bud-
dhistické skalní chrámy v Dazu U (Ta-cu) – 31 m 
dlouhý ležící Buddha; přejezd do Chongqingu.
12. chongqing – Wanzhou (Wan-čou): pro-
hlídka staré čtvrti Ciqikou (Cch‘-čchi-kchou) 
a buddhistický chrám luochanů; odpoledne 
přejezd do Wanzhou; večer nalodění.
13. Wanzhou – Yichang (I-čchang): celodenní 

plavba lodí po Dlouhé řece přes světozná-
mé Tři soutěsky – cestou odbočka do Malých 
tří soutěsek a některé dalších pamětihodnosti.
14. Yichang – NP Wulingyuan (Wu-ling-jüan): do-
poledne vylodění – prohlídka největší přehradní 
hráze na světě; odpolední přejezd do nP Wulingyuan.
15. NP Wulingyuan U: výjevy z tradičních 
čínských krajinomaleb – podivuhodná kra-
jina až 350 m vysokých kamenných sloupů 
vystupujících ze subtropického lesa.
16. Wulingyuan – Fenghuang (Feng-chuang): 
přejezd do městečka Fenghuang – cestou za-
stávky ve vesnicích místních menšin.
17. Fenghuang – malebné město s 1300letou 
historií, nazývané Číňany též „nejkrásnější 
město v Číně“; projížďka na loďce.
18. Fenghuang – Huaihua (Chuaj-chua): jižní 
Dlouhá zeď a hradbami opevněné městečko 
Huangsiqiao (Chuang-s‘-čiao); přejezd do Huaihua.
19.–20. Huaihua – Peking – Praha: přejezd do gui-
yangu (kuej-jang); večer odlet domů, přílet 20. den.

na této cestě se záměrně vyhýbáme u nás nejznámějším turistickým 
místům v Číně. Čekají nás dvě naprosto odlišné části Číny. V první 

poznáme západní horské oblasti provincií gansu a sichuan – s rozsáhlý-
mi pláněmi, ale i horskými masivy a hlubokými údolími, obývané zejména 
Tibeťany s jejich typickými chrámy a kláštery. V druhé půli zamíříme dvou-
denní plavbou Třemi soutěskami po Dlouhé řece do provincií Hunan a guizhou – oblastí 
s nádhernou subtropickou přírodou a vysokou koncentrací různých národnostních menšin.

 � Nejkrásnější národní parky 
Číny a jižní Dlouhá zeď

 � Setkání s rozmanitými 
národnostními menšinami

 � Buddhistické chrámy a činné 
kláštery tibetského předhůří

 � Plavba Třemi soutěskami 
po Dlouhé řece

Aneb co ani ve velké cestě Čínou nenajdete
Za přírodou a lidmi Číny

Kód zájezdu Termín Cena (Kč)

33-338-510 1.–20. 9.  72 800
jednolůžkový pokoj (jen v hotelech) – 5180 Kč
čínské vízum – 1200 Kč

Všeobecně platné podrobnější informace  
o zájezdových službách naleznete na str. 100. 

V ceně zahrnuto: letenka Praha–Peking–Pra-
ha (vč. všech poplatků), 2x přelet (Peking–Lan-
zhou, Guiyang–Peking), mikrobu-
sy, MHD, 15x hotel **, 2x 4lůžková 
kajuta na lodi, český čínsky hovo-
řící průvodce China Tours.

Čína

20
dní

6–16 účastníků


DoPoRUČUjeMe

Vydejme se po „hedvábné cestě“, která spojovala v raném středověku všechny velké civilizace euro-
asijského kontinentu. Putujme po ní jako starověcí kupci, vzdělanci, umělci, náboženští myslitelé, 

šiřitelé učení Buddhova, Mohamedova a kristova. Jednotlivé úseky hedvábné cesty byly důležitými ob-
chodními tepnami, ale i výjimečným faktorem světového dění kulturního a duchovního. 
My se vydáme po severní větvi východní části suchozemské cesty – z Biškeku do luoyangu, 
po okraji pouští gobi a Taklamakan a budeme sledovat západní část Dlouhé zdi.

Termín: květen 2016 Více informací na www.chinatours.cz

Hedvábná cesta 2016  18
dní
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V lamaistickém klášteře Labrang (Markéta Dolistová)

Langmusi

Luoyang (Klára Štiplová)

NP Wulingyuan (Jiří Šilha)





Peking

Šanghaj

Hangzhou
Chongqing

Žluté horyDazu

Chengdu

14
dní

polopenze
vstupy v ceně

6–16 účastníků

1.–2. Praha – chengdu (Čcheng-tu): hlavní město 
nejlidnatější provincie sichuan (s‘-čchuan) – bud-
dhistický klášter Wenshu (Wen-šu) s typickou 
čajovnou pod širým nebem.
3. chengdu: ráno návštěva chovné stanice uni-
kátní pandy velké; celodenní výlet s prohlídkou 
areálu Velkého buddhy U (největší sedící Bud-
dha na světě – 71 m) v leshanu (le-šan).
4. chengdu – chongqing (Čchung-čching): 
přejezd se zastávkou v buddhistických skalních 
chrámech v Dazu U (Ta-cu) – nejstarší z chrá-
mů pocházejí z 5. stol., četné sochy a reliéfy 
buddhů a buddhistických božstev.
5. chongqing – Wanzhou (Wan-čou): dopoledne 
prohlídka staré čtvrti Ciqikou (Cch‘-čchi-kchou), 
1000 let starý buddhistický chrám luochanů; 
odpoledne přejezd do Wanzhou – večer nalodění.
6. Wanzhou – Yichang (I-čchang): celodenní 
plavba po Dlouhé řece Třemi soutěskami, 
které byly kvůli stavbě obří přehrady částečně 
zaplaveny – několikahodinová zastávka v tzv. 
Malých třech soutěskách, nacházejících se 
na jednom z přítoků Dlouhé řeky, cestou další 
kulturní zajímavosti.
7. Yichang – Hangzhou (Chang-čou): vylodění 
v Yichangu – návštěva hráze největší přehrady 
na světě; odpoledne přelet do Šanghaje a pře-
jezd do Hangzhou.
8. Hangzhou: mladými milenci vyhledávané 
Západní jezero U, čajové plantáže slavného 
čaje Dračí studna, 60 m vysoká osmiboká pa-
goda Šesti harmonií.
9. Hangzhou – Žluté hory U: dopoledne přejezd 
mikrobusem do Žlutých hor – výjezd lanovkou 
na jeden z vrcholů (přes 1800 m), procházka 
po vrcholcích; nocleh v hotelu v horách.
10. Žluté hory: východ slunce nad sever-
ním mořem – mezi mračny rozprostírajícími se 
v údolí mezi 72 vrcholky s různými poetický-
mi názvy (např. vrcholek Nebeského hlavního 
města nebo Terasa odpočinku); sjezd lanov-
kou a přejezd do malebné vesničky Jiuhuashan 
(Ťiou-chua-šan).
11. Žluté hory – jiuhuashan: výjezd lanovkou 

na vrchol (1342 m) jedné z posvátných bud-
dhistických hor – nesčetné svatyně a kláštery 
a malebná vesnička na úpatí hory.
12. jiuhuashan – Šanghaj: celodenní výlet 
do vesniček Xidi U (si-ti) a Hongcun U (Chung-
-cchun) – ukázka jedinečné staré tradiční 
feudální čínské architektury; přejezd do města 
Tunxi (Tchun-si) – procházka po 1500 m dlouhé 
staré obchodní ulici; večer přelet do Šanghaje.
13.–14. Šanghaj: stará čínská čtvrť okolo tradič-
ní čínské zahrady Yuyuan (Jü-jüan), nábřeží 
bund; moderní čtvrť Pudong (Pchu-tchung) 
– vyhlídka ze 492 m vysoké budovy sWFC, 
projížďka nejrychlejším (magnetickým) vla-
kem na světě (431 km/h); večer odlet do ČR, 
návrat domů 14. den.

Vydejte se s námi do dvou nejoblíbenějších a nejnavštěvova-
nějších čínských přírodních lokalit, jejichž jedinečná krajina 

od pradávna inspirovala čínské malíře a básníky. Poplujeme maje-
státními Třemi soutěskami na Dlouhé řece, třetím nejdelším vodním 
toku světa. Poté se projdeme Žlutými horami, jejichž vrcholky s rozekla-
nými borovicemi přízračně vystupují z mračného oparu, a nasajeme trochu 
z atmosféry buddhistické poutní hory Jiuhuashan. navštívíme jedny z nejkrásnějších 
buddhistických skalních chrámů v Číně, uvidíme i největšího sedícího Buddhu na svě-
tě. Projdeme se též malebnými vesničkami s tradiční venkovskou architekturou a po plantážích 
nejslavnějšího čínského čaje.

 � Plavba Třemi soutěskami a největší  
přehradní hráz na světě

 � Velký Buddha, skalní chrámy  
a buddhistická poutní místa

 � Romantické město Hangzhou 
a tajuplné Žluté hory

 � Unikátní panda velká  
a malebné vesničky

Krajinou čínských básníků a malířů
Třemi soutěskami do Žlutých hor

Kód zájezdu Termín Cena (Kč)

33-332-510 14.–27. 9.  78 800
1lůž. pokoj – 5480 Kč (pouze hotely) / 9480 Kč (vč. lodě)
čínské vízum – 1200 Kč

Všeobecně platné podrobnější informace  
o zájezdových službách naleznete na str. 100. 

V ceně zahrnuto: letenka Praha–Chengdu / 
Šanghaj–Praha (vč. všech poplatků), 2x pře-
let (Yichang–Šanghaj, Žluté hory–Šanghaj), 
1x loď Wanzhou–Yichang, pronajaté mikro-
busy, metro, 9x hotel *** se snídaní, 2x kaju-
ta na lodi se snídaní, 12x večeře, český čín-
sky hovořící průvodce China Tours.
Náročnost: Pěší výlety ve Žlutých horách 
a na Jiuhuashanu vedou po dlážděných chod-
nících a schodech, ve Žlutých horách je však te-
rén členitý a schodiště někdy úzká a strmá.
Poznámka: Plavba Třemi soutěskami je rea-
lizována lodí **** či lodí odpovídajícího 
standardu. Výběr lodi je podřízen danému 
aktuálnímu plavebnímu řádu a lze jej ovliv-
nit jen částečně. V závislosti na stavu hladi-
ny vody se může změnit délka 
plavby (může být kratší nebo 
naopak delší), zájezd může mít 
tedy mírně upravený itinerář.

Čína
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Tajemné Žluté hory (Lenka Dřímalová)

Klášter luochanů v Chongqingu (Hana Bašová)

Ležící Buddha v Dazu (Markéta Dolistová)

Hravé pandy velké (Ivana Kolbabová)





Zhongdian

Kunming
Yuanyang

Dali
Lijiang

Peking

ČÍNA

16
dní

snídaně
vstupy v ceně

6–16 účastníků

1.–2. Praha – Kunming (kchun-ming): přílet 
do města „věčného jara“ – dle času příletu ná-
vštěva ptačího a květinového trhu.
3. Kuming – Dali (Ta-li): dopoledne přejezd 
linkovým autobusem do hradbami opevněné-
ho starého městečka Dali – rozsáhlý areál Tří 
pagod z 9. stol. s nejvyšší pagodou vysokou 
73 m; podvečerní procházka městečkem.
4. Dali: dopoledne projížďka lodí po jezeře Erhai 
(Er-chaj) s návštěvou „rybářské“ vesnice a tra-
dičním venkovským oběděm; odpoledne výjezd 
lanovkou na vrchol pohoří Changshan (Chang-
-šan) do výšky 3920 m za nádhernými výhledy.
5. Dali – Shaxi (Ša-si): dopoledne přejezd do sha-
xi – jedno z nejzachovalejších a nejvýznamnějších 
obchodních center na cestě „Koní a čaje“ me-
zi Barmou a Tibetem; výlet do nedalekých hor 
Shibao (Ši-pao) s 1300 let starými buddhistic-
kými rytinami.
6. Shaxi – Zhongdian (Čung-tien): přejezd úžas-
nou horskou krajinou do tzv. oblasti Šangri-la, 
tibetského podhorského města; cestou zastávka 
u tzv. Prvního ohybu Dlouhé řeky a prohlídka 
starého městečka shigu (Ši-ku) – kamenný bu-
ben; večer příjezd do Zhongdianu.
7. Zhongdian – hraniční město etnického Tibe-
tu (tibetsky gjalthang): celodenní výlet po okolí 
města – prohlídka výstavního rozsáhlého lamai-
stického kláštera Gandän Sumceling, v němž 
žije asi 600 mnichů; zelené pastviny Napahai 
(na-pcha-chaj); procházka starým tibetským 
městem s obrovským modlitebním mlýnem.
8. Zhongdian – Lijiang (Li-ťiang) U: přejezd 
přes travertinové terasy bílých vod – Baishuitai 
(Paj-šuej-tchaj) do téměř 4000 m hluboké sou-
těsky Tygřích skoků U – nenáročná procházka 
soutěskou pod 5596 m vysokou sněžnou ho-
rou nefritového draka; večer příjezd do lijiangu.
9. Lijiang: 600 let staré městečko s atmosférou 
středověké Číny obývané zajímavou národnostní 
menšinou naxi (na-si) – 500 let starý palác bývalé 
vládnoucí rodiny Mu, věž Desetitisíce let s výhledem 
na město, malebné uličky starého města; obrov-
ské živoucí tržiště s masem, ovocem, zeleninou.
10. Lijiang: park Tůně černého draka s neopako-
vatelným výhledem na Sněžnou horu nefritového 
draka a následný výlet a výjezd lanovkou (jedna 

z nejvýše položených na světě) na výše jmenovanou 
horu k ledovci do výšky 4506 m n.m. – procház-
ka pod vrcholky; večer odjezd lehátkovým vlakem.
11. Lijiang – Kunming: ráno příjezd – snídaňová 
specialita „nudle nošené přes most“ a půldenní 
výlet do zajímavého přírodního úkazu Kamen-
ný les U s až 30 m vysokými skalními věžemi 
– procházka nejzajímavějšími pasážemi parku.
12. Kunming – jianshui (Ťian-šuej): přejezd 
do města Jianshui s prohlídkou vesnice Chengzi 
(Čcheng-ci) s tradiční architekturou nár. menšiny 
Yi (I) s domy z nepálené hlíny (vepřovic); po příjez-
du Konfuciánská akademie – jedna z největších 
v zemi a bývalá rezidence bohaté rodiny Zhu (Ču).
13. jianshui – Yuanyang (Jüan-jang): výlet 
do 600 let staré vesnice Tuanshan (Tchuan-šan) 
– ke kamennému 17obloukovému 400 let sta-
rému mostu Dvojitého draka a do Vlaštovčí 
jeskyně vyhloubené řekou lu; odpoledne přejezd 
do centrální části unikátních rýžových teras, 
které po staletí na svazích pohoří ailao (Aj-lao) 
budovali příslušníci nár. menšiny Hani (Cha-ni).
14. Den na rýžových terasách Yuanyang U: brzy 
ráno výjezd na terasy a pozorování východu slun-
ce (v závislosti na počasí, ráno bývají mlhy); návštěva 
některého místního tržiště s příslušníky nár. menšin 
v tradičních krojích; odpolední procházka po terasách 
a pozorování západu slunce z jiného místa teras.
15.–16. Yuanyang – Kunming: půldenní návrat 
zpět do kunmingu a odlet přes některé čínské 
město zpět domů; přílet do ČR 16. den.

na této jedinečné cestě se vydáme do provincie Yunnan, neboli 
do „země na jih od mraků“, která patří k oblastem s nejzajímavější příro-

dou v Číně vůbec. současně je to také území, kde žije množství zajímavých etnik, 
s nimiž budeme mít možnost se na cestě setkávat. Podíváme se do jedné z nejhlub-
ších soutěsek na světě, prochodíme unikátní kamenný les, projedeme se lodí po jezeře Erhai. 
neopomeneme také rozsáhlý tibetský klášter v oblasti nazývané Šangri-la či malebné podhorské městečko 
s více než 600letou historií. Vyjedeme lanovkou na čtyřtisícové pohoří a setkáme se s lidmi Hani žijícími 
na unikátních rýžových terasách, které jsou nedávným čínským zápisem světového kulturního dědictví.

 � Starobylé čínské městečko 
a rozsáhlý tibetský klášter

 � Sněžná hora, Dlouhá řeka, 
Kamenný les

 � Národnostní menšiny 
a východ slunce na unikátních 
rýžových terasách

Krajinou na jih od mraků
Jihozápadní Čína

Kód zájezdu Termín Cena (Kč)

33-335-510 13.–28. 10.  72 800
jednolůžkový pokoj – 6980 Kč
čínské vízum – 1200 Kč

Všeobecně platné podrobnější informace  
o zájezdových službách naleznete na str. 100. 

V ceně zahrnuto: letenka Praha–Kunming–
Praha (vč. všech poplatků), 1x noční lehát-
kový vlak II. třídy Lijiang–Kunming, 1x den-
ní linkový autobus (5 h), mikrobusy, 1x loď, 
12x hotel *** se snídaní, vstupy 
do památkových objektů dle iti-
neráře, český odborný průvodce 
China Tours.

Čína

DoPoRUČUjeMe

22 V tibetském klášteře (Jan Pospíšil)

Tři pagody v Dali (Petr Vrána)

Nádherné výhledy v Yunnanu (Jan Pospíšil)

Palác rodiny Mu v Lijiangu (Jan Pospíšil)



Čína  
Nepál 
Indie

Tibet

Dnes se již nemusíte maskovat 

za mongolského poutníka, 

jak činili evropští cestovatelé 

na počátku 20. století, když 

chtěli proniknout do Tibetu. 

Z Pekingu se přenesete do centra 

Tibetské autonomní oblasti 

za několik hodin! Široký vějíř 

našich zájezdů vám umožní 

se Tibetu jen dotknout, nebo 

jej i detailně prozkoumat. 

Vyberte si tedy tu správnou 

cestu za poznáním země ještě 

před sto lety nedostupné!
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 Čhörten (Stúpa) 

Je architektonickým vyjádřením fyzické přítomnosti 
Buddhy a současně jeho oslavou. V doslovném 
překladu se jedná o „schránky na obětiny“. Mívají 
nejčastěji bílou barvu a bývají do nich uloženy 
významné buddhistické relikvie – náboženské 
texty, sošky, osobní věci významného lamy nebo 
dokonce vlasy, nehty či zuby samotného Buddhy. 
Někdy je do stúpy ukládán také popel nebo i celé tělo 
významného lamy.

 Modlitební mlýnky

Nejčastěji mají podobu malých ručních mlýnků, kterými 
buddhističtí věřící otáčejí ve směru hodinových ručiček 
a roztáčejí tak modlitby (mantry), jež jsou uvnitř uloženy, 
případně napsány přímo na mlýnku. Dotyční věří, že 
modlitba se tak dostane do světa a bude vyslyšena. 
Můžete je vidět v klášterech, na poutních okruzích 
(korách) nebo v průsmycích v podobě velkých pevných 
mlýnků, které mohou být také poháněny vodou či větrem, 
a k realizaci modliteb tak dochází zcela automaticky.

Jak domácí 

Jak je pro Tibeťany naprosto 
nenahraditelné zvíře. 
Především pro ty, kteří žijí 
daleko na pláních severního 
a západního Tibetu. Dává 
jim samozřejmě maso 
a mléko, z něhož vyrábějí 
máslo a sýr, ale také kůži 
a srst na výrobu oblečení 
a stanů. V neposlední řadě je 
tu také sušený jačí trus, který 
má v chladných zimních 
nocích vynikající výhřevnost.

Průvodci pro oblast Číny, Tibetu, Nepálu a Indie Dále vás zde mohou provázet:

Nabídka zájezdů do Tibetu, Nepálu, Číny a Indie

Mgr. Zuzana Vokurková , Ph.D.

absolventka sinologie 
na FF UK a tibetanistiky 
v Paříži, velká znalkyně 

Tibetu

Mgr. Ivana Kolbabová  
(roz. Drápalová) 

absolventka sinologie 
na FF UK, dvouletý pobyt 

v Číně, znalkyně také  
Indie a JV Asie

Ondřej Vařil, M.A.

absolvent sinolofie na FF UK 
a cestovního ruchu na VŠO 
v Praze, tříletý pobyt v Číně, 

milovník Tibetu

Mgr. Libor Bednář –  zkušený cestovatel, mnohaletá 
průvodcovská zkušenost nejen po Asii

MUDr. Martin Vedral – znalec a milovník Orientu, zejména 
Indie, dlouholetá průvodcovská praxe nejen v Asii

Mgr. Zdeněk Štipl, Ph.D. – indolog (sanskrt), přednáší na UK, 
velmi zkušený průvodce do Indie a Nepálu

Mgr. Kateřina Rojková – absolventka religionistiky 
a etnologie, roční pobyt v Dillí

a dále i PhDr. Ivana Bakešová, Bc. Petr Vrána,  
Bc. Pavel Dvořák, Mgr. Jan Pospíšil, Mgr. Petr Krchňavý, 
Mgr. Filip Němec

trasa název zájezdu program služby počet dní termín str.

čínou a tibetem do indie   22  26 

to neJlepší Z tibetu a nepálu   14  28

čína a tibet   16  29

tibetem do nepálu   19  30

tibet – poSvátná hora kailáS   22  31 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Mgr. Kamil Hanák

absolvent sinologie 
na FF UP, dvouletý pobyt 
v Číně, průvodce s vždyc

ky dobrou náladou

nové

24



Dále vás zde mohou provázet:

trasa název zájezdu program služby počet dní termín str.

Soul

Tokio

Dillí

Káthmándú

ČEDŽUDO

Taipei

ČÍNA

Tibet

INDIE

NEPÁL

Ágra

Váránasí

Lhasa

údolí Jarlung

Kailás

Guge

j. Manasarovar

Žikace

j. Nam

Sakja

Saga

Everest

Gjance

Xining

Chengdu

Xi’an

Manila

Peking

ŠanghajŠanghaj

Posvátná hora Kailás

str. 28

Gháty u Gangy ve Váránasí I str. 26

Potála ve Lhase I str. 26  28  29  30  31

Kailás I str. 31

Gjance I str. 26  28  29  30  31

Tádž Mahal I str. 26  
Hliněná armáda I str.  26  29  

Káthmándú I str. 26  28  30  31

Jezero Nam I str. 30

Mt. Everest I str. 28  30  
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Peking

Dillí

Káthmándú

Lhasa Xi’an

Chengdu

Ágra
Váránasí

Sakja

ČÍNA

INDIE

NEPÁL

22
dní

Čína I Tibet I Nepál I Indie

snídaně
vstupy v ceně

6–16 účastníků

1.–2. Praha – Peking: návštěva největšího palácové-
ho komplexu na světě, tzv. Zakázaného města U; 
procházka po náměstí Nebeského klidu (Tchien-
-an-men) a ve starých pekingských uličkách; večer 
místní specialita – pekingská kachna.
3. Peking: celodenní výlet na Dlouhou zeď U, 
přezdívanou také Velká čínská zeď; cestou za-
stávka u olympijských sportovišť – Ptačí hnízdo, 
Vodní kostka.
4. Peking: Letní palác U – letní sídlo čínských císa-
řů; chrám Nebes U s oltářem modliteb za dobrou 
úrodu; noční přejezd lehátkovým vlakem.
5. Xi‘an (si-an): ráno příjezd; Hliněná armáda U – 
„posmrtná armáda“ prvního čínského císaře; Velká 
mešita a večerní muslimská čtvrť s tržišti a stánky.
6. Xi‘an: taoistický klášter osmi nesmrtel-
ných, monumentální 14 km dlouhé hradby, 
pagoda Malé divoké husy; večer odjezd le-
hátkovým vlakem.
7. Chengdu (Čcheng-tu): v poledne příjezd; ná-
vštěva chovné stanice pandy velké, buddhistický 
klášter Wenshu (Wen-šu); večerní pěší zóna.
8. Chengdu – Lhasa: v ranních hodinách přelet 
do lhasy; klášter Sera – jeden z největších tibet-
ských klášterů, náměstí Barkhor a procházka 
uličkami staré lhasy.

9. Lhasa: celodenní prohlídka města – bývalé 
sídlo dalajlamů palác Potála U, bývalé letní 
sídlo dalajlamů Norbulinka U, nejposvátnější 
tibetský chrám Džokhang U.
10. Lhasa – Gandän: půldenní výlet ke klášte-
ru gandän, umístěnému v nádherné scenérii 
přírodního amfiteátru 4300 m vysoko nad ře-
kou kjičchu; odpoledne volno na odpočinek či 
nákup suvenýrů.
11. Lhasa – Gjance: celodenní přejezd kolem 
křišťálově modrého posvátného jezera Jam-
dok ve výšce 4500 m se zastávkou v projížděných 
průsmycích.
12. Gjance – Žikace: prohlídka gjance – jedno 
z nejzachovalejších tibetských městeček, kláš-
ter Palkhor-čchöde s jednou z největších stúp 
v Asii Kumbum; odpoledne přejezd do Žikace 
– poutní okruh „kora“ kolem kláštera, obrovská 
zrekonstruovaná pevnost nad starým tibet-
ským městem.
13. Žikace – Šäkar: návštěva sídla pančenlamy 
– výstavního kláštera Tašilhünpo; odpolední 
přejezd po silnici Přátelství směrem do nepálu.
14. Celodenní cesta na nepálské hranice 
do Zhangmu (Čang-mu) s překonáním několi-
ka pětitisícových průsmyků s úžasnými výhledy 

Vydejte se s námi na cestu snů a poznejte, jak žije více než jed-
na třetina lidí na světě! nahlédneme do dvou kultur patřících 

k největším a nejstarším na Zemi – čínské a indické. seznámí-
me se také s kulturou a náboženstvím Tibetu a s Indii blízkou 
kulturou nepálu. navštívíme nejznámější světové památky, ale 
i méně známé kláštery, chrámy a posvátná místa buddhistická, 
taoistická, lamaistická či hinduistická, uvidíme i stavby islámské. 
Zažijeme také drsnou, ale působivou přírodu Tibetské náhorní 
plošiny s jejími nedozírnými pláněmi a zasněženými osmitisícovými 
velikány i zelená rozeklaná nepálská údolí překypující bujnou vegetací. Pokocháme se pohledem 
na nejvyšší horu světa i na jeden z největších asijských veletoků – indickou gangu.

 � Procházka po Dlouhé zdi

 � Unikátní Hliněná armáda a čínský 
symbol – panda velká

 � Život na Tibetské náhorní plošině  
a pohled na himálajské velikány

 � Svítání na posvátné řece Ganze  
a nejkrásnější pomník lásky

Napříč Asií za čtyřmi kulturami
Čínou a Tibetem do Indie NeJoBLíBeNěJŠí

26 Mt. Everest (Jan Pospíšil)

Stúpa Kumbum v Gjance (Jan Pospíšil)

Tibetský mnich (Jan Pospíšil) Palác Potála ve Lhase (Jan Pospíšil)

V areálu Letního paláce v Pekingu  
(Renáta Jelínková)

Pagoda Malé divoké husy v Xi‘anu (L. Petrášová)



Peking

Dillí

Káthmándú

Lhasa Xi’an

Chengdu

Ágra
Váránasí

Sakja

ČÍNA

INDIE

NEPÁL

na okolní osmitisícovky (Mt. Everest, Čcho oju, 
Šišapangma).
15. Hranice – Káthmándú: půldenní přejezd 
přes čínské a nepálské hranice dále do Káth-
mándú – večer seznámení s okolím, obchodní 
čtvrť Thamel.
16. Káthmándú: celodenní okruh po okolí 
– starobylé hlavní město Bhaktapur U, hin-
duistické centrum Pašupatináth U; tzv. opičí 
chrám Svajambhunáth U s vyhlídkou na celé 
Káthmándské údolí.
17. Káthmándú – Váránasí: fakultativně pro 
zájemce možnost letu k everestu, nebo dal-
ší královské město Pátan U; odpoledne přelet 
do Váránasí.
18. Váránasí: ráno projížďka lodí po Ganze, 
koupací a spalovací „gháty“, nejposvátnější 
místo hinduistů Zlatý chrám, uličky a bazary 
starého města s téměř středověkou atmosférou; 
noční přejezd lehátkovým vlakem.
19. Ágra: ráno příjezd; nejslavnější hrobka lásky 
Tádž Mahal U, bývalé sídlo indických panov-
níků tzv. Červená pevnost U, téměř neznámá 
nádherně zdobená hrobka Itimád-ud-daula.
20. Ágra – Dillí: půldenní přejezd do hl. města 
– návštěva nejdůležitějšího islámského centra Pá-
teční mešity s vyhlídkou na dillískou Červenou 
pevnost U, Rádžghát – vzpomínka na Mahát-
mu gándhího.
21.–22. Dillí: celodenní okruh po městě – „věž 
vítězství“ Kutub Mínár U s nerezavějícím 
sloupem, chrám bohyně lakšmí, prezident-
ský palác, Humájúnova hrobka U (skvost 
indo-islámské architektury); noční let domů; 
přílet 22. den ráno.

Kód zájezdu Termín Cena (Kč)

33-341-510 8.–29. 4.  94 800 
33-341-520 3.–24. 7.  94 800 
33-341-530 11. 9.–2. 10.  94 800 
33-341-540 9.–30. 10.  94 800 
jednolůžkový pokoj – 8980 Kč 
čínské vízum – 1200 Kč, indické vízum – 1000 Kč
nepálské vízum – 25 USD (platí se při vstupu)

Všeobecně platné podrobnější informace 
o zájezdových službách naleznete na str. 100. 

V ceně zahrnuto: letenka Praha–Peking / 
Dillí–Praha (vč. všech poplatků), 2x přelet 
(Chengdu–Lhasa, Káthmándú–Váránasí), 3x 
noční lůžkový vlak I. třídy, pronajatá doprava, 
14x hotel *** + 2x hotel ** se snídaní, 1x ve-
čeře pekingská kachna, vstupy do památko-
vých objektů dle programu, český odborný 
průvodce China Tours, v Tibetu ještě místní 
průvodce.
Náročnost: Zájezd je náročný pro nadmoř-
skou výšku, která se v tibetské části progra-
mu pohybuje okolo 4000 m a více! Není 
nutná žádná extrémní fyzická zdatnost, spíš 
momentální dobrý zdravotní stav a zkuše-
nosti s aklimatizací. Zájezd je také náročný 
procestovanou délkou a stří-
dajícími se různými kulturními 
zvyklostmi a klimatickými pod-
mínkami.

Nepálští hinduisté i buddhisté uctívají 
dívku Kumárí jako ztělesnění hinduis
tické bohyně Durgy. Jedná se o dívku 
velmi mladou, která titulu Kumárí 
(dívka, panna) a s ním spojené funkce 
pozbývá s příchodem první menstruace. 
Malá děvčátka jsou vybírána po
dle složitých pravidel, která mohou 
v lecčem připomínat hledání nového 
dalajlamy. Funkce Kumárí je přede
vším obřadní, dívka hraje významnou 
roli hlavně při náboženských slavno
stech, jinak ze svého domu prakticky 
nevychází. Možná ji ale zahlédneme 
za vyřezávaným oknem jejího palá
ce na náměstí Darbar v Káthmándú.Náměstí Darbar v Káthmándú (Barbara Andelová)
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Areál Kutub Mínár v Dillí (Lucie Ernestová)

Nábřeží posvátného Váránasí (Tomáš Ernest)

Ranní Tádž Mahal v Ágře (Barbara Andelová)

Stúpa Svajambhunáth v Káthmándú (B. Andelová)

Náměstí hrnčířů v Bhaktapuru  
(Jan Pospíšil)





Peking

Káthmándú

Lhasa

Everest

ČÍNA

NEPÁL

14
dní

Čína I Tibet I Nepál

snídaně
vstupy v ceně

6–14 účastníků

1.–2. Praha – Peking: přílet; dle času příletu 
případná prohlídka města – lamaistický klášter 
Yonghegong (Jung-che-kung); večer čínská spe-
cialita – pekingská kachna.
3. Peking – Lhasa: ráno přelet do hlavního města 
Tibetu – bývalé letní sídlo dalajlamů Norbu-
linka U, uličky staré lhasy, náměstí Barkhor.
4. Lhasa: impozantní bývalé sídlo dalajlamů – 
Potála U; jeden z největších klášterů tzv. sekty 
žlutých čepic – klášter Sera.
5. Lhasa: půldenní výlet do kláštera Gandän 
ležícího v nádherné scenérii přírodního amfi-
teátru vysoko nad údolím řeky kjičchu (4300 m); 
nejstarší chrám ve lhase Džokhang U.
6. Lhasa – Gjance: celodenní přejezd kolem 
posvátného jezera Jamdok přes pětitisícový 
průsmyk s nádherným výhledem na 7200 m 
vysokou horu nanťingaca.
7. Gjance – Žikace: klášter Palkhor-čchöde s jed-
nou z největších stúp v Asii Kumbum, nad starým 
tibetským městem tyčící se pevnost Gjance; od-
poledne přesun do Žikace – poutní okruh kolem 
kláštera k monumentální zrekonstruované pevnosti.
8. Žikace – Šäkar: jeden z nejvýstavnějších tibetských 
klášterů a sídlo pančenlamů Tašilhünpo; odpoledne 
přejezd přes průsmyk Gjaco (5220 m) do Šäkaru.
9. Šäkar – základní tábor Mt. everestu: odboč-
ka do základního tábora (5200 m) nejvyšší hory 
světa, 8850 m vysoké Matky hor U; odpole-
dne pěší návštěva základního tábora a nocleh 
v klášterní ubytovně nedaleko Rongphu – nej-
výše položený klášter na světě.
10. Rongphu – tibetská hranice: východ 
slunce nad Everestem; celodenní přejezd k ti-

betsko-nepálské hranici s výhledem na další 
osmitisícové vrcholy, zejména nejnižší osmiti-
sícovku Šišapangma.
11. Hranice – Káthmándú: přesun do nepálu 
a dále hlubokým lesnatým údolím (cestou 
možnost zastávky u mostu visutého 160 m nad ře-
kou); káthmándú – večer obchodní čtvrť Thamel.
12. Káthmándú: celodenní okruh pronaja-
tým mikrobusem po Káthmándském údolí 
– hinduistické centrum Pašupatináth U se 
spalovacími gháty, bývalé hlavní město 
Bhaktapur U, tzv. opičí chrám se stúpou 
Svajambhunáth U s výhledem na celé údolí.
13.–14. Káthmándú – Praha: dopoledne vol-
no na nákupy, nebo fakultativně možnost 
letu k  Everestu; další královské město Pá-
tan U a odpoledne odlet, přílet do ČR 14. den.

 Zájezd lze individuálně prodloužit progra-
mem v Bhútánu – více informací v kanceláři.

Magickou atmosférou prostoupené chrámy a kláštery. ne-
dozírné pláně s pasoucími se jaky a majestátní zasněžené 

osmitisícové velikány. To je Tibet. Zavedeme vás na nejkrásnější 
a nejznámější místa této stále ještě civilizací málo dotčené, nicmé-
ně pod vlivem Číny se velmi rychle měnící tajuplné země na „střeše 
světa“. Z výšin náhorní planiny pak hlubokými zelenými údolími 
sjedeme na druhou stranu nejvyššího pohoří na světě – do nepálu. Zde budeme ob-
divovat zručnost a umění starých mistrů v bývalých královských městech káthmándského 
údolí a pozorovat překotný život v úzkých křivolakých uličkách kontrastující s nekonečným ti-
chem Tibetské náhorní plošiny.

 � Tajuplné chrámy a kláštery 
na střeše světa

 � Cestou Přátelství lemovanou 
osmitisícovými velikány a základní 
tábor Mt. Everestu

 � Starobylé chrámy a paláce 
Káthmándského údolí

Dvě tváře Himálaje
To nejlepší z Tibetu a Nepálu

Kód zájezdu Termín Cena (Kč)

33-344-510 12.–25. 4.  76 800 
33-344-520 13.–26. 7.  76 800 
33-344-530 16.–29. 10.  76 800 
jednolůžkový pokoj – 5980 Kč
čínské vízum – 1200 Kč
nepálské vízum – 25 USD (platí se při vstupu)

Všeobecně platné podrobnější informace 
o zájezdových službách naleznete na str. 100. 

V ceně zahrnuto: letenka Praha–Peking / 
Káthmándú–Praha (vč. všech poplatků), 
1x přelet Peking–Lhasa, mikrobusy, 8x ho-
tel *** + 2x hotel ** se snídaní, 1x vícelůžko-
vá ubytovna (Everest), 1x večeře (pekingská 
kachna), vstupné do památkových objek-
tů dle programu, český odborný průvodce 
China Tours, v Tibetu ještě místní průvodce.
Náročnost: Upozorňujeme na zvýšenou 
náročnost zájezdu – v Tibetu se pohybu-
jeme v nadmořské výšce až okolo 5000 m. 
Pro zájezd není nutná žádná 
extrémní fyzická zdatnost, spíš 
momentální dobrý zdravotní 
stav a schopnost aklimatizace.28 V tibetském klášteře (Jan Pospíšil) Tibeťanka s děckem

V královském městě Pátan (Barbara Andelová)

Mt. Everest s modlitebními praporky (Jan Pospíšil)

Lamaistický chrám Yonghegong (Václav Petr)





Peking

Káthmándú

Lhasa
Žikace

Gjance Chengdu

Xi’an
Šanghaj

Everest

ČÍNA

16
dní

snídaně
vstupy v ceně

8–16 účastníků

1.–2. Praha – Peking: odpoledne přílet a ubytování; 
večer pekingská kachna a procházka starými 
uličkami a okolo tzv. Předního a Zadního jezera.
3. Peking: procházka po náměstí Nebeské-
ho klidu (Tchien-an-men) – největší náměstí 
na světě; prohlídka tzv. Zakázaného města U 
– nejrozsáhlejší palácový komplex na světě; 
chrám Nebes U – místo, kam se chodili čínští 
císařové modlit za dobrou úrodu.
4. Peking: celodenní výlet na Dlouhou zeď U, 
jednu z největších staveb lidstva – procházka 
po Zdi usnadněná výjezdem lanovkou; zastáv-
ka u olympijských sportovišť – Ptačí hnízdo, 
Vodní kostka; procházka po obchodní třídě 
Wangfujing (Wang-fu-ťing) a návštěva večerního 
tržiště s roztodivnými exotickými specialitami.
5. Peking: prohlídka rozsáhlého areálu Letního 
paláce – letní sídlo čínských císařů na břehu jezera 
kunming, nesčetné zahrady a pavilony; jedinečný la-
maistický chrám Yonghegong (Jung-che-kchung); 
konfuciánská akademie – centrum staré čínské 
vzdělanosti; večer lůžkovým vlakem do Xi‘anu (si-an).
6. Xi‘an: ráno příjezd; výlet s prohlídkou svě-
toznámé Hliněné armády U – jedinečné 
archeologické naleziště z konce 3. stol. př. kr.; 
monumentální 14 km dlouhé hradby; Velká 
mešita a večerní procházka muslimskou čtvrtí 
s možností ochutnávek místních specialit. 
7. Xi‘an – Lhasa: přelet do hlavního města Tibe-
tu, ubytování; procházka uličkami staré Lhasy 
a po poutním okruhu Barkhor okolo nejposvát-
nějšího tibetského chrámu Džokhang U.
8. Lhasa: monumentální bývalé sídlo dalajla-
mů palác Potála U, tyčící se 130 m nad městem; 
klášter Däpung – jeden z největších klášterů 
tibetské sekty gelugpa.
9. Lhasa: půldenní výlet ke klášteru Gandän, umís-
těnému v nádherné scenérii přírodního amfiteátru 
vysoko nad řekou kjičchu (4300 m n.m.); odpoled-
ne bývalé letní sídlo dalajlamů Norbulinka U.
10. Lhasa – Gjance: celodenní přejezd kolem 
posvátného jezera Jamdok přes téměř pětitisí-
cový průsmyk kampa s nádherným výhledem 
na 7200 m vysokou horu nanťingaca.

11. Gjance – Žikace: klášter Palkhor-čchöde 
s jednou z největších stúp v Asii kumbum, 
nad starým tibetským městem tyčící se pev-
nost Gjance; přesun do Žikace – poutní okruh 
kolem kláštera Tašilhünpo k monumentální 
zrekonstruované pevnosti.
12. Žikace – Lhasa: jeden z nejvýstavnějších tibet-
ských klášterů a sídlo pančenlamů Tašilhünpo; 
přejezd jinou cestou okolo veletoku Brahmaput-
ra do lhasy; po příjezdu volno na nákupy suvenýrů.
13. Lhasa – Chengdu (Čcheng-tu): přelet do hl. m. 
největší čínské provincie – chovná stanice unikátní 
pandy velké, buddhistický klášter Wenshu (Wen-
-šu) s tradiční čajovnou pod širým nebem. 
14. Chengdu – Šanghaj: výlet do rozsáhlého 
areálu Velkého Buddhy (největší zpodobnění 
Buddhy na světě – 71 m) v leshanu (le-šan), pro-
hlídka přilehlých svatyní a klášterů; v podvečer 
přelet do Šanghaje – večerní pěší zóna nanking. 
15.–16. Šanghaj: mizející staré čínské město; pro-
hlídka supermoderní čtvrti Pudong (Pchu-tung) 
– vyhlídka ze 492 m vysoké věže sWFC, projížďka 
nejrychlejším (magnetickým) vlakem na světě 
(431 km/h); nábřeží Bund – centrum života smetánky 
20. a 30. let 20. stol.; večer odlet, přílet do ČR 16. den.

nabízíme vám zajímavou kombinaci nejznámějších a nejkrásnějších 
míst Číny a Tibetu. nejprve se podrobně seznámíme s čínskou 

metropolí, která byla pět set let sídlem tří dynastií, jež tu zanechaly 
nesmazatelné stopy. Před cestou do Tibetu se zastavíme v býva-
lé metropoli Xi‘anu shlédnout unikátní Hliněnou armádu a pak už se 
vydáme za atmosférou magických lamaistických klášterů, paláců a chrá-
mů nebo divokou a drsnou krajinou Tibetské náhorní plošiny. V Chengdu se necháme 
ohromit monumentální sochou Buddhy, zasazenou do šťavnaté subtropické krajiny střední Číny 
a potěšíme se pohledem na roztomilou pandu velkou. Závěr zájezdu věnujeme supermoderní 
Šanghaji, výkladní skříni čínského ekonomického zázraku. 

 � Zakázané město, Dlouhá zeď,  
Hliněná armáda

 � Palác Potála, tajemné tibetské 
kláštery, hory a jezera

 � Největší sedící Buddha na světě 
a unikátní panda velká

 � Staré uličky Pekingu a Lhasy  
i supermoderní Šanghaj

Po stopách císařů a dalajlamů
Čína a Tibet

Kód zájezdu Termín Cena (Kč)

33-342-520 12.–27. 4.  84 800 
33-342-530 10.–25. 8.  84 800 
33-342-540 14.–29. 9.  84 800 
jednolůžkový pokoj – 8840 Kč
čínské vízum – 1200 Kč

Všeobecně platné podrobnější informace 
o zájezdových službách naleznete na str. 100. 

V ceně zahrnuto: letenka Praha–Peking / 
Šanghaj–Praha (vč. všech poplatků), 3x pře-
let (Xi‘an–Lhasa–Chengdu–Šanghaj), 1x noční 
lůžkový vlak I. třídy, mikrobusy, metro, 12x ho-
tel *** se snídaní, 1x večeře (pekingská kach-
na), vstupy do památkových ob-
jektů dle programu, český čínsky 
hovořící průvodce China Tours, 
v Tibetu i místní průvodce.

NoVINKA

Čína I Tibet
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U kláštera Gandän (Jan Pospíšil)

Nádvoří Džokhangu ve Lhase (Jan Pospíšil)

Šanghaj (Petr M. Ulrych)

Pandy (Václav Petr)





Peking

Káthmándú

Lhasa

Xining

j. Namco

Everest

ČÍNA

NEPÁL

19
dní

Čína I Tibet I Nepál

6–14 účastníků

1.–2. Praha – Peking – Xining (si-ning): přílet 
do Pekingu a následný přelet do Xiningu.
3.–4. Xining – Lhasa: celodenní výlet ke kláš-
teru Kumbum; noční a denní přejezd vlakem 
přes Tibetskou náhorní plošinu – příjezd 
do lhasy 4. den odpoledne či večer.
5. Lhasa: bývalé sídlo dalajlamů Potála U; jeden 
z největších klášterů tzv. sekty žlutých čepic – 
klášter Däpung, poutní okruh Barkhor.
6. Údolí Jarlung – celodenní výlet do kolébky 
tibetské kultury a státnosti: hrad Jumbulagang – 
sídlo prvních tibetských králů, samje – nejstarší 
tibetský klášter; pozdě večer návrat do lhasy.
7. Lhasa: půldenní výlet do kláštera Gandän leží-
cího v nádherné scenérii přírodního amfiteátru 
4300 m vysoko nad údolím řeky kjičchu; bývalé 
letní sídlo dalajlamů Norbulinka U.
8.–9. Lhasa – Nam Co: dvoudenní výlet k největšímu 
tibetskému jezeru Nam, nacházejícímu se v nad-
mořské výšce 4700 m a obklopenému hřebenem 
sedmitisícových vrcholů – procházka po březích 
jezera a pozorování západu a východu slunce; 
druhý den odpoledne návrat do lhasy – po návra-
tu nejposvátnější tibetský chrám Džokhang U.
10. Lhasa – Gjance: celodenní přejezd pronaja-
tými džípy kolem posvátného jezera Jamdok 
přes téměř pětitisícový průsmyk s nádherným 
výhledem na 7200 m vysokou horu nanťingaca.
11. Gjance – Žikace: klášter Palkhor-čchöde 
s jednou z největších stúp v Asii Kumbum, 
nad starým tibetským městem tyčící se pevnost 
Gjance; odpoledne přesun do Žikace – poutní 
okruh kolem kláštera k monumentální pevnosti, 
rozsáhlé staré tibetské město.
12. Žikace – Sakja: jeden z nejvýstavnějších tibet-
ských klášterů a sídlo pančenlamů Tašilhünpo; 
přejezd do městečka sakja.
13. Sakja – Šäkar: bývalé hlavní město Tibetu 
Sakja se stejnojmenným klášterem, vystavěným 
v tradiční, Mongoly ovlivněné architektuře; od-
poledne přejezd do Šäkaru.
14. Šäkar – základní tábor Mt. everestu U: 
odbočka z hlavního směru k nejvyšší hoře svě-
ta, 8850 m vysoké Matce hor – odpoledne pěší 
návštěva základního tábora (5200 m); Rongphu 

– nocleh v ubytovně u nejvýše položeného 
kláštera na světě.
15. Rongphu – tibetská hranice: východ slunce 
nad Everestem; celodenní přejezd směrem na ti-
betsko-nepálské hranice s výhledem na další 
osmitisícové vrcholy, zejména nejnižší osmi-
tisícovku Šišapangma.
16. Hranice – Káthmándú: přesun přes hranice 
a dále hlubokým lesnatým údolím – cestou 
možnost zastávky u mostu visutého 160 m nad ře-
kou; večer káthmándú – obchodní čtvrť Thamel.
17. Káthmándú: celodenní okruh pronajatým mik-
robusem po Káthmándském údolí – hinduistické 
centrum Pašupatináth U se spalovacími gháty, bý-
valé hlavní město Bhaktapur U, tzv. opičí chrám se 
stúpou Svajambhunáth U s výhledem na celé údolí.
18.–19. Káthmándú – Praha: dopoledne další 
královské město Pátan U, nebo fakultativně 
možnost letu k Everestu; odpoledne odlet, pří-
let domů 19. den.

 Zájezd lze individuálně prodloužit progra-
mem v Bhútánu – více informací v kanceláři.

Uskutečněte neopakovatelnou 24hodinovou jízdu nejvýše polože-
nou železnicí světa a vyjeďte až na náhorní planinu tzv. vnějšího 

Tibetu, do lhasy. Zde nás ohromí bývalé sídlo dalajlamy – Potála 
a v dalších význačných chrámech a klášterech v okolí nasajeme ti-
betskou duchovní atmosféru. Pokračovat budeme najatými džípy po centrálním 
Tibetu, uvidíme život obyčejných Tibeťanů, mnichů v klášterech či kočovných pastevců. 
s odbočkou do základního tábora nejvyšší hory světa – Mt. Everestu – překročíme několik průsmyků 
ve výšce kolem 5000 m a pokocháme se nezapomenutelnými výhledy na himálajské velikány. Puto-
vání završíme sjezdem do zeleného káthmándského údolí s jeho starými paláci, stúpami a chrámy.

 � Nocleh pod Mt. Everestem 
a u nádherného jezera Nam

 � Tajemné kláštery, výstavní paláce 
a majestátní stúpy

 � Káthmándské údolí se starými 
královskými městy

 � Nezapomenutelné výhledy 
na himálajské velikány

Vlakem na „střechu světa“
Tibetem do NepáluSPeCIALITA

Kód zájezdu Termín Cena (Kč)

33-340-510 8.–26. 9.  74 800 
33-340-520 14. 10.–1. 11.  74 800 
jednolůžkový pokoj (jen v hotelech) – 4280 Kč
čínské vízum – 1200 Kč
nepálské vízum – 25 USD (platí se při vstupu)

Všeobecně platné podrobnější informace 
o zájezdových službách naleznete na str. 100. 

V ceně zahrnuto: letenka Praha–Peking / 
Káthmándú–Praha (vč. všech poplatků), 1x 
přelet Peking–Xining, 1x lehátkový vlak II. třídy 
(24 h), pronajaté džípy a mikrobus, MHD, 11x 
hotel **, 2x hotel *, 2x dvou a vícelůžková uby-
tovna se spol. soc. zař., český odborný průvod-
ce China Tours, v Tibetu ještě místní průvodce.
Náročnost: Zájezd je náročný pro nadmoř-
skou výšku, která se pohybuje okolo 5000 m 
a více! Není nutná žádná ex-
trémní fyzická zdatnost, spíš 
momentální dobrý zdravotní 
stav a schopnost aklimatizace.

30 Stúpa v typické krajině Tibetu (Jiří Vacek)

Buddhovy oči v Káthmándú (Barbara Andelová)

Jezero Nam (Jan Pospíšil)

Mniši v klášteře (Renáta Jelínková)





Peking

Káthmándú
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ČÍNA

Peking

Káthmándú

Lhasa

Xining

j. Namco

Everest

ČÍNA

NEPÁL

22
dní

Čína I Tibet I Nepál

6–14 účastníků

1.–2. Praha – Peking: přílet odpoledne; večer fa-
kultativně místní specialita – pekingská kachna.
3. Peking – Lhasa: ráno přelet do hlavního měs-
ta Tibetu – náměstí Barkhor, uličky staré lhasy.
4. Lhasa: rozsáhlé bývalé sídlo dalajlamů – palác 
Potála U s poutním okruhem, klášter Däpung 
(kdysi jeden z největších tibetských klášterů); ve-
čer nejposvátnější tibetský chrám Džokhang U.
5. Lhasa: půldenní výlet ke klášteru Gandän, 
ležícímu v nádherné scenérii přírodního amfi-
teátru vysoko nad řekou kjičchu (4300 m); bývalé 
letní sídlo dalajlamů Norbulinka U.
6. Lhasa – Gjance: celodenní přejezd kolem 
křišťálově modrého jezera Jamdok do gjance, 
jednoho z nejzachovalejších tibetských městeček.
7. Gjance – Žikace: klášter Palkhor-čchö-
de s jednou z největších stúp v Asii Kumbum, 
pevnost gjance; odpoledne přejezd do Žikace 
– poutní okruh „kora“ okolo kláštera, zrekonstru-
ovaná obrovská žikacká pevnost nad městem, 
tržiště s různými tibetskými artefakty.
8. Žikace – Saga: prohlídka výstavního kláštera 
Tašilhünpo, sídla pančenlamů; odpoledne přesun 
do saga, křižovatky na cestě do západního Tibetu.
9.–10. Saga – Darčhen: dvoudenní přejezd Ti-
betskou náhorní plošinou po silnici vedoucí 
v průměrné výšce okolo 4500 m do města Dar-
čhen – na úpatí hory Kailás.
11. Darčhen – Diraphuk: začátek 53 km dlou-
hého třídenního poutního okruhu „kora“ 
okolo posvátné hory kailás (6656 m), nazýva-
né Tibeťany kang Rinpočhe – sněžný klenot 
(7–8hodinová túra); Darpočhe s posvátným 
stožárem pro každoroční festival saga Dawa; 
nocleh v ubytovně u kláštera Diraphuk (5050 m).
12. Diraphuk – Dzutulphuk: 9–10hodinová túra 
s překročením nejvyššího bodu cesty, sedla Dol-
ma (5630 m) – cestou nesčetné svatyně a poutní 
místa nebo jezero Thugdže Čhenpo; nocleh 
v ubytovně u kláštera Dzutulphuk (4835 m).
13. Dzutulphuk – Darčhen: 4–5hodinová túra 
přes planinu Barkha zpět do Darčhenu; odpo-
činek nebo možnost výletu ke klášteru gjandrag.
14. Darčhen – Zanda: celodenní přejezd do měs-
tečka Zanda, nacházejícího se v nádherném 
zerodovaném údolí řeky Satladž.
15. Zanda: celodenní návštěva pozůstatků ta-
juplného království Guge z 9. stol., tyčících se 
vysoko na skále nad řekou satladž.
16. Zanda – Manasarovar: přejezd zpět přes 

Darčhen k jezeru Manasarovar (4560 m) s vý-
hledem na 7728 m vysokou horu gurla Mandata; 
návštěva kláštera Čchiu, nebo termálních pra-
menů; nocleh v ubytovně u jezera.
17.–18. Manasarovar – hranice: dvoudenní pře-
jezd na tibetsko-nepálské hranice – odbočkou 
u města saga okolo jezera Palkul (4600 m), 
napojení u 8012 m vysoké hory Šišapangma 
na cestu Přátelství, vedoucí do nepálu.
19. Hranice – Káthmándú: přejezd do nepá-
lu a do Káthmándú, hlavního města nepálu 
– obchodní čtvrť Thamel, seznámení s okolím.
20. Káthmándú: celodenní okruh po městě 
– starobylé hlavní město Bhaktapur U, hin-
duistické centrum Pašupatináth U, tzv. opičí 
chrám Svajambhunáth U s vyhlídkou na celé 
Káthmándské údolí.
21.–22. Káthmándú: dopoledne volno na ná-
kupy nebo fakultativně let k everestu, další 
královské město Pátan U; transfer na letiště 
a odlet, přílet do ČR 22. den.

Vykonejte s námi pouť k tzv. sněžnému klenotu v západním Tibe-
tu, k jedné z nejposvátnějších hor světa, uctívané všemi buddhisty, 

hinduisty i džinisty. Vydáme se na třídenní pěší okruh „kora“ kolem 
kailásu (s pomocí jaků-nosičů) se zastávkami v klášterech a na význam-
ných poutních místech. V dramatické krajině kaňonu řeky satladž navštívíme 
pozůstatky tajuplného dávno zapomenutého království guge z 9. století, zastavíme také 
u jezera Manasarovar, v jehož blízkosti pramení významné řeky, veletoky ganga, Brahmaputra 
a Indus. Cestu zakončíme v nepálu, v káthmándském údolí prohlídkou úžasných chrámů a paláců.

 � Poutní okruh „kora“ okolo posvátné 
tibetské hory Kailás

 � Pozůstatky tajuplného zapomenutého 
království Guge

 � Křišťálově modrá jezera Jamdok  
a Manasarovar

 � Památky Káthmándského údolí

Rozlehlými pláněmi západního Tibetu
Tibet – posvátná hora Kailás

Kód zájezdu Termín Cena (Kč)

33-343-510 28. 5.–18. 6.  88 800 
jednolůžkový pokoj (jen v hotelech) – 4980 Kč
čínské vízum – 1200 Kč
nepálské vízum – 25 USD (platí se při vstupu)

Všeobecně platné podrobnější informace 
o zájezdových službách naleznete na str. 100. 

V ceně zahrnuto: letenka Praha–Peking / 
Káthmándú–Praha (vč. všech poplatků), 1x 
přelet Peking–Lhasa, pronajatý mikrobus, 
MHD, 10x hotel **, 3x hotel *, 6x dvou a ví-
celůžková ubytovna se spol. soc. zařízením, 
český odborný průvodce China Tours, v Ti-
betu ještě místní průvodce.
Náročnost: Zájezd je náročný pro nadmoř-
skou výšku, která se pohybuje okolo 4500 m 
a více! Není nutná žádná extrémní fyzická zdat-
nost, spíš momentální dobrý zdravotní stav 
a zkušenosti s aklimatizací. Součástí zájezdu je 
třídenní poutní okruh (až 53 km) s dosažením 
nadmořské výšky 5630 m! Zájezd je náročný 
také procestovanou vzdáleností v pronajatých 
džípech (téměř 3000 km), stavem 
silnic a jednoduchými hygienic-
kými a ubytovacími podmínkami 
v odlehlých oblastech Tibetu. 31Zapomenuté království Guge (Jan Pospíšil)

Jezero Jamdok (Jan Pospíšil)

Tibetský mnich (Petr Kudrnáč)

Posvátná hora Kailás (Jan Pospíšil)
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Víte, jak se připravuje pekingská 

kachna a jak chutná „starobylé 

maso“? Chcete okusit pravý 

„ohnivý kotlík“? Případně zjistit, 

co je siumai, hargow či haam 

sui gau? To vše a ještě mnohem 

více vám nabízíme v našich 

zájezdech pro gurmány.

Vydejte se na některý z našich „gurmánských zájezdů“. Jsou 
to speciálně koncipované cesty, které obsahují nejen tradič-
ní poznávání nejzajímavějších míst dané země, ale nabízejí 
ještě něco navíc. Detailní seznámení s místní gastronomií, 
a to jak ve speciálních restauracích nad vybranými lahůd-
kami, tak třeba i v pouličních jídelničkách u oblíbeného 
pokrmu místních či přímo na ulicích a tržištích.

Z naší široké nabídky doporučujeme:

Čína (nejen) pro gurmány

I – pekingská a šanghajská kuchyně (str. 18)

II – kantonská a jihočínská koloniální kuchyně (str. 19)

Indie (nejen) pro gurmány (str. 41)

Japonsko (nejen) pro gurmány (str. 62)

Jižní Korea (nejen) pro gurmány (str. 63)

Vietnam (nejen) pro gurmány (str. 80)

Malajsie a Singapur (nejen) pro gurmány (str. 84)

všemi smysly

Toužíte zažít další rozměr  
       poznávání Asie?

Gurmánské zájezdy



Indie je zemí, kterou 

můžete milovat, nebo 

nenávidět. Anebo spíš milovat 

i nenávidět, což je daleko 

výstižnější. Osmělte se okusit 

tuto zemi kontrastů, 

neomezených možností, 

barev, vůní a mnoha 

náboženství! Anebo se 

dotkněte pohledem vrcholků 

nepálských velehor, či si 

odpočiňte v tom úplně 

pravém ráji – na Šrí Lance. 

Indie
Nepál 
Bhútán
Bangladéš
Šrí Lanka
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 Bhagavadgíta neboli Zpěv vznešeného

Jedná se o nejznámější a nejčastěji citované nábožensko-filozofické dílo Indie. 
Bhagavadgíta  je „biblí“ hinduistů a ve formě dialogů rozehrává vnitřní zápas 
člověka o jeho odvěkém hledání smyslu života. Citujme např.:  
„Moudří lidé by měli plnit svůj úkol bez touhy po odměně, avšak s onou horlivostí, 
jakou projevují pošetilci, kteří ulpívají na výsledcích svých činů.“ (Bh.3.25)

Nabídka zájezdů do Indie, Nepálu, Bhútánu, Bangladéše a na Šrí Lanku

 Bollywood 

Spojení slov Bombaj a Hollywood představuje největší 
filmový průmysl na světě. Bollywoodské filmy se staly 
nedílnou součástí moderní indické kultury. Pro chudého 
diváka jsou snem o kráse, síle, bohatství a přepychu. Pro 
střední vrstvu báječnou rodinnou podívanou, v níž se mísí 
romantika a drama, komediální prvky s napětím.  To vše 
je protkané pro nás neuvěřitelně barevnými a výpravnými 
hudebně-tanečními scénami.
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Rišikéš
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Ahangama
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Anurádhapura
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BandaravelaKolombo
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Vysočina

trasa název zájezdu program služby počet dní termín str.

šrí lanka    16/20  36

SilveStr na šrí lance   10  94

šrí lanka pro malé dobrodruhy   15  37

barvy Jižní indie    17/22  38

vánoce a SilveStr v Jižní indii    15  94

Jižní indie pro malé ceStovatele   15  39

klaSická indie pro malé milovníky hiStorie   12  39

indie – velká ceSta   20  40

indie (neJen) pro gurmány   8  41

indie a nepál      17  42

nepál pro malé milovníky hor   14  43

vánoce a SilveStr v nepálu   14  94

nepál, Sikkim a bhútán   16  44

to neJlepší Z bhútánu    15  45

FeStival v nágSku a andamany   14/19  46

FeStival v ladákhu a kašmír     16  47

amritSar, dharamšala, rišikéš   14  47

neobJevený bangladéš   15  48

nové

nové

nové

nové

nové

nové

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Část programu v Indii a Nepálu mají také některé zájezdy do Tibetu (viz str. 24). 

Průvodci pro oblast indického subkontinentu Dále vás zde mohou provázet:

Mgr. Zdeněk Štipl, Ph.D. 
indolog (sanskrt), 

přednáší na UK, velmi 
zkušený průvodce 

do Indie

Helena Holzknechtová
několikaletý pobyt v Indii, 

učitelka jógy a velká 
milovnice Indie

Mgr. Hana Nováková, Ph.D. 
indoložka (obor ben

gálština), etnozooložka 
a filmařka v jednom 

Mgr. Filip Němec – absolvent indologie na 
FF UK, roční pobyt v Indii 

Mgr. Barbara Andelová – absolventka 
indologie na FF UK, programová manažerka 
CK China Tours, roční pobyt v Indii

Mgr. Libor Bednář – zkušený cestovatel, 
mnohaletá průvodcovská zkušenost nejen po Asii

Mgr. Jana Tomíšková – historička kultur 
Orientu (FF UK), dlouholetá průvodcovská praxe

Mgr. Pavla Vjaclovská – absolventka 
indologie (sanskrt) na FF UK; pobyt v Kalkatě

Mgr. Jiří Ploch – zkušený cestovatel  
a průvodce po Asii

Mgr. Kateřina Rojková 
absolventka religionis
tiky a etnologie; roční 

pobyt v Dillí, t.č. dokto
randské studium

MUDr. Martin Vedral 
znalec a milovník  

Orientu, zejména Indie, 
dlouholetá průvodcovská 

praxe nejen v Asii

nové
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trasa název zájezdu program služby počet dní termín str.

Dále vás zde mohou provázet:

Tádž Mahal I str.  39  40  41  42

Amritsar I str.  47  

Klášter Tygří hnízdo I str.  44  45

Růžové město I str.  39  40  41  42

Kámasútra v kameni I str.  42

Mahábalípuram I str.  38  94

Tygr bengálský I str.  40  46  48  

Annapúrny viditelné z Pókhary I str. 42  43  94

Sigíria I str.  36  37  94
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1.–2. Praha – Kolombo – Anurádhapura: přílet 
a odjezd do Anurádhapury; cestou skalní pev-
nost Japahuva z 13. stol. zvaná ohnivá skála, 
původní úkryt Buddhova zubu.
3. Anurádhapura – Mihintalé: rozsáhlý histo-
rický areál v Anurádhapuře U a v Mihintalé.
4. Polonnaruva U: přejezd do Polonnaruvy a pro-
hlídka výstavního města jihoindických Čólů 
– Buddhovy sochy, královský palác nebo lázně.
5. Sígirija – Kandy: věhlasná skalní pevnost 
Sígirija U, nádherné jeskynní chrámy v Dam-
bulle U zdobené malbami Buddhy; exkurze 
do zahrady koření; přesun do kandy.
6. Kandy U: svěží město Šrílanské vysočiny – ba-
tiková manufaktura, posvátný chrám Buddhova 
zubu; večer taneční vystoupení v maskách.
7. Peradeníja – Adamova hora: botanická zahrada 
Peradeníja, sloní sirotčinec v Pinnevalle; přesun pod 
Adamovu horu – noční výstup a východ slunce.
8. Jízda strhující krajinou horské oblasti: 
dechberoucí vyhlídky, zastávka s čajem u vo-
dopádů, anglická horská stanice nuvara Elija.

9. Horton‘s Plains: Šrílanská vysočina U – 
náhorní step a „konec světa“; továrna na čaj.
10. Haputale – Kataragama: procházka v hor-
ské oblasti – vodopád Ella; přejezd na jih k moři 
do Tissy – město chrámů a rýžových políček; 
večer Kataragama – poutní město buddhistů, 
muslimů i hinduistů.
11. NP Jala: ranní safari v nP proslulém velkou popula-
cí slonů a leopardů; přesun do plážového letoviska 
Ahangama/Induruva v poklidné části ostrova.
12.–14. Ahangama/Induruva: odpočinek na zlata-
vém písku, koupání, šnorchlování, potápění; fakult. 
výlet do původního tropického pralesa Sinhará-
dža U; výlety do okolí – „river safari“ na řece Maduva, 
želví farma, místní palírny, středověká pevnost  
v Galle U tyčící se nad vlnami Indického oceánu.
15.–16. Ahangama/Induruva – Praha: večer 
přesun do kolomba, odlet, přílet 16. den.
PRODLOUŽENÝ POBYT U MOŘE:
17.–20. Ahangama/Induruva – Praha: kou-
pání, šnorchlování; 19. den večer odlet, návrat 
domů 20. den.

Vydejte se s námi na ostrov v Indickém oceánu, kde nevládne čas a slunce 
je tu jediným ciferníkem. Budeme putovat po stopách dávných paláců 

a svatyní, buddhistických i hinduistických klášterů. Uvidíme strom „bó“, snad 
zahlédneme i slony, krokodýly a obří želvy. Čekají nás čajovníkové plantáže a zahra-
dy koření, v zelených horách spatříme Buddhův zub. Vydáme se také na posvátnou 
Adamovu horu za východem slunce. Závěr bude patřit odpočinku na zlatavých plážích.

Šrí Lanka
Perla Indického oceánu

 � Za divokými pralesními zvířaty 
a tropickou přírodou

 � Po stopách dávných civilizací 
ostrova Cejlon

 � Zahrady exotického koření 
a nekonečné čajové plantáže

 � Aktivní odpočinek v letovisku 
u Indického oceánu

snídaně
vstupy v ceně

6–16 účastníků

16
20
dní

Šrí Lanka

Všeobecně platné podrobnější informace  
o zájezdových službách naleznete na str. 100. 

V ceně zahrnuto: letenka Praha–Kolombo–Pra-
ha (vč. všech poplatků), pronajaté mikrobusy, 
13x hotel **/*** se snídaní (+ 4x v prodloužení), 
vstupné do památkových objektů dle progra-
mu, český odborný průvodce China Tours.
Poznámka: Pro pobyt u moře 
vybíráme malé klidné rezorty 
na krásných plážích, proto ob-
last letoviska volíme až podle 
obsazenosti.

Základní varianta (16 dní) Prodloužená varianta (20 dní)

Kód zájezdu Termín Cena (Kč)

33-300-510 8.–23. 2.  56 800 
33-300-520 4.–19. 7.  56 800 
33-300-530 14.–29. 11.  56 800 
Termíny pro rok 2016 – viz www.chinatours.cz
jednolůžkový pokoj – 4280 Kč 
šrílanské vízum – 800 Kč

Kód zájezdu Termín Cena (Kč)

33-300-511 8.–27. 2.  59 800 
33-300-521 4.–23. 7.  59 800 
33-300-531 14. 11.–3. 12.  59 800 
Termíny pro rok 2016 – viz www.chinatours.cz
jednolůžkový pokoj – 6280 Kč 
šrílanské vízum – 800 Kč

NEJOBLíBENěJŠí
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36 Skalní pevnost Sígirija  (Lucie Ernestová)

Plážová idyla (Renáta Jelínková)

Sběračky čaje (Barbara Andelová) 

Vodopády mezi čajovými plantážemi (Lenka Petrášová)

Mihintalé (Lenka Petrášová)





Kolombo

Ahangama

Anurádhapura

Polonnaruva

Kandy

Nuvara Elija

NP Jala

ŠRÍ LANKA

Kolombo

Negombo

Dambulla
Sígirija

Kosgoda

Polonnaruva

Kandy

Nuvara Elija

NP Udavalave

Bandaravela

ŠRÍ LANKA

15
dní

1.–2. Praha – Kolombo – Negombo: přílet ráno 
a přesun do letoviska v Negombu – odpoled-
ne volno na koupání v Indickém oceánu; pro 
neznavené letem možnost návštěvy rybího 
trhu a laguny s desítkami barevných lodiček.
3. Negombo – Dambulla U: přejezd do rezortu 
poblíž Dambully, který se nám na tři dny stane 
základnou pro výlety; cestou návštěva Aranke-
le – lesní, stále živý buddhistický klášter z 6. stol.; 
Rangírí Viháraya a jeskynní chrámy s rozsáh-
lou freskovou výzdobou a více než 150 sochami 
Buddhů v Dambulle.
4. Dambulla – Sígirija U – Dambulla: velkole-
pá a nedobytně vyhlížející pevnost Sígirija „Lví 
skála“, jež osamoceně ční 200 m nad krajinou – 
fresky nebeských víl a důmyslný systém fontán; 
odpoledne projížďka na slonech.
5. Dambulla – Polonnaruva U – Dambulla: 
celodenní výlet do někdejšího mocenského 
a kulturního centra sinhálské říše; pozůstatky 
královského a vládního paláce, stúpy, lázně, mis-
trovské dílo kameníků Gal Vihara – sousoší čtyř 
Buddhů v žulovém monolitu, Quadrangle – ná-
boženské centrum ostrova ve 12. stol.
6. Dambulla – Kandy U: přejezd z centrálních 
plání do území hor – cestou exkurze do zahra-
dy koření spojená s ukázkou pěstování a užití 
mnoha různých druhů koření, zastávka u hin-
duistického pitoreskního chrámu v Matalé; 
v podvečer hudebně-taneční představení 
v kandy korunované chůzí po žhavém uhlí. 
7. Kandy – Pinnevala – Kandy: výlet do sloní-
ho sirotčince v Pinnevale, původního domova 
Džanity a samary z pražské zoo – více než 60 
slonů od mláďat po staříky; po návratu do kandy 
chrám Buddhova zubu – nejposvátnější a pro 
současnou Šrí Lanku nejvýznamnější místo. 
8. Kandy – Nuvara Elija: cesta výše do hor do ně-
kdejší horské usedlosti „malá Anglie“ – oblast 
známá pěstováním kávy a později světově pro-
slulého čaje, cestou návštěva čajových plantáží 
a továrny na zpracování čaje.
9. Nuvara Elija – Bandaravela: svěžím krajem 
hor k 90 m vysokému kaskádovitému vodopádu 
Ella, krásná cca 2h procházka na „malý konec 
světa“ s nádherným výhledem na panorama 
hor; nezapomenutelné ubytování v hacien-

dě někdejších anglických plantážníků – nyní 
luxusní stylový hotel s koloniální atmosférou.  
10. Bandaravela – NP Udavalave: přejezd 
do podmanivého přírodního rezortu na hrani-
ci nP – safari v NP, jenž je domovem různých 
druhů vysoké zvěře, ptactva, šakalů a neodmy-
slitelných chobotnatců.  
11. Udavalave – pobřeží: přesun na pobřeží 
Indického oceánu v jihozápadní části ostrova; 
ubytování a první procházka po pláži. 
12.–15. Třídenní pobyt u moře – fakultativně 
výlet do portugalského opevněného přístavu 
Galle U a návštěva chovné i záchranné stanice 
mořských želv v Kosgodě; 14. den večer přesun 
na letiště a odlet z ostrova, přílet do ČR 15. den.

Vezměte s sebou děti nebo vnoučata a pojeďte na ostrov, jenž je díky své rozmanitos-
ti právem nazýván Perlou Indického oceánu. nejenom příroda a krásné pláže lákají 

návštěvníky všech věkových skupin. Magnetem je i bohatá historie a stavby s ní spoje-
né, úsměvy a upřímná pohostinnost místních lidí. Program je uspořádán tak, aby zaujal 
dětského cestovatele – seznámil ho nenásilnou formou s hlavními „atrakcemi“ ostrova, poskytl 
prostor pro setkání s místními obyvateli i pro pohyb v přírodě a v závěru dopřál koupání a oddech 
na plážích jihozápadní části ostrova.

Perla Indického oceánu pro celou rodinu
Šrí Lanka pro malé dobrodruhy

 � Starověká královská Polonnaruva, zlaté 
jeskyně Dambully a do nebes čnící Lví skála

 � Pohádková vysočina, kde je skryt Buddhův 
zub, „končí svět“ a pěstuje se báječný čaj

 � Sloní siročinec – domov pro více než 60 
ušatých obrů, safari i líheň mořských želv

 � Vody oceánu a písečné pláže  
jihozápadu ostrova 

polopenze
vstupy v ceně

6–16 účastníků

Šrí Lanka

Kód zájezdu Termín Cena / D11 (Kč)

33-302-510 20. 2.–6. 3. 62 800 / 61 500
33-302-520 4.–18. 7. 62 800 / 61 500
Termíny pro rok 2016 – viz www.chinatours.cz
jednolůžkový pokoj – 7560 Kč
šrílanské vízum – 800 Kč

Všeobecně platné podrobnější informace  
o zájezdových službách naleznete na str. 100. 

V ceně zahrnuto: letenka Praha–Kolombo–
Praha (vč. všech poplatků), mikrobusy, 13x 
hotel *** s polopenzí, vstupné 
do památkových objektů a NP 
dle programu, český odborný 
průvodce China Tours.

NOVINKA
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Polonnaruva (Helena Holzknechtová)

Dambulla (Petr Kudrnáč)

Šrílanské školačky (Helena Holzknechtová)

Typičtí obyvatelé ostrova (Lenka Petrášová)

Koupání v sloním sirotčinci (Renáta Jelínková)



Bizarní skály v Hampí (Zdeněk Štipl)

Čínské rybářské sítě v Kóčinu 

Brhadéšvarův chrám v Tandžávuru (Jindřich Mareš)

Parním vláčkem do Ooty (L. Petrášová)



Hampí

Bombaj

Adžanta a Ellóra

Haidarábád

Bengalúru
Majsúr Madrás

Ooty

MadurajKóčin

Dillí

1.–2. Praha – Madrás – Mahábalípuram U: 
přílet a přesun do Mahábalípuramu – unikátní 
kamenné vozy a skalní reliéfy, Pobřežní chrám 
i Tygří jeskyně; chovná stanice krokodýlů.
3. Džindží – Tiruvanamalai – Triči: přes největší 
jihoindickou pevnost Džindží do Tiruvanamalai 
pod posvátnou horou Arunáčalou a dále do Triči.
4. Triči – Tandžávur – Maduraj: skalní chrám 
v Triči; Tandžávur – Brhadéšvarův chrám U; 
Maduraj – centrum státu Tamilnádu.
5. Maduraj – Perijár: chrám bohyně Mínákší s věže-
mi ztracenými pod bohatou a pestrou sochařskou 
výzdobou; odpoledne příjezd do rezervace Perijár.
6. Perijár: projížďka loďkou po jezeře, pozo-
rování divoké zvěře a svěží přírody; přejezd přes 
Západní Ghát U do Kollamu.
7. Kérala – „ráj kokosových palem“: plavba 
lodí ve spleti vodních kanálů; příjezd do Allé-
pi a do kóčinu.
8. Kóčin – staré přístavní město: portugalský 
kostel s bývalým hrobem Vasca de Gamy U, 
čínské rybářské sítě, výstavní koloniální paláce 
či půvabná židovská synagoga; večer předsta-
vení kathakali.
9. Kóčin – Ooty: do nitra malebného pohoří níl-
giri – Modré hory, horská stanice ooty (2240 m) 
– jezero, zahrady, borové háje.
10. Ooty: nenáročný výstup na Dádávétu (2623 m) 
s jedinečným výhledem do údolí; čajovníkové 
plantáže a romantické vesničky.
11. Ooty – Majsúr: sjezd pitoreskním parním vláč-
kem U – převýšení 2200 m na 45 km trasy; dále 
do Majsúru – města „vonných tyčinek“.
12. Majsúr: uličky a tržiště starého města, ma-

hárádžův palác, chrám bohyně Čamundy, 
obrovská socha býka nandina.
13. Šrírangapatnam – Bengalúru: přes ruiny 
sídla sultána Típúa a posvátné místo džinistické 
sekty digambarů („odění vzduchem“) do Benga-
lúru; noční vlak do Hampí.
14. Hampí U – ruiny hlavního města říše Vi-
džajanagar: chrám Virupakša s 52 m vysokou 
gópurou, chrám Vitalla – skvost hinduistic-
ké architektury, chrámový vůz – „krajka, jež 
zkameněla“; údolí řeky Tungabhadra s pozůs-
tatky chrámů.
15. Hampí – Haidarábád: dokončení prohlíd-
ky Hampí; noční vlak do Haidarábádu.
16.–17. Haidarábád – starobylé sídelní měs-
to muslimských dynastií: pevnost Gólkonda, 
historické centrum – zdobný Čármínár, obcho-
dy s perlami na lád bazaru; noční odlet, přílet 
do ČR 17. den.
PRODLOUŽENí DO ADŽANTY A ELLÓRY:
17. Haidarábád – Aurangábád: poslední pro-
cházka; odpoledne vlak do Aurangábádu.
18. Ellóra U: buddhistické, hinduistické a dži-
nistické jeskyně s podmanivou sochařskou 
výzdobou, kailásanáthův chrám vytesaný 
do skály.
19. Adžanta U: jeskyně s nádhernými ba-
revnými freskami a sochami; toulky městem.
20. Aurangábád – Bombaj: ranní vlak do Bomba-
je – odpoledne pitoreskní Crawfordova tržnice.
21.–22. Bombaj – Praha: lodí na ostrov Ele-
fanta U – hinduistické jeskyně; tzv. „Indická 
brána“, promenáda Marine Drive; noční odlet, 
přílet 22. den.

slyšíte šum kokosových palem? Že ne? Tak zavřete oči a představte si šplouchání 
vln, vlahý vánek, všudypřítomnou tropickou zeleň, omamnou vůni květů 

a vonných tyčinek. Takový je jih Indie. Tropický ráj a v něm obrovské tisícileté 
chrámy s temnými chodbami a chrámové věže, skryté pod stovkami sošek 
barvitého hinduistického panteonu.

Barvy jižní Indie
Historické skvosty a tropický ráj

 � Plavba labyrintem vodních cest v Kérale

 � Sochařská galerie pod širým nebem 
Mahábalípuram a vrchol chrámové 
architektury Hampí

 � Parní lokomotivou i pěšky 
do Modrých hor

 � Prodloužení do jeskyní se sochařskou 
výzdobou v Adžantě a Ellóře

snídaně
6–16 účastníků

17
22
dní

Indie

Všeobecně platné podrobnější informace o zájezdových službách naleznete na str. 100. 

V ceně zahrnuto: letenka Praha–Madrás / Haidarábád (Bombaj)–Praha (vč. všech poplatků), 
2x noční lehátkový vlak, 1x minivláček (+ 2x denní vlak v prodloužení), loďky, minibus a rikši, 
13x hotel ** se snídaní (+ 4x v prodloužení), český odborný průvodce China Tours.

Základní varianta (17 dní) Prodloužená varianta (22 dní)

Kód zájezdu Termín Cena (Kč)

33-293-510 1.–17. 2.  58 800  
Termíny pro rok 2016 – viz www.chinatours.cz
jednolůžkový pokoj – 4850 Kč
indické vízum – 1000 Kč

Kód zájezdu Termín Cena (Kč)

33-293-511 1.–22. 2.  67 700 
Termíny pro rok 2016 – viz www.chinatours.cz
jednolůžkový pokoj – 6850 Kč
indické vízum – 1000 Kč
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Hampí

Bombaj

Adžanta a Ellóra

Haidarábád

Bengalúru
Majsúr Madrás

Ooty

MadurajKóčin

Dillí

Maduraj
Kóčin

Munnar

NP PerijárAllépi
Mirikulam

INDIE

1.–2. Praha – Kóčin: přílet do kéraly – procházka 
starým přístavním městem; čínské rybářské sí-
tě a plavba podél pobřeží při západu slunce.
3. Kóčin: katedrála santa Cruz, uličky plné ga-
lerií a bazary s kořením; holandské, portugalské 
a britské koloniální domy, staré židovské město; 
kostel sv. Františka s někdejším hrobem Vasca de 
gamy; večer tradiční divadlo kathakali.  
4. Kóčin – Munnar: přejezd do pohoří Západní 
Ghát U; přes Kardamonové hory se zastávkami 
u plantáží s kořením a kávou do horského městečka 
Munnar – návštěva továrny na zpracování čaje.
5. Munnar: pěší procházka čajovými plantážemi, 
možnost půjčit si kola a prozkoumat oblast z jeho 
sedla; NP Eravikulam s populací tahra jihoindického; 
alternativně celodenní pěší výlet na Meesapulimalu 
(2640 m) – druhá nejvyšší hora jižní Indie.
6. Munnar – Maduraj: přejezd do Tamilnádu 
a posvátného města Maduraj – dle legendy sídlo 
samotného Šivy; chrámový komplex Šrí Mínák-
ší – symbol drávidského jihu; nezapomenutelné 
večerní ceremonie a hinduistické obřady.
7. Maduraj – NP Perijár: prohlídka indicko-sa-
racénskeho paláce Nájaka Tirumalaje; přejezd 
k přírodní rezervaci Perijár, po ubytování setkání 
se slony – možnost projížďky, krmení a koupání. 
8. NP Perijár: projížďka lodí po jezeře v přírodní 
rezervaci a pozorování divoké zvěře; uvaříme oběd 
společně s kuchařem, jenž nás zasvětí do tajů 
jihoindické kuchyně; večer kalaripajattu – před-
stavení starověkého jihoindického bojového umění.
9.–10. Perijár – „backwaters“: dopoledne přejezd 

do Benátek jihu – Allapuzy, nalodění na ket-
tuvallam – někdejší obchodní plavidlo přestavěné 
na hausbót, plavba fantastickou spletí kanálů; „Blok 
R“ – kokosová plantáž pod úrovní moře, manu-
faktury na zpracování kokosových vláken; dům 
Cyriaka Chavaru, kostel st. Mary ś Forena aj.; noc-
leh na lodi u ostrova „Písky noci“ a onnamkara. 
11. „Backwaters“ – Mararikulam: ukončení 
plavby a přejezd k Indickému oceánu; ubytová-
ní v poklidném rezortu u Marari Beach – krásný 
táhlý pás bělavé pláže.
12.–14. Mararikulam: 3denní individuální odpo-
činek na pláži, možnost zapůjčení kola, rybaření, 
výlety po okolí, ajurvédské masáže.
15. Kóčin – Praha: v noci přejezd do kóčinu a od-
let do ČR, přílet týž den.

Pohodové poznávání pro celou rodinu
Jižní Indie pro malé cestovatele

Indie

15
dní

snídaně/plná penze
vstupy v ceně

6–16 účastníků

 � Kóčin – promenády, rybáři a malebná 
koloniální architektura

 � Voňavé Kardamonové hory, svěží čajové 
plantáže Munnaru, NP Eravikulam 
a rezervace Perijár

 � Pestrobarevné chrámy Maduraje 
a hinduistické obřady 

 � Nocleh na lodi a koupání na plážích Kéraly

Zveme vás i s dětmi do zelení překypující kéraly, jihoindického státu, jenž se svou po-
klidnou a uvolněnou atmosférou tolik odlišuje od zbytku Indie. Program je primárně 

koncipován pro rodiny s dětmi, a proto je vyvážen co do poznávání památek, života 
místních lidí a pohybu v přírodě. Vydáme se od Malabarskeho pobřeží s jeho působivou 
sítí řek, kanálů a jezer, od nichž se táhnou nedozírné palmové háje, až k pahorkatině pokryté 
plantážemi čaje a zahradami koření. navštívíme města jako kóčin a Maduraj, která vás osloví jak svou 
bohatou historií, tak sakrálními stavbami. Vesnice v oblasti „backwaters“ nám poodkryjí každodenní ži-
vot místních obyvatel a v závěru si odpočineme u Indického oceánu na příjemné a klidné pláži Marari.

Pojeďte dětem ukázat zemi, kde se zrodil Mauglí a kterou procestoval Willy Fog. Program vás za-
vede k nejznámějším památkám tzv. Zlatého trojúhelníku a umožní nejmladším cestovatelům 

nahlédnout do bohaté historie i prastaré kultury severní Indie. na naší cestě se budeme procházet 
rozsáhlými opevněnými sídly mocných vládců v Ámbéru i Ágře, podíváme se do palácového komplexu 
džajpurského mahárádži, posedíme ve stínu bělostného Tádž Mahalu a spatříme zá-
hadný nerezavějící sloup a mnoho dalších památek. Protože k Indii patří i rozmanitá 
příroda a zvířátka, navštívíme mahuty a jejich slony, vydáme se na safari do nP Ran-
tambór a na člunu poplujeme za gaviály v přírodní rezervaci Čambal.

Termín: únor / březen 2016 Více informací na www.chinatours.cz

Klasická Indie pro malé milovníky historie 12
dní

Kód zájezdu Termín Cena / D11 (Kč)

33-290-510 20. 2.–6. 3. 63 200 / 58 100
33-290-520 7.–21. 8. 63 200 / 58 100
Termíny pro rok 2016 – viz www.chinatours.cz
jednolůžkový pokoj – 8700 Kč
indické vízum – 1000 Kč

Všeobecně platné podrobnější informace  
o zájezdových službách naleznete na str. 100. 

V ceně zahrnuto: letenka Praha–Kóčin–Praha 
(vč. všech poplatků), mikrobusy, případně rikši, 
11x hotel *** se snídaní, 2x hausbót s plnou pen-
zí, představení kathakali a kalari-
pajattu, vstupné do památkových 
objektů a NP dle programu, český 
odborný průvodce China Tours.

NOVINKA
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Plavba po „backwaters“ (Sheila Singhová)

Čajové plantáže v Munnaru (Manoj Sharma)

Pestré barvy Indie (Lucie Ernestné)

Mladý bráhman (Manoj Sharma)



Dillí

Udajpur
Váránasí

Kalkata
Bandhavgarh NP

Aurangábád
Adžanta a Ellóra

Džódhpur

Bombaj

Džajpur Agra

INDIE



1.–2. Praha – Dillí: impozantní Humájúnova 
hrobka U, symbol vítězství islámu Kutub Mí-
nár U a záhadný železný nerezavějící sloup; 
prezidentský palác a památník India Gate.
3. Dillí – Ágra: ráno přejezd rychlíkem do Ágry; pro-
hlídka monumentální Červené pevnosti U, západ 
slunce nad pomníkem lásky Tádž Mahalem U.
4. Ágra – Džajpur: přejezd se zastávkou v nádher-
ně dochovaném městě císaře Akbara Fatéhpur 
Síkrí U do „růžového města“ pouštního stá-
tu Rádžasthán.
5. Džajpur: opevněný jantarový palác Ámbér 
– fakult. projížďka na slonech; středověká as-
tronomická observatoř Džantar Mantar U, 
symbol města Havá Mahal – tzv. „palác vět-
rů“, Městský palác – sídlo žijícího mahárádži.
6. Džajpur: posvátné prameny v Galtě; odpoledne 
individuální volno k odpočinku či objevování bazarů 
starého města; noční lehátkový vlak do Džódhpuru.
7. Džódhpur, jemuž se říká i „modré město“ 
pro modrou barvu většiny domů: robustní pev-
nost Méhrangarh hrdých Rádžpútů tyčící se nad 
městem, památník Džasvant Tháda z běloskvou-
cího mramoru, pohled na největší soukromou 
rezidenci světa Umaid Bhaván.
8. Džódhpur – Ránakpur – Udajpur: dopoledne 
přejezd k nejrozsáhlejšímu komplexu džinistic-
kých chrámů na území Indie se „sloupořadím“ 1444 
mramorových pilířů; pokračování do Udajpuru.
9. Udajpur – „indické Benátky“: jedno z nejro-
mantičtějších indických měst na březích jezera 
Pičóla obklopené prstencem hor – mahárádžův 
palác nad jezerem, minigalerie místních gra-
fiků i okouzlující zahrady; přelet do Bombaje.

10. Bombaj: symbolický vstup do Indie – tzv. 
„Indická brána“, výlet lodí na „sloní“ ostrov 
Elefanta U; prohlídka města – „věže mlčení“, bu-
dova nádraží královny Viktorie U či promenáda 
Marine Drive; pitoreskní Crawfordova tržnice.
11. Bombaj – Aurangabád – Ellóra U: ráno vlak 
do Aurangabádu a následně přesun ke komplexu 34 
džinistických, hinduistických a buddhistických 
staveb, jež byly pět staletí vysekávány do skalní stěny.
12. Adžanta U: buddhistický komplex skalních 
chrámů bohatě zdobených malbami (největší 
dochovaná sbírka buddhistického umění na svě-
tě); noční lehátkový vlak.
13.–15. NP Bandhavgarh: zvolníme tempo a od-
počineme si v národním parku, který se může 
pochlubit populací 49 jedinců tygra bengálského.
16. Váránasí – Sarnáth: návštěva místa první-
ho kázání Buddhy, koupací i spalovací gháty 
svatého města; večerní obřady árthí.
17. Váránasí: za svítání projížďka lodičkou po 
Ganze, křivolaké uličky a bazary starého města, nej-
posvátnější místo hinduistů – Zlatý chrám, střet dvou 
náboženství – Alamírova mešita; noční lehátkový vlak.
18. Kalkata: památník zašlé britské slávy Victoria 
Memorial, místo živých obětin – chrám bohyně 
Kálí, monumentální Howrah Bridge, bělostná 
katedrála sv. Pavla, dům Matky Terezy a všu-
dypřítomné rikši tažené lidmi.
19.–20. Kalkata – Praha: po snídani Belúr Math – 
oáza klidu na březích řeky Huglí; večer odlet 
z Indie, přílet domů 20. den.

Přepych i chudoba, směsice vůní a plno barev – to je Indie. Do-
přejte si plnou dávku této neuvěřitelné země a zažijte rozmanitost 

indických kultur. na naši poznávací cestu se vydáme od severu a postupně 
budeme obdivovat: všehochuť Dillí, Rádžasthán mahárádžů, koloniální Bombaj,  
buddhistickou Adžantu a Ellóru, hinduistické Váránasí a bohémskou kalkatu. 
Co víc dodat? snad jenom to, že možná spatříme i tygra v Bandhavgarhu a po-
chutnáme si na různorodé indické kuchyní.

Za památkami, skvělým jídlem i krásnou přírodou
Indie – velká cesta

 � Barevný Rádžasthán – Džajpur, 
Džódhpur, Udajpur

 � Jedinečné jeskynní komplexy 
v Adžantě a Ellóře

 � Bengálští tygři v NP Bandhavgarh

 � Váránasí na posvátné řece Ganze 
a Kalkata – mekka indické kultury

snídaně
6–16 účastníků

20
dní

Indie

Kód zájezdu Termín Cena (Kč)

33-297-510 27. 1.–15. 2.  73 800 
33-297-520 5.–24. 11.  73 800  
Termíny pro rok 2016 – viz www.chinatours.cz
jednolůžkový pokoj – 6950 Kč
indické vízum – 1000 Kč

Všeobecně platné podrobnější informace  
o zájezdových službách naleznete na str. 100. 

V ceně zahrnuto: letenka Praha–Dillí / Kal-
kata–Praha (vč. všech poplatků), 1x přelet 
Udajpur–Bombaj, 4x noční lehátkový vlak, 
2x denní vlak, mikrobusy, dží-
py, rikši, 13x hotel ** se snída-
ní, vstupy do NP, český odborný 
průvodce China Tours.40

Havá Mahal v „růžovém městě“  
Džajpuru (Tomáš Ernest)

Sochařská výzdoba v Adžantě (Martin Vedral)

Bengálský tygr 

Rádžasthánec v „modrém městě“ Džódhpuru 
(Lucie Ernestová)

Tádž Mahal v Ágře (Renáta Jelínková)



Kuře tikka (Klára Štiplová)

Havá Mahal v Džajpuru (Barbara Andelová)

Pestrá indická kuchyně

Tádž Mahal v Ágře (Ivana Kolbabová)

Dillí

Udajpur
Váránasí

Kalkata
Bandhavgarh NP

Aurangábád
Adžanta a Ellóra

Džódhpur

Bombaj

Džajpur Agra

INDIE



Dillí

Ágra
Džajpur

INDIE

Víte, že jako karí se původně označo-
val tradiční pokrm z masa, ryb nebo 
zeleniny v husté omáčce? Britští koloni-
alisté však začali tento název užívat pro 
koření, které se pro přípravu těchto po-
krmů používá, což se posléze vžilo v celé 
Evropě. V Indii se dodnes pod tímto po-
jmem rozumí jen samotný pokrm; koření 
nebo směsi koření se pak říká masala.

1.–2. Praha – Dillí: přílet v noci, ubytování; voňa-
vý Kharí Baolí – největší trh s kořením v Asii 
v sousedství Červené pevnosti U, nejvýznamnější 
islámské centrum Páteční mešita, vzpomínka 
na Mahátmu gándhího – Rádžghát; nové Dillí 
– impozantní Humájúnova hrobka U, symbol 
vítězství islámu Kutub Mínár U a záhadný že-
lezný nerezavějící sloup; večer indická klasika 
thálí – výběr několika různých zeleninových 
a masových omáček s rýží, křupavým pápadem 
a vláčnou čapátí v doprovodu pikantního áčaru.
3. Dillí – Džajpur: dopoledne hinduistický lakš-
mí Mandir a sikhská gurudvára Bangla Sáhab; 
přesun do „růžového města“ Rádžasthánu – Džaj-
puru; v podvečer individuální volno k návštěvě 
bazarů starého města, kde můžete okusit sa-
mósy plněné pikantní zeleninovou směsí nebo 
„bramboráčky“ alú tikki; večeře v restauraci, kde 
si pochutnáme na čerstvém jehněčím.
4. Džajpur – Ámbér: středověká astronomická 
observatoř Džantar Mantar, symbol města 
Havá Mahal – tzv. „palác větrů“, Městský palác 
– sídlo žijícího mahárádži, projížďka na slonech 
k opevněnému jantarovému paláci Ámbér; ty-
pická rádžasthánská vegetariánská večeře 
u místní rodiny.
5. Džajpur – Fatéhpur Síkrí U – Ágra: přes jedi-
nečnou stupňovitou studnu baórí v Abhanéru 
a nádherně dochované hlavní město císaře Akba-
ra s posvátnou hrobkou salíma Čištího do Ágry; 
večeře ve znamení mughalské kuchyně – tan dúrí 
murghí a sýr panír opékané v tradiční hliněné 
peci tandúr (kuřátka i sýr marinované v jogurto-
vé omáčce se speciální směsí koření a kurkumy, 
jež dává pokrmům barvu zapadajícího slunce).

6. Ágra: nejslavnější hrobka lásky Tádž 
Mahal U, bývalé sídlo indických panovníků tzv. 
Červená pevnost U, téměř neznámá hrobka Iti-
máud-ud-daula (tzv. Baby Taj); večeře u místní 
rodiny – typické domácí jídlo, jak má být.
7.–8. Ágra – Dillí: přejezd do Dillí se zastávkou 
v skvostném mauzoleu císaře Akbara v Si-
kandaře; rozlučková večeře v jihoindickém 
duchu – např. vindalú nebo dosa masala s ko-
kosovým dipem; odjezd na letiště a noční odlet, 
přílet do ČR 8. den.

  Zájezd lze realizovat i pro skupinu menší než 
6 osob, ale pouze v doprovodu místního an-
glicky mluvícího průvodce. Cestu lze také 
prodloužit pobytem v Bhútánu nebo 3den-
ním programem v káthmándú a okolí. Více 
informací poskytneme v kanceláři.

Vydejte se s námi objevovat různé chutě indické kuchyně. náš komfortní klasický 
malý okruh po nejznámějších památkách severni Indie jsme obohatili o příjemné 

kulinářské zážitky. Zavedeme vás do kvalitních restaurací, kde poznáte pravou chuť 
indických jídel. Třešničkou na indickém dortu budou dvě večeře v místních rodinách, 
kde budete moci nakouknout pod pokličku paní domu.

Zlatý trojúhelník s příchutí karí
Indie (nejen) pro gurmány

 �Dillí – thálí šestero chutí a vůní

 � Ágra – slavný Tádž Mahal a šťavnatá 
kuřátka z tandúru

 �Džajpur – růžové město a kořeněné 
omáčky s rýží na 100 způsobů

Indie

polopenze
vstupy v ceně

6–16 účastníků

8
dní

Kód zájezdu Termín Cena (Kč)

33-296-510 25. 3.–1. 4.  43 800 
33-296-520 7.–14. 10.  43 800 
jednolůžkový pokoj – 4600 Kč
indické vízum – 1000 Kč

Všeobecně platné podrobnější informace  
o zájezdových službách naleznete na str. 100. 

V ceně zahrnuto: letenka Praha–Dillí–Pra-
ha (vč. všech poplatků), pronajatý mikrobus, 
případné taxíky a rikši, 6x hotel ***, 6x po-
lopenze, vstupné do památkových objektů 
dle programu, český odborný 
průvodce China Tours.
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Karí





Dillí

KáthmándúÁgra

Váránasí

Pókhara

Órčha

Khadžuráho

Džajpur

INDIE

NEPÁL

17
dní

Indie I Nepál

snídaně
vstupy v ceně

6–16 účastníků

1.–2. Praha – Dillí: největší indická mešita Džámí 
masdžid s výhledem na Červenou pevnost U, 
místo zpopelnění Mahátmy gándhího – Rádžghát; 
Humájúnova hrobka U, symbol vítězství islámu 
Kutub Mínár U, kaligrafie v kameni – mešita kuv-
vatul islám, záhadný železný nerezavějící sloup.
3. Dillí – Džajpur: návštěva sikhské gurudváry 
Bangla sáhab, přesun do „růžového města“ státu 
Rádžasthán Džajpuru; večer individuální volno 
na uličky a bazary starého města.
4. Džajpur – Ámbér: středověká astronomic-
ká observatoř Džantar Mantar U, sídlo rádžů 
City Palace, symbol města Havá Mahal – tzv. 
„palác větrů“; opevněný jantarový palác Am-
bér – fakultativně možnost projet se na slonech.
5. Džajpur – NP Keoladeo U: přes jedinečnou 
stupňovitou studni baórí v Abhanérí do ná-
rodního parku keoladeo – hlavního zimoviště 
stěhovavého ptactva v Asii.
6. NP Keoladeo – Fatéhpur Síkrí U – Ágra: do-
poledne projížďka v rikšách po NP Keoladeo; 
odpoledne přesun přes nádherně dochované 
hlavní město císaře Akbara s posvátnou hrob-
kou Salíma Čištího do Ágry.
7. Ágra: svítání u nejslavnější hrobky lásky Tádž 
Mahalu U, bývalé sídlo indických panovníků tzv. 
Červená pevnost U, téměř neznámá hrobka 
Itimád-ud-daula (předchůdkyně Tádž Mahalu).
8. Ágra – Órčha – Khadžuráho U: dopoledne 
přesun do Órčhy (někdejší hlavní město Bun-
délkhandu) – prohlídka nádherných opuštěných 
paláců a chrámů; večer dojezd do khadžuráha.
9. Khadžuráho: prohlídka proslulého chrá-
mového komplexu s erotickými výjevy – tzv. 
„Kámasútra vytesaná do kamene“; od-
poledne přesun do satny a následně noční 
vlak do Váránasí.

10. Váránasí – Sarnáth: 
návštěva poutního 
místa prvního kázá-
ní Buddhy; křivolaké 
uličky a rodinné ma-
nufaktury na výrobu 
hedvábí ve starém 
Váránasí; nejposvát-
nější místa hinduistů 
– spalovací a koupací 

gháty; večer impozantní hinduistické obřady 
árthí na březích gangy.
11. Váránasí – hranice – Lumbiní U: brzy rá-
no projížďka lodičkou po Ganze; celodenní 
přejezd na indicko-nepálské hranice a dále 
do lumbiní – jedno ze čtyř velkých poutních 
míst buddhistů, místo narození Buddhy.
12. Lumbiní – Pókhara: hluboká údolí, terasovi-
tá rýžová políčka, nedozírné lesy – fotogenická 
cesta podhůřím Himálaje do druhého největ-
šího města nepálu.
13. Pókhara: relaxace v lůně osmitisícových 
Annapúren – výlet na loďkách po jeze-
ře Phéva, výstup k pagodě Míru s výhledy 
na krásnou horu Mačhapučhre (tzv. „Rybí 
ocas“) a vodopády Déví.
14. Pókhara – Káthmándú: přejezd do hlavního 
města nepálu; odpoledne prohlídka historic-
kého jádra náměstí Darbar U s palácem žijící 
bohyně Kumárí.
15. Káthmándú: celodenní okruh po káthmánd-
ské kotlině – starobylé hlavní město Bhaktapur U, 
hinduistické centrum Pašupatináth U, opičí 
chrám Svajambhunáth U s výhledem na celé 
káthmándské údolí.
16.–17. Káthmándú: fakultativně možnost letu 
k Mt. Everestu U, nebo další královské město 
Pátan a volno na poslední nákupy; odlet domů.

nejoblíbenější zájezd po „klasické“ Indii obohacený o nepál na vás čeká! 
Pojeďte zažít slávu sultánů a rádžů do nádherných paláců někdejších moc-

ných říší. V duchovnem naplněné zemi poznáme kontrast archaických tradic 
a moderního života, navštívíme hinduistická, buddhistická i islámská posvátná 
místa. Z Indie se vydáme do nepálu, země, která vás okouzlí nejen nádherou svých 
památek, ale především krásou přírody a zejména majestátními vrcholky Himálaje.

 � Hrobka lásky Tádž Mahal a kamenná 
učebnice lásky Khadžuráho 

 � Život na posvátné řece Ganze

 � Nespoutaná příroda v stínu Himálaje 
a úchvatné osmitisícovky

 � Chrámy a památky starých královských 
měst Káthmándského údolí

Za historií Indie a krásou Nepálu
Indie a Nepál

Kód zájezdu Termín Cena (Kč)

33-291-510 6.–22. 3.  66 800 
33-291-520 30. 7.–15. 8.  66 800 
33-291-530 15.–31. 10.  66 800 
Termíny pro rok 2016 – viz www.chinatours.cz
jednolůžkový pokoj – 8370 Kč
indické vízum – 1000 Kč
nepálské vízum – 25 USD (platí se při vstupu)

Všeobecně platné podrobnější informace  
o zájezdových službách naleznete na str. 100. 

V ceně zahrnuto: letenka Praha–Dillí / Káth-
mándú–Praha (vč. všech poplatků), 1x denní 
vlak, 1x noční lehátkový vlak, pronajaté mikro-
busy, taxíky a rikši, 14x hotel *** 
se snídaní, vstupné do památko-
vých objektů dle programu, český 
odborný průvodce China Tours.

NEJOBLíBENěJŠí
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Chrám v Khadžuráhu (Barbara Andelová)

Mačhapučhre z Pókhary (Radka Podpěrová)

Néwarka (Barbara Andelová)

Astronomická observatoř v Džajpuru 
(Barbara Andelová)

Opičí chrám Svajambhunáth  
v Káthmándú (Karel Štumpa)





Dillí

KáthmándúÁgra

Váránasí

Pókhara

Órčha

Khadžuráho

Džajpur

INDIE

NEPÁL

Káthmándú
NP Čitván

Trisuli
Górkha

Astam

Pókhara

INDIE
NEPÁL

ČÍNA

14
dní

Nepál

snídaně/polopenze
vstupy v ceně

6–16 účastníků

1.–2. Praha – Káthmándú: ranní přílet do hl. 
města nepálu a přesun do hotelu do nedalekého 
krásného Bhaktapuru U – prohlídka architek-
tonicky jedinečného královského města; palác 
s 55 vyřezávanými okny, vrchol káthmándské-
ho zlatnictví – Zlatá brána, nejvyšší nepálská 
pagoda Njatapóla i stále živé náměstí hrnčířů. 
3. Káthmándské údolí U: opičí chrám Sva-
jambhunáth, jehož oči shlíží z pahorku na celé 
údolí; Tibeťané a jejich stúpa Bódhnáth; 
nejposvátnější místo nepálských hinduistů – 
Pašupatináth a svatí mužové.
4. Bhaktapur – Pókhara: dopoledne přelet 
do příjemné Pókhary – druhého největšího 
města nepálu, jež se nám stane základnou pro 
výlet do podhůří Himálaje; projížďka lodič-
kou po jezeře Phéva k ostrůvku Tál Bárahí, 
krátký, ale prudší výšlap k pagodě Míru – fan-
tastické výhledy na jezero, město a hřeben 
osmitisícových Annapúren a posvátnou ho-
ru Mačhapučhre, tzv. „Rybí ocas“. 
5. Pókhara – Astam: nalehko přesun džípy 
a pak pěšky do eko-lodže v 1600 m n.m., 
proslulé nezapomenutelnými západy slunce 
a panoramatickým výhledem na himálaj-
ské hřebeny.
6. Astam: den věnovaný zastavení a vychutná-
ní klidné krásy přírody v kopcích nad rušným 
životem měst – podíváme se do místní školy, 
pokusíme se uplést bambusový koš a pomů-
žeme uvařit našemu kuchaři oběd či večeři.
7. Astam – Dampus: půldenní pěší túra pod-
hůřím Himálaje ve výšce kolem 1700 m n.m. 
do vesnice Dampus – cesta vede horskými 
usedlostmi a rýžovými políčky, na kterých 
není nouze o úsměvy místních lidí. 
8. Dampus – Pókhara: z Dampusu cca 2,5 h 
pěšky do vesnice Phédi a pak džípy sjezd 
do hotelu v Pókhaře – cestou zastávka v Mu-
zeu horolezectví.
9. Pókhara – Górkha: přejezd do kolébky ne-
pálského národa, rodného města sjednotitele 
země Prthví narajana Šáha a sídla někdejší krá-

lovské rodiny; opevněný palác Górkha Darbar 
s výhledy na osmitisícovou Dhaulágiri.
10. Górkha – řeka Trisuli: přesun a příprava 
člunů a následné splutí klidného úseku řeky 
s přestávkou na oběd, odpoledne přistaneme 
a ubytujeme se v bambusových chatkách 
na písečné pláži u řeky; kdo nebude chtít plout 
na člunech, přesune se mikrobusem k chatkám 
a může odpoledne rybařit.
11.–12. Trisuli – NP Čitván U: pobyt v nejstar-
ším nP nepálu, jenž je domovem 700 druhů 
volně žijících živočichů, včetně krále džun-
gle tygra indického a nosorožce indického 
– navštívíme původní vesnici etnika Tharu, 
absolvujeme safari a projedeme se na slonech 
i člunem za gaviály; večer taneční vystoupení; 
pro zájemce možnost strávit noc v pozorovací 
věži v džungli. 
13. NP Čitván – Káthmándú: půldenní přejezd 
do káthmándú – dle času příjezdu královské 
náměstí Darbar, volno na poslední nákupy. 
14. Káthmándú – Praha: ráno odlet z nepálu, 
přílet do ČR tentýž den.

V nepálu se potkává země s nebem. Zrodil se zde Buddha i nejvyšší hora, rozkvétá zde 
na 30 druhů rododendronů a zpívá přes 800 druhů ptáků. kdo by se tam nechtěl podívat? 

A proč nevzít s sebou i děti? kromě nejznámějších kulturních památek pod ochranou UnEsCo bude-
me moci spatřit nepálské osmitisícovky Everest, Dhaulágiri, Annapúrny a nespočet sedmitisícových 
vrcholů. Do paměti se vryjí dny strávené v kopcích nad Pókharou, kde budeme mít panorama Himá-
laje jako na dlani, poputujeme ode vsi ke vsi, přičemž nahlédneme do života místních lidí. Z horské 
oblasti se přeneseme do naprostého opaku – subtropické džungle národního parku na hranici s Indií, 
kde se svezeme na slonech a při troše štěstí potkáme nosorožce i krokodýly. A abychom z této chu-
dé, ale překrásné země viděli a zažili to nejzajímavější, co zvládneme s dětmi, nesmí chybět nocleh 
u řeky – v tomto případě Trisuli, která si prodírá cestu z Tibetu k matce řek ganze. 

 � Stúpy, chrámy a paláce 
Káthmándského údolí

 � Výlet do podhůří, rýžové terasy, 
horské vesničky, výhledy 
na osmitisícovky Himálaje

 � Plavba po řece Trisuli nebo rybaření

 � Safari v džípu i na hřbetu slona

... a nejen pro ně
Nepál pro malé milovníky hor

Kód zájezdu Termín Cena / D11 (Kč)

33-313-510 25. 10.–7. 11. 58 600 /56 700
jednolůžkový pokoj – 5720 Kč
nepálské vízum – 25 USD (platí se při vstupu)

Všeobecně platné podrobnější informace  
o zájezdových službách naleznete na str. 100. 

V ceně zahrnuto: letenka Praha–Káthmán-
dú–Praha (vč. všech poplatků), 1x přelet 
Káthmándú–Pókhara, mikrobusy, 6x ho-
tel *** se snídaní, 5x stylová lodž s polopen-
zí (v NP Čitván plná penze), 1x chata u řeky 
s polopenzí, vstupné do pa-
mátkových objektů a NP dle 
programu, český odborný prů-
vodce China Tours.

NOVINKA

Vánoce a Silvestr v Nepálu    str. 94
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Stúpa Svajambhunáth v Káthmándú 
(Radka Podpěrová)

Safari v NP Čitván (Prokop Jouza)

Prodavač loutek (Barbara Andelová)

Jezero Phéva v Pókhaře (Karel Štumpa)





Káthmándú

Dárdžiling

Gangtók
Paro Thimphu

INDIE

NEPÁL
BHÚTÁN

16
dní

Nepál I Indie I Bhútán

snídaně/plná penze
vstupy v ceně

6–16 účastníků

1.–2. Praha – Káthmándú: přílet a první seznámení 
s hlavním městem nepálu a jeho starým centrem 
– káthmándské náměstí Darbar U s palácem 
žijící bohyně kumárí a nespočtem chrámů.
3. Káthmándú – Nagarkót: celodenní okruh 
Káthmándským údolím – hinduistic-
ké centrum Pašupatináth U s posvátným 
Šivovým chrámem, buddhistická stúpa Sva-
jambhunáth U obklopená houfy opic; nocleh 
v nagarkótu s výhledem na Himálaj.
4. Bhaktapur – Káthmándú – Siliguri: přes 
nádherné bývalé hlavní město Bhaktapur U, 
proslulé svými náměstími a vyřezávanými okny, 
zpět do káthmándú; odlet do Bhadrapuru a dá-
le přes hranici s Indií do siliguri.
5. Siliguri – Dárdžiling: výjezd parním úzko-
rozchodným vláčkem U z koloniálních dob 
do půvabného hájemství čaje a někdejšího let-
ního britského sídla Dárdžilingu.
6. Dárdžiling: brzy ráno vyjížďka za svítáním 
na Tiger Hill, odkud se nabízejí výhledy na os-
mitisícovku Kančendžengu; toulky městem 
– Himálajské horolezecké muzeum a hrob 
Tenzinga Norgaye; gompy tibetských usedlíků 
i plantáže proslulých odrůd čaje Pekoe.
7. Dárdžiling – Pelling: odjezd do sikkimu – ves-
nička Pelling usazená na horském hřbetu, jeden 
z nejstarších sikkimských buddhistických kláš-
terů Pemajangce a opět dechberoucí výhledy 
na osmitisícovou kančendžengu.
8. Pelling – Gangtók: přejezd malebnými údolími 
s úchvatnými výhledy, gangtók – hlavní měs-
to sikkimu; večerní procházka starým centrem.
9. Gangtók: návštěva tibetské gompy Rumtek 
z 16. stol., orchidejová zahrada a Ústav tibeto-

logie s bohatými sbírkami umění.
10. Gangtók – Džajgáon: celodenní přesun 
na hranice s Bhútánem.
11. Phuentšoling – Thimpu: stoupání krajem lesů, 
hor a údolí po první bhútánské silnici přes gompu 
Kharbandi – cestou zastávka u odvážného pro-
jektu vodní elektrárny Čhukha, jež zásobuje vodou 
celý Bhútán; v podvečer příjezd do hlavního města.
12. Thimpu: národní zvíře takin a chrám Čan-
gangkhang, památný čorten, ženský klášter 
Dubthob s vyhlídkou na nejrozlehlejší bhútánskou 
pevnost Tašičhodzong, 51 m vysoký Buddha Dor-
denma; Zorig Chusum – 13 tradičních uměleckých 
řemesel, archiv Národní knihovny s kolekcí starově-
kých buddhistických textů a největší kniha na světě.
13. Thimpu – Paro: přejezd údolím Paro – 
pevnosti Rinpung (tzv. „kupa drahokamů”) 
a Drukgjel dzong (obě ze 17. stol.), Ta dzong 
– národní muzeum (dříve strážní věž), Kjiču 
Lhakhang – jedna ze 108 posvátných himálaj-
ských svatyní ze 7. stol.
14. Paro: čorten satsam; výstup k nejznámější-
mu klášteru Taktsang Pelphug „Tygří hnízdo“, 
sestup do údolí a piknik v jabloňovém sadu.
15. Paro – Dillí: dopoledne přelet do Dillí, od-
poledne individuální volno nebo fakultativně 
prohlídka města.
16. Dillí – Praha: odlet do ČR.

Cestu začneme v nepálu, nové demokracii s dlouhou a bouřlivou minulostí, jež zde zanechala 
stopy v podobě zdobných paláců, vyřezávaných chrámů a pestrých zvyků. V Indii se svezeme 

vláčkem zapsaným na seznamu světového dědictví UnEsCo, jehož úzkorozchodné koleje vedou 
do horského střediska Dárdžiling, někdejšího letního sídla Britů. Právě zde prožil větší část své-
ho života legendární šerpa Tenzing norgay a právě ze zdejších plantáží putují do světa tisíce tun 
proslulého čaje Pekoe. V závěru putování navštívíme Bhútán – poslední buddhistické království 
a jednu z mála zemí světa, jež si uchovává díky své politice a nelehké dostupnosti neopakovatel-
nou kulturu. Ukáže nám své tajemné kláštery a starověké pevnosti, uchvátí svými lesy pokrytými 
údolími ve stínu Himálaje.

 � Néwarské chrámy a paláce 
v Káthmándském údolí

 � Britské kluby a plantáže čaje 
v příjemném Dárdžilingu

 � Starý klášter Pemajangce 
a všudypřítomná Kančendženga

 �Muži v sukních a „Tygří hnízdo“  
ukryté ve skalách

Tři království v podhůří Himálaje
Nepál, Sikkim a Bhútán

Kód zájezdu Termín Cena (Kč)

33-310-520 5.–20. 11. 89 800 
jednolůžkový pokoj – 8860 Kč
indické vízum – 1000 Kč, bhútánské vízum – 500 Kč
nepálské vízum – 25 USD (platí se při vstupu)

Všeobecně platné podrobnější informace  
o zájezdových službách naleznete na str. 100. 

V ceně zahrnuto: letenka Praha–Káthmán-
dú / Paro–Dillí–Praha (vč. všech poplatků), 
historický vláček, mikrobusy, auta/džípy, 14x 
hotel *** se snídaní, plná penze v Bhútánu, 
vstupné do památkových objek-
tů dle programu, český odborný 
průvodce China Tours, v Bhútá-
nu navíc místní, anglicky mluvící.

DOPORUČUJEME

44 Údolí Thimpu (Loza Anan)

Panda červená 

Život pod himálajskými obry (Libor Bednář)

Rýžová políčka v Sikkimu (Lucie Ernestová) 

Královské město Pátan (Barbara Andelová)





BHÚTÁN

Thimpu Bumthang
PhobdžikhaParo

Haa

15
dní

Bhútán

plná penze
vstupy v ceně

6–16 účastníků

1.–2. Praha – Paro: přelet nad majestátními sně-
hem pokrytými vrcholky Himálaje do „země 
hřmícího draka“; odpoledne Ta dzong – národní 
muzeum (ve středověku strážní věž), Rimpong 
dzong, kde se natáčel film Malý Buddha.
3. Taktsang: krátká, ale „výživná“ túra k nejzná-
mějšímu klášteru „Tygří hnízdo“, jenž je přilepen 
ke skále ve výšce 3120 m; památeční zřícenina 
pevnosti Drukgjel, nejstarší a nejsvětější bhú-
tánská svatyně Kjiču lhakhang.
4. Paro – Haa: přejezd průsmykem Čelila 
(3980 m) do údolí Haa, které bylo pro turisty 
uzavřené – pokud počasí dovolí, zažijeme úžas-
né výhledy na osmitisícovku Kančendžengu 
a zasněžený Himálaj; mýtické čorteny Karpo 
a Nagpo (Černý a Bílý); nocleh u místní rodiny.
5. Haa – Thimpu: přejezd do hlavního města, 
odpoledne nenáročný výstup na vyhlídkový 
vrch nad městem, místní příjemná lesní zoo se 
symbolem země – podivným takinem.
6. Thimpu: nejrozlehlejší bhútánská pevnost Ta-
šičho – současné sídlo vlády, památný čorten, 
archiv národní knihovny s kolekcí starověkých 
buddhistických textů a rukopisů, Institut tra-
diční medicíny i manufaktury na výrobu látek; 
odpoledne výlet do Dodiny na piknik – a kdo 
bude mít chuť, vydá se přes dubový háj ke kláš-
teru Čari vysoko nad údolím.
7. Thimpu – Punakha: přejezd přes sedlo 
Dočula (3050 m) s výhledy na okolní sedmi-
tisícovky, kterým vládne nejvyšší bhútánská 
hora Gangkar Punsum (7497 m) do zimního 
sídla nejvyššího opata a někdejšího hlavního 
města; procházka ke klášteru bláznivého mnicha 
Drukpy kinleje, kde se žehná dřevěným falu-
sem; prohlídka punakhské pevnosti na soutoku 
Pho a Mo (Mužské a Ženské řeky).
8. Punakha – Phobdžikha: kolem Wangdue – ně-
kdejší pevnosti, jež kopíruje strmý okraj pahorku 
vysoko nad řekou, do zapadlého ledovcového údolí 
Phobdžikha v Černých horách – sem každoročně 
z Tibetu přilétají vyvést mladé tisíce chráněných 
jeřábů černokrkých; nocleh na statku.
9. Phobdžikha – Trongsa: pěší výlet usedlostmi 
místních obyvatel, Gangtej – významná gom-
pa nejstarší buddhistické školy Ňingmapa; přes 
průsmyk Pilela (3500 m) do Trongsy.

10. Trongsa – Bumthang: trongská pevnost, 
Ta dzong zasvěcený mýtickému hrdinovi 
gesovi langovi; přes sedlo Jutong la (3425 m) 
do Bumthangu.
11.–12. Bumthang – náboženské srdce země, 
souhrnný název 4 údolí ve výšce 2600–4000 m 
tvarovaných ledovcem: soutěska Hořící jezero, 
dechberoucí panoramata, výrobna „švýcarské-
ho“ sýra, kurdžej lakhang i gompa kunzangdrak, 
bhútánský pivovar a jeho pivo Červená panda.
13. Bumthang – Paro: dopoledne přelet do Pa-
ra – pro zájemce možnost vyzkoušet tradiční 
koupel s horkými kameny, poslední toulky 
městem a rozloučení s Bhútánem.
14.–15. Paro – Praha: odlet ze země hřmícího 
draka, přílet 15. den.

Pojeďte s námi do Bhútánu, jenž se po staletí nacházel v naprosté 
izolaci od okolního světa v údolích nejvyššího Himálaje. Poprvé se ote-

vřel světu v roce 1974 a zanedlouho poté se stal jednou z turistických lahůdek. Za více než 1500 
let izolovaného vývoje se totiž v této těžce dostupné oblasti vyvinula jedinečná kultura, která 
je unikátní jak svou architekturou, tak i místními tradicemi. Právě díky způsobu života Bhútánců 
a vládě, jež vede aktivní politiku ochrany přírody a zachování unikátního rázu země, je Bhútán ze 
72 % své rozlohy pokryt lesy a veškerá moderní výstavba se podřizuje tradičnímu vzhledu staveb.

 � Nedozírné lesy na úpatí zasněžených 
himálajských velehor

 � Údolí Haa otevřené pro turisty  
teprve v r. 2001

 � Taktsang, Punakha, Phobdžikha – 
bhutánská klasika  

 � Bumthang – komplex čtyř 
ledovcových údolí nad 2600 m

Do země hřmícího draka
To nejlepší z Bhútánu

Kód zájezdu Termín Cena (Kč)

33-311-510 14.–28. 4.  113 800 
33-311-520 8.–22. 8.  105 800 
jednolůžkový pokoj – 11 700 / 8700 Kč 
bhútánské vízum – 500 Kč

Všeobecně platné podrobnější informace o zá-
jezdových službách naleznete na str. 100. 

V ceně zahrnuto: letenka Praha–Paro–
Praha (vč. všech polatků), 1x přelet Bum-
thang–Paro, mikrobus, džípy, 11x hotel ***, 
2x místní usedlost, 12x plná penze, vstup-
né do památkových objektů dle programu, 
český odborný průvodce Chi-
na Tours a místní průvodce, 
v Bhútánu navíc místní, anglic-
ky mluvící.

Víte, co je HNŠ? 
V Bhútánu nevykonávají politiku 
jako snahu o co největší HDP (hru-
bý národní produkt), ale měří tzv. 
hrubé národní štěstí. Základní pre-
misou je, že ekonomický růst sám 
o sobě o ničem nevypovídá, nejdůleži-
tějším faktorem je zlepšování kvality 
života a spokojenosti obyvatel.
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Bůh smrti 

Průsmyk Doču La (Barbara Andelová)

Klášter „Tygří hnízdo“ (Barbara Andelová)

Šťastné bhútánské děti (Barbara Andelová)





DibrugarhZiro
NP Namérí
Guváhatí

Dillí

Kalkata

Port Blair

Andamanské
ostrovy

INDIE

Kázíranga NP
Mon

snídaně / plná penze
vstupy v ceně

6–16 účastníků

14
19
dní

Indie

Festival v Nágsku a Andamany

 � Ziro v Arunáčalpradéši – ženy zdobící 
si nozdry mohutnými disky 

 � Pozorování nosorožců a divokých 
slonů v NP Kazíranga

 � Ostrov Madžulí na řece Brahmaputra 
s kláštery tančících mnichů

 � Festival někdejších lovců lebek 
v nágském Monu

1. Praha – Dillí: přelet do Indie a nocleh.
2. Dillí – Guváhatí – NP Namérí: ranní odlet 
do guváhatí v Ásámu – brána do východní In-
die; návštěva chrámového komplexu Kámákhaja 
– místo uctívání různých forem bohyně matky, 
přejezd do nP namérí a jeho návštěva.
3. NP Namérí – Ziro: přesun do Zira v Arunáčal-
pradéši – usedlost ve svěžím podhůří Himálaje 
a centrum horských kmenů; cestou návštěva 
vesnic kmene Nishi, jehož muži se zdobí složi-
tou čepicí korunovanou zobákem dvojzoborožce.
4. Ziro: celodenní prohlídka pomocí aut i pěš-
ky vesnic kmene Atapani – jak ženy tak muži si 
krášlí tvář tetováním, které se liší od vesnice 
k vesnici, ženy si vkládají dřevěné disky do nos-
ní chrupavky – čím větší, tím krásnější.
5. Ziro – Madžulí: přejezd na ostrov Madžulí – 
několikahodinová plavba po Brahmaputře.
6. Madžulí: největší říční ostrov Asie proslave-
ný hinduistickými kláštery, tzv. sátrami, které 
uchovávají řadu tradičních řemesel a mniši zde 
uctívají boha Višnu hudbou, zpěvem a tancem.
7. Madžulí – NP Kazíranga U: plavba na jižní 
břeh Brahmaputry a přejezd k nP kazíranga – 
park pyšnící se slony, nosorožci, tygry a dalšími 
nespočetnými druhy savců, ptáků i ryb.
8. NP Kazíranga – domov nejpočetnější popu-
lace nosorožce jednorohého na světě a jeden 
z posledních světově vyhlášených nP nezasažených 
masovým turismem: sloní safari, džípy po NP – 
sledování nosorožců indických, pelikánů, sambarů, 
muntžaků a další zvěře, při troše štěstí zahlédneme 

i nejplašší z nich – pantera a tygra.
9. NP Kazíranga – Sibsagar: cesta mezi čajo-
vými plantážemi do sibsagaru, odkud pochází 
známý ásámský čaj, návštěva chrámu Šivadól 
a paláců dynastie Ahom.
10. Sibsagar – Mon: přejezd do Nágalandu 
a návštěva vesnice Phuktong s velkými muž-
skými domy a rezidencí náčelníka.
11. Mon – festival Aoling: největší svátek lovců 
lebek se stovkami účastníků v tradičních odě-
vech, vesnice shangnyu, odkud místní angh 
– náčelník vládne okolním vesnicím.
12. Mon – Dibrugarh: přejezd do Dibrugarhu, 
cestou návštěva vesnice kmene Wakching s více 
než tisícovkou bambusových domů.
13.–14. Dibrugarh – Praha: dopoledne návště-
va čajových plantáží a továrny na zpracování 
ásámského čaje; odpoledne odlet přes Dillí 
do Prahy, přílet do ČR 14. den.
PRODLOUŽENí NA ANDAMANECH:
13. Dibrugarh – Kalkata: odpoledne přelet 
do kalkaty a dle časových možností návště-
va kálí ghátu, místa, které dalo kalkatě jméno.
14.–16. Kalkata – Port Blair – Havelock: přelet 
do Port Blairu a trajektem na ostrov Havelock; 
dvoudenní odpočinek na „pláži č. 7“ ozna-
čované jako nejkrásnější asijská pláž, možnost 
potápění a šnorchlování v průzračných vodách.
17. Havelock – Port Blair: dopoledne trajektem 
do Port Blairu – procházka hl. městem Andaman.
18.–19. Port Blair – Praha: odlet přes Dillí do Pra-
hy, přílet domů 19. den. 

Za lovci lebek a do ráje „zakázaných ostrovů“

Vydejte se s námi do neprávem opomíjených oblastí východní Indie 
– Ásámu, Arunáčalpradéše a nágska, jež skrývají etnografické pokla-

dy v podobě desítek kmenů sotva dotčených moderním způsobem života. 
Budeme cestovat proti proudu času a staneme se svědky slavnosti bojov-
ných konyaků, kteří se ještě nedávno vydávali na lov lebek svých nepřátel. 
navštívíme vesnice kmene Atapani, jehož ženy krášlí své tváře tetováním 
a kuriózními ozdobami. V národním parku kazíranga budeme pozorovat vzácné 
indické nosorožce a na ostrově Madžulí uvidíme tance hinduistických mnichů. 
Vrcholem programu bude festival v Monu, na němž se scházejí přislušníci nágských 
kmenů, aby se předvedli v celé své kráse. kdo bude chtít, prodlouží si cestu odpočin-
kem na krásných Andamanech – ostrovech, které se táhnou jako šňůra perel na pomezí 
Bengálského zálivu a Andamanského moře.

Všeobecně platné podrobnější informace o zájezdových službách naleznete na str. 100. 

V ceně zahrnuto: letenka Praha–Dillí–Praha (vč. všech poplatků), v krátké variantě přelet Di-
llí–Guváhatí/Dibrughar–Dillí, v prodloužené variantě přelet Dibrughar–Kalkata–Port Blair–
Dillí, mikrobusy, auta/džípy, lodičky, rikši, v prodloužení trajekt Port Blair–Havelock–Port 
Blair, 12x hotel **/lodž (2x se snídaní, 10x s plnou penzí) + 5x v prodloužení se snídaní, vstup-
né do památkových objektů a NP dle programu, český odborný průvodce China Tours.

NOVINKA

Základní varianta (14 dní) Prodloužená varianta (19 dní)

Kód zájezdu Termín Cena (Kč)

33-295-510 24. 3.–7. 4.  75 800  
jednolůžkový pokoj – 8750 Kč, indické vízum – 1000 Kč

Kód zájezdu Termín Cena (Kč)

33-295-511 24. 3.–12. 4.  92 800
jednolůžkový pokoj – 12 700 Kč, indické vízum – 1000 Kč

46 Tropická idyla na Andamanech 

Ruiny britského kostelíka na Andamanech (Z. Štipl)

Na festivalu Aoling (Manoj Sharma)

Sloní safari za nosorožci v NP Kázíranga (J. Lhota)





DibrugarhZiro
NP Namérí
Guváhatí

Dillí

Kalkata

Port Blair

Andamanské
ostrovy

INDIE

Kázíranga NP
Mon

INDIE

Rišikéš
Haridvár

Dillí

Šimla
Dharamšala

Amritsar

14
dní

Za dalajlámou i po stopách Beatles
Amritsar, Dharamšala, Rišikéš

snídaně
vstupy v ceně

6–16 účastníků

Indie

 � Zlatý chrám – nejposvátnější místo sikhů

 � Sídlo dalajlámy a exilové tibetské vlády, 
největší komunita Tibeťanů mimo Tibet

 � Rišikéš – místo, kde pobývali Beatles  
a kde složili své „Bílé album“

 �Nedozírné lesy podhůří Himálaje, svěží 
vzduch a blankytné nebe

Vydejte se s námi do nejsevernější části Indie, do stálezelených států v podhůří 
Himálaje, které v letních měsících poskytovaly Britům útočiště před spalujícím 

sluncem středoindických plání. navštívíme Amritsar aneb „Jezero nektaru nesmrtel-
nosti“ se Zlatým chrámem, jenž je náboženským centrem sikhské víry. Určitě vás zasáhne 
atmosféra kolem Dharamšaly. Úchvatná příroda, křišťálový vzduch, orli kroužící nad vr-
cholky hor, provoněné lesy, ticho sklánějícího se dne, zvonek tibetské gompy v dálce... to 
nelze popsat, musí se zažít. A pak Rišikéš – co se týká ezoteriky, duchovna a hlavně jógy, to 
je hlavní město světa. síla tohoto místa přilákala i členy legendární kapely Beatles, kteří zde, 
uprostřed indických ášramů a v blízkosti gangy, připravili písně pro své legendární Bílé album.

1.–2. Praha – Dillí: přílet do Indie, ubytová-
ní; baháistický Lotosový chrám, pitoreskní 
hinduistický komplex Akšardham a někdej-
ší rezidence Indíry Gándhíové, kde byl na ni 
spáchán atentát, nyní muzeum.  
3. Dillí – Amritsar: dopoledne přelet do po-
svátného města sikhů; před západem slunce 
ceremoniální snímání vlajek ve Wagah na indic-
ko-pákistánské hranici – dokonalé vojenské divadlo.
4. Amritsar: odraz zlatých střech v jezírku, centrál-
ní svatyně Hari Mandir Sáhib s posvátnou knihou 
sikhů, Guru-Ka-Langar – gigantická patrová jídelna, 
nešťastně proslulé náměstí Džallianvala Bágh, fan-
taskní chrám Mátá Lal s tunely a jeskyněmi.
5. Amritsar – Pragpur: přejezd do indické „Prahy“, 
jež spolu s nedalekou vesnicí garli tvoří památko-
vě chráněnou zónu v údolí Kangra; ubytování 
v heritage hotelu – někdejší sídlo nejvyššího 
soudce sira Džai lála z počátku 20. stol.
6. Pragpur – Garli: soodové, komunita s tradiční 
kastovní strukturou – pěšky živou památkovou 
zónou s dílnami tkalců, kovotepců, košíkářů; 
možnost zapůjčit si kolo, plavba lodičkou po ře-
ce Biás; výlet do nedaleké chráněné vesnice garli.
7. Pragpur – Dharamšala (McLeod Gandž): 
přejezd do sídla tibetské exilové vlády, jehož 
kulisu tvoří vrcholky dhaulágirského masivu; 
cestou Kangra – nejstarší a nejrozsáhlejší 
pevnost v indické himálajské oblasti. 
8. Dharamšala: největší populace Tibeťanů 
mimo Tibet; gompy a řady modlitebních vál-
ců, vládní budovy a sídlo dalajlámy, kterého 
možná spatříme na vlastní oči; hlavní chrám Cu-
glakhang, knihovna tibetských děl a archiválií, 

Tibetský lékařský a astrologický institut ad.
9. Dharamšala – Šimla (2200 m n.m.): celodenní 
přejezd podhůřím Himálaje do někdejšího letního 
sídelního města britské koloniální vlády s atmosfé-
rou viktoriánské Anglie.
10. Šimla – město, do kterého měli Indové vstup 
zakázán; promenáda The Mall, novogotická čtvrť 
Ridge, druhý nejstarší severoindický kostel Christ 
Church a místokrálovská rezidence – palác v ja-
kubském stylu na Hvězdárenských kopcích.
11. Šimla – Rišikéš: celodenní přejezd do svě-
tového centra meditace a jógy, místa, kde 
dravá Ganga opouští himálajské soutěsky.
12. Rišikéš: svatí mužové, askéti, jogíni – Indové 
i lidé ze „západu“, výstavní ášramy i zpustlý kom-
plex Maháršiho, kde Beatles prožili dva měsíce.
13. Rišikéš – Haridvár – Dillí: přesun do Haridváru, 
kde se koná každých 12 let největší náboženská 
sešlost světa kumbhaméla, posvátné gháty 
na březích gangy; odpoledne vlak do Dillí.
14. Dillí – Praha: odlet z Indie a přílet do ČR.

Kód zájezdu Termín Cena (Kč)

33-299-510 9.–22. 10.  62 800 
jednolůž. pokoj – 6850 Kč, indické vízum – 1000 Kč

Všeobecně platné podrobnější informace  
o zájezdových službách naleznete na str. 100. 

V ceně zahrnuto: letenka Praha–Dillí–Praha (vč. 
všech poplatků), 1x přelet Dillí–Amritsar, mikro-
busy, 1x denní vlak, 13x hotel ***  
se snídaní, vstupné do památko-
vých objektů dle programu, český 
odborný průvodce China Tours.

Pojeďte do oblasti sevřené mezi štíty Himálaje a karákoramu nazývané „Malý Tibet“. na naší cestě 
ladákhem navštívíme buddhistické gompy skrývající mimořádné umělecké artefakty. Divoká 

příroda nám nabídne úchvatné scenérie hor, řek, úrodných údolí i polopouští. Překonáme pětitisíco-
vé průsmyky a ve vesnici korzok na březích jezera Tsomoriri (natáčel se zde film samsara) zažijeme 
nezapomenutelný festival. Závěr cesty se ponese ve znamení kontrastů – v kašmíru se potkáme s islámskou kultu-
rou, prosté vysokohorské vesnice vystřídá rušná metropole Šrínagar a kamenné příbytky nahradí dřevěné hausbóty.

Termín: léto 2016 Více informací na www.chinatours.cz

Festival v Ladákhu a Kašmír  16
dní

NOVINKA
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Dharamšala  (Lucie Ernestová)

Na festivalu v Ladákhu (Prokop Jouza)

Bůh Šiva ve vodách Gangy v Rišikéš (Tomáš Ernest)

Zlatý chrám v Amritsaru (Barbara Andelová)



Dháka
Mainimatí

Rangamati

Čitágáon

pláž 
Cox`s Bazar

Bógra
Puthia

BágérhátMóngla

Sundarbanský NP

BANGLADÉŠ



1.–2. Praha – Dháka: fascinující pohled na život 
na řece Buriganga – lidské mraveniště starého 
města a všemožná plavidla sadarghátu, Tara 
Masdžid aneb Hvězdná mešita, růžový palác 
Ahšán Manzil, pevnost lálbagh i hinduistický 
mandir Dakéšvárí z 12. stol.
3. Dháka – Sónargaon: prohlídka nového města 
se sansad Bhavanem od architekta Louise Kah-
na; výlet do zlatého města sónargaonu a místa 
duchů Panam Nagaru; večer nalodění na ko-
lesový parník – nocleh na palubě.
4. Huralhat – Bágérhát – Móngla: plavba par-
níkem z koloniálních dob spletí říčních cest 
v deltě Gangy a Brahmputry do Huralhatu; 
odpoledne město mešit Bágérhát U; dojezd 
do Móngly, vstupní brány sundarbanského nP.
5. NP Sundarban U – oblast krásné pobřežní flóry 
a v ní ukryté rozmanité fauny: výlet nekonečnými 
mangrovy, jež jsou domovem bengálských tygrů, 
sambarů, opic, krokodýlů a nejrůznějšího ptactva.
6. Móngla – Rádžšáhí: přejezd na sever do Puthie, 
místa s největší koncentrací historicky význam-
ných hinduistických staveb – Góvindův, Šivův 
i Džagannáthův chrám; pokračování do Rádžšáhí.
7. Rádžšáhí – Bógra: cesta do nejstaršího 
známého města země Mahášthangarhu, 
vybudovaného ve 3. stol. př.n.l. – prohlídka ar-
cheologických památek včetně známé Citadely.
8. Bógra – Dháka: komplex budov z 8. stol. 
v Paharpuru U, návštěva sómapuri Mahávi-
hári – kdysi největší buddhistický klášter na 
jih od Himálaje; dojezd do Dháky.
9. Dháka – Mainimatí – Čitágáon: přejezd 
do druhého největšího města země se zastávkou 
v někdejším centru buddhistické kultury Mainimatí.
10. Čitágáon – Rangamatí: přesun do horské 
oblasti na hranicích s Barmou – tzv. Hill Tract 

je porostlý pralesy a osídlen horskými kme-
ny (Tiperové, Marmové, Čakmové, Murungové, 
khumiové atd.); plavba po jezeře kaptai.
11.–13. Rangamati – Cox´s Bazar: z hor na nejdel-
ší „pláž“ světa Cox´s Bazar (zlaté písky se táhnou 
do neuvěřitelné dálky 120 km a jsou lemovány 
pahorky zarostlými tropickým lesem) koupání 
a relax; ubytování v eco-lodge, dál od rušné-
ho plážového centra.
14.–15. Cox´s Bazar – Dháka – Praha: přelet 
do hlavního města, nocleh a následně odlet 
do ČR, přílet 15. den.

Kód zájezdu Termín Cena (Kč)

33-281-510 19. 10.–2. 11.  69 800 
jednolůžkový pokoj – 6800 Kč
bangladéšské vízum – 1800 Kč

Všeobecně platné podrobnější informace  
o zájezdových službách naleznete na str. 100. 

V ceně zahrnuto: letenka Praha–Dháka–
Praha (vč. všech poplatků), 1x vnitrostátní 
přelet Cox´s Bazar–Dháka, mikrobusy, par-
ník, trajekt, taxíky a rikši, 11x 
hotel ** se snídaní, 1x kajuta 
na lodi, vstupy do NP, český od-
borný průvodce China Tours.

Jste milovníky oblastí, kde mnoho turistů nepotkáte, a přece je tam 
co vidět? Tak zahoďte obavy a pojeďte s námi do Bangladéše! U Ben-

gálského zálivu, kde končí svou pouť posvátná řeka ganga i veletok 
Brahmaputra, se rozkládá země doslova plovoucí na vodě. Poplujeme 
mezi mangrovy, okusíme skvělý čaj Pekoe, který se neprodukuje pouze v indickém 
Dárdžilingu, ale i zde v oblasti silhat. navštívíme také horské kmeny u barmských hranic 
a na závěr cesty si polenošíme na zlatavém písku nejdelší pláže světa.

Neobjevený Bangladéš
Kolem Bengálského zálivu

 � Bengálští tygři v mangrovech 
Sundarbanu

 � Hill Tract – 15 horských kmenů 
v barmském pohraničí

 � Architektura Louise Kahna

 � Odpočinek na nejdelší pláži světa 
Cox´s Bazaru

snídaně
6–16 účastníků

Bangladéš

15
dní

SPECIALITA
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Růžový palác Ahšán Manzil v Dháce

Tygr bengálský 

Historický Paharpur 

Pláž Cox´s Bazar 

Bangladéšská žena zpracovává třtinu 
Svátek světel



Region na rozmezí tří 

kontinentů – Evropy, Asie 

a Afriky – patří mezi kulturně 

nejzajímavější místa naší 

planety. Kolébka významných 

civilizací je i místem, kde 

vznikla tři nejvýznamnější 

monoteistická náboženství – 

judaismus, křesťanství a islám. 

V současnosti je sice hlavním 

jednotícím i rozdělujícím 

prvkem v oblasti islám, 

historický vývoj jednotlivých 

zemí byl však natolik pestrý 

a odlišný (dnes zde žijí 

Semité, Berbeři, Peršané, Turci 

i Indové), že určitě stojí za to 

se sem po jejich stopách vydat...

Přední východ
      Střední Asie
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  Korán

Nejposvátnější kniha islámu je považována za zjevené slovo Boží. 
Korán je psán arabsky, přičemž už poslech libozvučné koránové 
arabštiny má věřící přiblížit k Bohu. Knihy Koránu mnohdy 
představují mistrovská díla – setkáváme se v nich s nádhernou 
kaligrafií a iluminacemi. Verše z Koránu často zdobí budovy, 
keramiku a další islámské umělecké formy. 

 Hidžáb 

Pro příznivce symbol víry, slušnosti a spořádanosti, pro odpůrce 
symbol přetrvávajícího útlaku. Původní myšlenka zahalování 
žen měla napomoci jejich ochraně a zvýšení úcty, politizace 
tématu je relativně nedávnou záležitostí. Míra zahalení se liší 
oblast od oblasti – od vkusných a elegantních šátků v Indonésii, 
po nevzhledné afghánské burky. 

 Ruka Fátimy  

(nebo také hamsa či khamsa) je amulet ve tvaru otevřené pravé 
ruky, běžný na Středním východě a v severní Africe. Má přinášet 
svému nositeli požehnání a sílu a hlavně chránit před zlými silami, 
především uhranutím. V křesťanství je známá také jako Ruka Marie, 
v judaismu Ruka Miriam.

Nabídka zájezdů do oblasti Předního východu a Střední Asie

Pořadatelem zájezdů označených *) je CK Adventura, pořadatelem zájezdu označeného +) je CK Geos.

PhDr. Jana Tomíšková 
historička kultur  
Orientu (FF UK),  

autorka zájezdů do Íránu

Mgr. Roman Staněk
novinář,  

pracovník humanitární organizace,  
velký znalec a propagátor Gruzie

JUDr. Dagmar Caklová
zkušená průvodkyně se specializací 

na židovskou kulturu, provází mj.  
zájezdy do Izraele

Průvodci pro oblast  
Předního východu 
a  Střední Asie

Mgr. Barbora Gregorová 
překladatelka, spiso-
vatelka, cestovatelka, 
průvodkyně do zemí  

bývalého SSSR

IZRAEL
JORDÁNSKOTel Aviv

Jeruzalém

Petra

Eilat

Ašchabád

Taškent
UZBEKISTÁN

TURKMENISTÁN Samarkand

Šachrizábz
Buchara

Nurata
Dasoguz

Mary

Chiva

Maskat

Súr
Nizwa

Elbrus

Kutaisi

GRUZIE

ARMÉNIE
Tbilisi

Jerevan

Mašhad

Kermán

Gorgán

Ahváz
Súsy

Kermanšáh

JazdEsfahán

Šíráz

Tachte Solejmán

Teherán

ÍRÁN

OMÁN

SAE

 Kášán

Zahedán

trasa název zájezdu program služby počet dní termín str.

Gruzie a arménie     12/16  52*)

izrael – velká cesta     11  53*)

Omán – velký Okruh   13  53+)

za tajemstvím Persie     18  54

za krásami POuští Persie   18  55

uzbekistán a turkmenistán   12/16  56*)

nové

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
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IZRAEL
JORDÁNSKOTel Aviv

Jeruzalém

Petra

Eilat

Ašchabád

Taškent
UZBEKISTÁN

TURKMENISTÁN Samarkand

Šachrizábz
Buchara

Nurata
Dasoguz

Mary

Chiva

Maskat

Súr
Nizwa

Elbrus

Kutaisi

GRUZIE

ARMÉNIE
Tbilisi

Jerevan

Mašhad

Kermán

Gorgán

Ahváz
Súsy

Kermanšáh

JazdEsfahán

Šíráz

Tachte Solejmán

Teherán

ÍRÁN

OMÁN

SAE

 Kášán

Zahedán
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Chrám Garni I str. 52

Petra I str. 53

Svanetie I str. 52

Maskat I str.  53

Jazd I str.  54  55

Buchara I str.  56

Merv I str.  56

Skalní chrám I str.  53





Tbilisi

Kutaisi

Svanetie

Elbrus

Ararat

Kazbegi

Telavi

Alaverdi

Jerevan
j. Sevan

GRUZIE

ARMÉNIE

12
16
dní

Gruzie I Arménie

polopenze
8–14 účastníků

1.–2. Večerní let Praha – Tbilisi: přílet brzy ráno, 
ubytování; odpoledne procházka křivolakými 
uličkami starého města, bulvár Rustaveli, ná-
městí Svobody a prohlídka pevnosti Narikala.
3. Mccheta U – duchovní centrum a bývalé hl. m. 
Gruzie s katedrálou Sveticchoveli a klášterem 
Džvari; Uplisciche – jeskynní město z 1. stol. př.
n.l.; Gori – Stalinův rodný dům a rozporuplné 
muzeum; Kutaisi – historické centrum, kated-
rála Bagrati z 11. stol. U.
4. Zlaté mozaiky ve starobylém klášteře Gela-
ti U a klášter Motsameta na skalním ostrohu 
nad řekou Rioni; průjezd údolím divoké řeky 
Inguri ze Zugdidi do Mestie – centra Horní 
Svanetie U.
5. Pěší výlet v okolí Mestie – úchvatné výhle-
dy na pětitisícové vrcholky Tetnuldi a krásnou 
dvojvrcholovou Ušbu (horský symbol Kavkazu).
6. Horské osady s typickými obrannými věže-
mi obklopené nádhernými velehorami; přejezd 
přes horské sedlo Ugyr až do nejodlehlejší a nej-
unikátnější osady Ušguli; vycházka pod nejvyšší 
vrchol Gruzie – majestátní Šcharu (5201 m); fa-
kultativně možnost projížďky na koních.
7. Návrat přes Zugdidi do přímořského letovis-
ka Ureki – odpočinek na plážích Černého moře, 
nebo fakultativně návštěva Batumi.
8.–9. Přejezd na severovýchod Gruzie horskou sil-
nicí přes hlavní hřeben Kavkazu (Křížový průsmyk 

– 2370 m) do Kazbegi – pěší výlet ke klášteru 
Cminda Sameba s vyhlídkou na dominantní horu 
Kazbek (5033 m); návštěva Darialské soutěsky 
a procházka k vodopádu Gveleti.
10.–11. Návštěva muslimské komunity Kistů 
v Pankiské soutěsce; středověké památky Kache-
tie, vinice v Telianské dolině – nejlepší vinařská 
oblast Gruzie, ukázka tradičního zpracování vína 
v Kvareli a samozřejmě jeho ochutnávka; nád-
herný skalní klášterní komplex David Garedža, 
večerní prohlídka městečka Signagi.
12. Časně ráno odjezd do Tbilisi a odlet do Prahy.
PRODLOUŽENÍ DO ARMÉNIE:
12. Odjezd do Arménie – kláštery Haghpat U 
a Sanahin U z 10. stol. u města Alaverdi; večer 
příjezd do Dilijanu.
13. Návštěva města Dilijan, horské jezero Se-
van v nadm. v. 1900 m; antický chrám Garni 
a klášter Geghard U; ubytování v Jerevanu.
14. Jerevan – muzeum genocidy Tsitsernakabert, 
Modrá mešita, široké bulváry, náměstí Republi-
ky a Svobody s budovou opery.
15.–16. Brzy ráno návštěva kláštera Chor Virap 
na úpatí bájné hory Ararat; katedrála Ečmia-
dzin U – nejvýznamnější chrám arménské 
církve; archeologické naleziště Zvarnots U; 
klášter Hovhanavank na hraně kaňonu ře-
ky Kasagh; přejezd do Tbilisi; závěrečná večeře 
a časný ranní odlet do Prahy.

Přijměte pozvání do dvou zemí na pomezí Evropy, Asie i Blízkého východu. Poznejte 
Gruzii, jejíž historie sahá až k řeckým Argonautům, její raně středověké křesťanské 

kláštery a pevnosti, vynikající víno a nádhernou přírodu, korunovanou bílými vrcholky 
Kavkazu, kontrastujícími s modrou oblohou a zelenými pastvinami malebných nižších hře-
benů. Nenechte si ujít odlehlou Horní Svanetii, asi nejkrásnější oblast celého Kavkazu, sevřenou pěti 
a čtyřtisícovými hřebeny ze severu i jihu a obývanou národnostní menšinou Svanů. Jejich unikátní ves-
nice středověkého původu i vzhledu se ježí hranatými obrannými věžemi, do nichž se často vstupuje 
pouze tradičně – malým otvorem přímo z manželské postele majitelů domu. Čeká vás i Arménie, která 
jako první země na světě přijala křesťanství. Jejími symboly jsou jezero Sevan a bájná hora Ararat, jež 
sice dnes leží na turecké straně, ale vytváří nezaměnitelnou mohutnou kulisu hlavního města. Během 
cesty podnikneme několik nenáročných pěších výletů s krásnými výhledy na Kavkaz a navštívíme celkem 
devět památek zapsaných na Seznamu světového dědictví UNESCO. Vše navíc umocní místní vyhláše-
ná kuchyně, mimořádná pohostinnost a nepředstíraná otevřenost místních lidí.

 � Hlavní města Tbilisi, Jerevan a raně 
křesťanské kláštery 

 � Středověká Svanetie sevřená 
v odlehlém klínu hor 

 � Výhledy na bílé vrcholky Kavkazu 
a bájný Ararat 

 � Vynikající gastronomie a gruzínská 
vína a koňak

Za památkami UNESCO
Gruzie a Arménie

Všeobecně platné podrobnější informace o zájezdových službách naleznete na str. 100. 

V ceně zahrnuto: letenka Praha–Tbilisi–Praha (vč. všech poplatků), pronajatý mini-
bus, 3x/5x ubytování v hotelích se snídaní a 8x/9x v soukromých penzionech (v ro-
dinách) s polopenzí (2lůžk. pokoje se spol. soc. zař.), informační materiály, průvodce.

Gruzie (12 dní) Gruzie + Arménie (16 dní)

Kód zájezdu Termín Cena (Kč)

25-200-502 29. 5.–9. 6. 35 400 
25-200-504 7.–18. 8. 35 400 
25-200-506 18.–29. 9. 35 400

Kód zájezdu Termín Cena (Kč)

25-200-501 29. 5.–13. 6. 39 800
25-200-503 7.–22. 8. 39 800 
25-200-505 18. 9.–3. 10 39 800 

52 Odlehlá Svanetie (Markéta Stránská)

Gruzie – typická křesťanská architektura 
(Karin Španihelová)

Chrám Garni v Arménii (Roman Staněk)

Hora Kazbek (Karin Španihelová)
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Izrael I Jordánsko I Omán

1. Letecky Praha – Tel Aviv U – návštěva his-
torického přístavu Jaffa, kde sv. Petr zachránil 
Tabithu od smrti; Caesarea – prohlídka římského 
amfiteátru a akvaduktu; volné pozdní odpoledne 
v Tel Avivu; koupání ve Středozemním moři.
2. Akka U – přejezd přes Haifu do historického 
přístavu proslulého z dob křížových výprav; Na-
zaret – návštěva baziliky Zvěstování a kaple, 
kde archanděl Gabriel zvěstoval Panně Marii na-
rození Ježíše; Kána Galilejská – místo prvního 
Ježíšova zázraku, kdy na svatbě proměnil vodu 
ve víno; večerní přesun do Tiberias.
3. Galilejské jezero – projížďka lodí; hora Blaho-
slavenství; Tabgha – místo zázraku rozmnožení 
chleba a ryb; kibuc Nof Ginosar a Kafarnaum, 
kde si Ježíš vybral své učedníky; přesun na Go-
lanské výšiny až do míst s výhledem na syrskou 
hranici; památník Jomkipurské války; cesta zpět 
do Tiberias přes Yardenit, kde se Jordán vylévá 
z Galilejského jezera.
4. Jordánsko – přejezd do Jordánska přes most 
Sheikh Hussein; návštěva antického Džeraše – 
jedno z největších římských měst na Blízkém 
východě; hora Nebo, odkud Mojžíš uviděl „Ze-
mi zaslíbenou“; vádí Musa.
5. Petra U – celodenní návštěva unikátního 
komplexu nabatejských monolitických chrámů 
vytesaných ve skalách: královské hrobky, poklad-
nice, divadlo, historické město Petra.
6. Vádí Rum U – monumentální údolí magické 
pouště Lawrence z Arábie, kde se obří okrové 
věže tyčí až do výšky až 600 m z rovinatého dna 
údolí, toto údolí patří k nejúchvatnějším přírod-
ním zajímavostem Blízkého východu; odpoledne 
koupání v Ejlatu.

7. Kráter Ramon – vyhlídka; výstup 
na pevnost Masada U; návštěva 
oázy Ejn Gedi s damany a kozorožci; 
koupání v Mrtvém moři.
8. Kumrán – návštěva archeologické lokality, místa 
naleziště svitků od Mrtvého moře; Jericho – nejní-
že položené a nejdéle trvale osídlené město na světě.
9. Jeruzalém U – cesta na Olivetskou horu, ná-
vštěva kostela Pater Noster a kostela Dominus 
Flevit, Getsemanská zahrada, židovský hřbitov, 
vstup do starého města Sionskou bránou, židovská 
čtvrť, procházka po Cardo, Zeď nářků, fakult. Skal-
ní dóm, kde měl Abrahám obětovat svého syna 
Izáka, Křížová cesta až k chrámu Božího hrobu.
10. Jad Vašem – návštěva památníku holokaus-
tu; procházka ortodoxní židovskou čtvrtí Mea 
Šearim; alternativní výlet do Betléma dle ak-
tuální bezpečnostní situace.
11. Přesun na letiště v Tel Avivu, odlet domů.

Vydejte se s námi poznat místa, kudy kráčela historie, kde vznikala tři největší 
monoteistická náboženství a kde se snoubí starý svět s novým. Přijměte po-

zvání do Izraele a Jordánska a společně nahlédneme do mentality a zvyků Židů, 
křesťanů i Arabů a kromě historických památek si vychutnáme i přírodní krásy 
navštívených zemí. Zájezd připravujeme ve spolupráci s osvědčenými místními part-
nery a jeho program vždy vychází z aktuální situace v tomto dynamickém regionu.

A na skok do Jordánska
Izrael – velká cesta

Kód zájezdu Termín Cena (Kč)

25-240-501 1.–11. 5.  45 900
25-240-502 23. 10.–2. 11.  45 900
jednolůžkový pokoj – 7800 Kč
jordánské vízum, izraelské a jordánské výstupní/vstupní 
poplatky – celkem asi 70 USD (platí se na místě)

Všeobecně platné podrobnější informace  
o zájezdových službách naleznete na str. 100. 

V ceně zahrnuto:  letenka Praha–Tel Aviv–
Praha (vč. všech poplatků), doprava autobu-
sem, 10x hotel *** s polopenzí, 
vstupné dle programu včet-
ně Petry, informační materiály, 
průvodce CK a místní průvodci.

11
dní

polopenze
vstupy v ceně

15–25 účastníků

 � Nejposvátnější místa tří náboženství 
a biblický Jeruzalém

 � Galilejské jezero, Golanské výšiny

 � Petra – růžové skalní město Nabatejců 
a ojedinělý komplex skalních chrámů

 � Koupání ve Středozemním, Rudém 
i Mrtvém moři



Omán má pověst nejčistší a nejbezpečnější arabské destinace. Teprve s terénním autem však objevíme, co 
vše tato klidná a přátelská země ukrývá. Čekají nás divoká i kultivovaná horská vádí, potoky, tůně a jes-

kyně, štíty s tisícimetrovými skalními stěnami i zapomenuté vesničky vysoko v horách, písečné duny i krásné 
pobřeží. Na cestě nás stále bude doprovázet voda – na mořských plážích, při koupání v horských tůních, 
zurčící v palmeriích v nespočetných faladžích – zavlažovacích kanálech, jejichž tisíce kilome-
trů dlouhý systém je jednou z ománských pozoruhodností zapsaných na Seznam UNESCO. 
Nespočetné hliněné pevnostní stavby a tajemné hrobky doplní naši ománskou mozaiku. 

Termín: únor a listopad 2015 Více informací na www.chinatours.cz

Omán – velký okruh 13
dní
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Skalní chrám v Jeruzalémě (Lenka Skrbková)

Antické město Džeraš v Jordánsku (Jaroslav Lhota)

Obyvatelé Jeruzaléma (Lenka Skrbková)

Rybářské lodě v Súru (J. Lhota)



18
dní

Írán

snídaně
6–16 účastníků

1.–3. Praha – Teherán (moderní srdce dnešního 
Íránu): největší diamant na světě Darijáje núr, 
Národní muzeum, hrobka imáma Chomejního, 
bloudění uličkami bazaru, moderní palác Mo-
hammada Rezy Šáha.
4. Kazvín: Emámzáde – hrobka imáma Hossej-
na zdobená tisíci zrcátek a sklíček, výprava 
k hradu Alamut – sídla obávané sekty assasí-
nů (neobávejte se – byli vyhubeni ve 13. stol.); 
krásy pohoří Elborz.
5. Soltáníje U – hrobka mongolského sultána 
Chodábande, Tachte Solejmán U – „Šalamounův 
trůn“ (působivé rozvaliny města na břehu jezera).
6.–7. Přírodní i historické krásy provincie Kor-
destán: půvabné horské vesnice, Sanandadž 
– centrum íránského súfismu, Bísotún U – slav-
ný behistúnský nápis krále Dáreia, Kermánšáh 
– sásánovské reliéfy v Táke Bostán.
8. Súsy – vykopávky hlavního města achajmenov-
ské říše, francouzská pevnost, hrobka židovského 
i muslimského proroka Daniela; Čoká Zambíl U 
– elamitský zikkurat; přelet do Šírázu.
9. Šíráz – město opěvované perskými básníky: hrob 
Háfeze (perského národního básníka), perské za-
hrady U, mešity, bludiště spletitých uliček bazaru.
10. Persepolis U – velkolepé trosky bývalé slávy 
krále Xerxa a Dáreia (zničena Alexandrem Veli-
kým); Pasargady U – hrobka zakladatele perské 
říše Kýra Velikého, Nakše Rostam – ve skalách 
vytesané hrobky achajmenovských králů.

11. Mejmand – 10 000 let staré jeskyně vytesa-
né do skály; přejezd do Jazdu.
12.–13. Jazd – přízrak na rozhraní solné a píseč-
né pouště: typické kupolové pouštní domy 
s desítkami badgírů (větracích věží), toulky 
po střechách krytých bazarů, výstup na „věže 
mlčení“; Áteškade – moderní zoroastrovský 
chrám; Čak Čak – v horách ukrytý zoroastrovský 
chrám s posvátným nevyhasínajícím ohněm; 
večerní přejezd do Esfahánu.
14.–15. Esfahán – hrdě zvaný „půlka světa“, bý-
valé hlavní město safíjovské říše: Šáhova mešita 
– vrcholný skvost islámské architektury, náměs-
tí Meidáne Emám U – „střed abbásovské říše“, 
krytý bazar – tepající srdce Orientu, Čehel Sotún 
– palác Čtyřiceti sloupů.
16.–17. Malebná vesnice Abyjane, Kášán –
pozůstatky pravěkého osídlení v Tepeje Sijalk, 
perské zahrady Fín U, bohatě zdobené obchod-
nické domy; výlet mezi pouštní duny.
18. Noční odlet z Teheránu, návrat do Prahy.

Poznejte kouzlo Orientu na vlastní kůži – vydejte se s námi tam, kde svítá, 
neboť tam už je Orient. Při vyslovení názvu Írán lehce zamrazí. Poodhrneme-li 

však černý závoj, překvapí nás přívětiví lidé, dýchne na nás krása země opěvované 
věhlasnými básníky, očaruje nás tajemná poušť i nebetyčné hory. Ve šlépějích Alexandra 
Velikého dojdeme do centra perské veleříše. Oči unavené barvou pouště pak osvěžíme v perských 
zahradách, odpočineme si v tradičních čajovnách u čaje a vodní dýmky. Budete překvapeni, jak 
moderní zemí Írán je. Přesto zde ale islám stále zůstává hlavní silou, která zasahuje do života celé 
společnosti i každého jednotlivce.

 � Za klenoty islámské architektury

 �Do Persepole po stopách 
Alexandra Velikého

 � Čak Čak – tajuplný zoroastrovský 
chrám „uctívačů ohně“

 � Za tajemstvím pouště, do ráje 
perských zahrad

Írán – kolébka civilizace a krásy
Za tajemstvím Persie

Kód zájezdu Termín Cena (Kč)

33-270-510 2.–19. 10.  53 800 
jednolůžkový pokoj – 6400 Kč
íránské vízum – 1900 Kč
Poznámka: Vzhledem ke zdlouhavé vízové agendě 
doporučujeme hlásit se na zájezd s delším předstihem.

Všeobecně platné podrobnější informace  
o zájezdových službách naleznete na str. 100. 

V ceně zahrnuto: letenka Praha–Tehe-
rán–Praha (vč. všech poplatků), 1x přelet 
Ahváz–Šíráz, minibusy, taxíky, 
metro, 15x hotel ** se snídaní, 
český persky hovořící průvod-
ce China Tours.

Teherán

Súsy
Ahváz Jazd

Esfahán

Kermanšáh

Tachte Solejmán

Šíráz

ÍRÁN
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Danielova hrobka v Súsách (Miloš Podpěra)

Badgíry v Jazdu (Jiří Vacek)

Síň sta sloupů v Persepoli (Lenka Petrášová)

Obchod s perskými koberci na bazaru 
(Lenka Petrášová)

Mešita Vakíl v Šírázu (Miloš Podpěra)
Poutník (Renata Drahorádová)





Írán

1.–2. Praha – Teherán – Kášán: přílet do Íránu 
a přesun do města Qom, nejortodoxnějšího 
města v Íránu – návštěva působivé hrobky 
Hazrat-e Ma'súmeh (hrob Fáteme, sestry emá-
ma Rezá), druhé nejsvatější místo pro ší'ity 
po Maš hadu; pokračování do Kášánu – město 
po staletí vyhlášené výrobou keramiky, kober-
ců a hedvábí.
3. Kášán: výlet do města Núšábád – podzem-
ní město z doby vpádu Mongolů, 400 let starý 
karavanseráj Marandžáb z doby šáha Abbáse, 
solné jezero v poušti Dašt-e Kavír.
4. Kášán – Garme: přejezd do Garme, oázy uprostřed 
největší íránské pouště Kavír – 1500 let stará hlině-
ná vesnice; ubytování v tradičním vesnickém domě.
5. Kášán: den v poušti – malebná pouštní ves-
nice Mesr, pastevci velbloudů, výlet do pouště 
mezi písečné duny.
6. Kášán/Mesr – Jazd: přejezd pouští do města 
Jazd – centrum starobylého zoroastrovského ná-
boženství a místo, kterým během svého putování 
do Číny projížděl cestovatel Marco Polo; večerní-
procházka romanticky osvětlenými uličkami.
7. Jazd: odpočinek, nasávání místní orientální at-
mosféry v křivolakých uličkách; možnost výletu 
do Mejbodu s mnoha památkami z preislámské 
éry či dalších míst v okolí města (dle počasí).
8. Jazd – Mejmand: majestátní strážní pev-
nost Sare Jazd, Mejmand – až 10 000 let staré 
skalní příbytky; ubytování ve vytesané jeskyni.
9. Mejmand – Kermán: přejezd do pouštního 
města Kermán – kdysi důležité místo na ob-
chodních trasách, dnes centrum výroby koberců 
a rukodělných výrobků, ležící v příjemném hor-
ském klimatu (1755 m n.m.); spletité bludiště 
uliček a bazarů, muzeum v lázních Hamám-e 
Vaqíl, návštěva čajovny.
10. Kermán – Máhán – Bam: Máhán – mauzoleum 
šáha Nematolláha Valího, překrásné Princovy 
zahrady Bág-e Šáhzade; výlet do pouště Kaluts 
– desítky kilometrů „písečných hradů“.
11. Bam – Kermán/Zahedán: pouštní hrad Ra-
jen s 3 km dlouhými hradbami; město Bam U 
– pozůstatky pevnosti a města zničeného 

zemětřesením roku 2003; ubytování v Ker-
mánu nebo Zahedánu (v závislosti na přeletu 
následující den).
12. Kermán/Zahedán – Mašhad: přelet do Maš-
hadu, nejposvátnějšího místa ší'itů – hrobka 
emáma Rezá a dobyvatele Nádiršáha.
13. Mašhad: výlety v okolí města – karavanse-
ráj Rubát Šaraf (jeden z nejkrásnějších perských 
karavanserájů na hedvábné stezce), hrobka bás-
níka Ferdousího v Túsu.
14. Mašhad – Gorgán: půvabná horská ves-
nička Kang; přelet do Gorgánu.
15. Gorgán: 55 m vysoká věž ze začátku 11. stol. 
Gombade Kávús U, „velká zeď Gorgánu“ – 
160 km dlouhá zeď mezi Kaspickým mořem 
a horami, postavená asi v 6. stol.
16. Gorgán: hrobka Hazrate Nabí – původ-
ně hrob nestoriánského kněze z 5. stol., dnes 
poutní místo muslimů, zasazené na úžasném 
místě v Arménské vysočině – až dvoumetrové 
faly pozapomenutého preislámského hřbitova.
17. Gorgán – Sárí – Teherán: odlet ze Sárí do Te-
heránu, výlet 7,5 km dlouhou lanovkou na Tóčal 
(4000 m n.m.), krásné výhledy na pohoří Elborz.
18. Teherán – Praha: v brzkých ranních hodi-
nách odlet zpět do Prahy. 

Chcete v Íránu poznat místa možná méně známá, nikoli však méně krásná či méně 
zajímavá, než jsou ta obvykle navštěvovaná? Vydejte se s námi za krásami per-

ských pouští, po stopách dávných karavan, putujících po hedvábné stezce. Navštívíme 
opuštěné karavanseráje, mlčenlivé svědky slávy středověké Persie. Svezeme se na velbloudu 
a nahlédneme do hliněných vesnic, kde jakoby se zastavil čas a kde přetrvává tradiční způsob ži-
vota, kde pověstná perská zdvořilost a pohostinnost jsou dodnes samozřejmostí. Okouzlí nás krása 
perských pouští i svěží barva jarních zelených údolí. Všude tady budeme mít možnost setkávat se 
s místními nesmírně přátelskými obyvateli, kteří tento exotický kout světa obývají po staletí a ti-
síciletí. A dá-li Alláh, během naší cesty také vykonáme pouť do Mašhadu a před jméno si budeme 
moci připsat titul „maští“ – tedy „ten, kdo navštívil Mašhad“, nejposvátnější místo ší'itů v Íránu.

Po stopách dávných karavan

Za krásami pouští Persie

18
dní

snídaně
6–16 účastníků

 � Písečné hrady a hliněné město  
Bam v poušti

 �Mašhad – nejposvátnější město 
íránských ší'itů

 � Za kočovníky zachovávajícími tradiční 
zvyky a kulturu

Kód zájezdu Termín Cena (Kč)

33-271-510 1.–18. 5.  52 800 
jednolůžkový pokoj – 5980 Kč
íránské vízum – 1900 Kč
Poznámka: Vzhledem ke zdlouhavé vízové agendě 
doporučujeme hlásit se na zájezd s větším předstihem.

Všeobecně platné podrobnější informace  
o zájezdových službách naleznete na str. 100. 

V ceně zahrnuto: letenka Praha–Teherán–
Praha (vč. všech poplatků), 2x přelet (Kermán/
Zahedán–Mašhad, Sárí–Teherán), minibusy, 
taxíky, metro, lanovka, 13x hotel ** se snídaní, 
1x ubytování v  tradičním domě, 
1x ubytování ve  speciálně vyte-
sané jeskyni, český persky hovo-
řící průvodce China Tours.

Teherán Gorgán

Jazd

BamKermán

Mašhad

Zahedán

 Kášán

ÍRÁN
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Mešita v Kermánu (Vojtěch Lokša)

Slavné město Bam (Vojtěch Lokša)

Mešita Amíra Čaqmaqa v Jazdu (Jiří Vacek)

V zahradě Bág-e Šáhzade v Máhánu  
(Vojtěch Lokša)





UZBEKISTÁN

TURKMENISTÁN

Taškent

Samarkand
Šachrizábz

Nurata

Buchara

Mary

Ašchabád

Dasoguz Chiva

Ajdarkul

Aralské j.

1.–2. Praha – Taškent: brzy ráno přílet do „ka-
menného města“, hl. m. Uzbekistánu – islámské 
školy Kulkedaš a Barak Chan ze 16. stol., mau-
zoleum islámského učence a básníka 10. stol., 
Páteční mešita, náměstí Nezávislosti.
3. Taškent – Samarkand: mikrobusem do Sa-
markandu (jedno z nejvýznamnějších center 
na hedvábné stezce) – Redžistan neboli Píseč-
né náměstí lemované ze tří stran medresami, 
Gúr-e-Emír (hrobka vládce Timura Lenka).
4. Samarkand: pozůstatky Ulugbekovy obser-
vatoře z 15. stol., Šah-i-Zinda neboli Hrobky 
živoucích králů ze 14. a 15. stol., skvost islám-
ské architektury mešita Bibi Chanum z 15. stol.; 
procházka starým městem a tržiště Sijob.
5. Šachrizábz U: výlet do rodiště Timura ne-
boli Tamerlána – pozůstatky paláce Ak-Saraj, 
Timurova letního sídla, Páteční mešita Kok-
-Gumbaz neboli Modrý dóm.
6. Samarkand – Jangikazgan: přejezd do měs-
tečka Nurata s posvátným pramenem a lázněmi 
s léčivou vodou, pozůstatky pevnosti Alexan-
dra Velikého ze 4. stol.; odpoledne zastávka 
u jezera Ajdarkul – zázrak uprostřed pouště; 
přejezd do Jangikazganu – nocleh v komfortní 
jurtě s večeří a posezením okolo ohně.
7. Jangikazgan – Buchara: dopoledne přejezd 
do Buchary U – centrum středověké islámské 
vzdělanosti; zastávka v keramické dílně a muzeu; 
Sámánovské mauzoleum z 10. stol.; „mauzoleum“ 
Čašma Ajub (Jobova posvátného pramene).
8. Buchara: pevnost Ark – bývalé sídlo buchar-
ských emírů, náměstí Kalján se 47 m vysokým 
minaretem a mešitou, nejstarší středoasijská 
dochovaná mešita Magoki Ataru, dvě nád-

herné medresy Ulugbega a Abdul Aziz Chana, 
náměstí Ljabi Hauz – centrum starého města; 
večeře s tradičním folklorním vystoupením.
9. Buchara – Chiva: prohlídka okolí města – rozsáhlé 
sídlo posledního bucharského emíra Sitoraj Mo-
chi Chosa, komplex s hrobkou súfijského mistra 
a učitele Timura – šejka Bachadina Nakšabandiho; 
mauzoleum súfijského mistra Čor Bakra; odpoled-
ne přejezd do Chivy – muzeum pod širým nebem 
a nejzachovalejší středověké město Střední Asie.
10. Chiva: mauzoleum chivského hrdiny Pahla-
vana Mahmuda, Páteční mešita s 218 sloupy; 
volno na toulky starým městem.
11. Chiva – Taškent: ráno transfer na letiště 
a přelet do Taškentu – taškentské metro, po-
slední nákupy na Čorsu bazaru.
12. Taškent – Praha: odlet domů.
PRODLOUŽENÍ DO TURKMENISTÁNU:
11. Turkmenistán: překročení hranice, přejezd 
do městečka Kuňja Urgenč – 62 m vysoký mina-
ret Tutluka Timura, mauzoleum Sultana Takeše; 
přesun do města Dasoguz – vnitrostátní přelet 
do hl. m. Turkmenistánu Ašchabádu.
12. Ašchabád: park Nezávislosti s palácem 
Turkmenbašiho, Národní muzeum; návštěva Ni-
sy U – vykopávky hl. m. párthské říše.
13. Ašchabád – Mary: prohlídka oázy Merv 
– pozůstatky karavanserají a pevností, 38 m vy-
soké mauzoleum Sultana Sandžara.
14. Merv – Buchara: přejezd do města Turkme-
nabat, překročení hranice zpět do Uzbekistánu; 
večer individuální volno v Buchaře.
15. Buchara – Taškent: přelet do Taškentu – po-
slední nákupy, večerní procházka.
16. Brzy ráno transfer na letiště a odlet domů.

Střední Asie byla klíčovým místem na tzv. hedvábné stezce, kte-
rá se odtud větvila do dalších zemí. I když jsou dny hedvábné 

stezky již ty tam, můžeme si ještě dnes její slávu připomenout nád-
hernými památkami Samarkandu, Buchary, Šachrizábzu či Chivy. Atmosféru 
zaniklých časů karavan nám navodí návštěva pouštních oáz nebo nezapomenutelný nocleh v jurtě 
s večeří u ohně. Protipólem k nespočetným historickým památkám obou zemí pak bude návštěva 
moderního hlavního města Turkmenistánu – Ašchabádu, jež dává okázale najevo své bohatství 
plynoucí z bohatých zásob nerostných surovin.

Klenoty Střední Asie
Uzbekistán a Turkmenistán 

12
16
dní

Uzbekistán I Turkmenistán

polopenze
vstupy v ceně

8–16 účastníků

 � Samarkand a Buchara – symboly 
hedvábné stezky

 � Poušť Karakum, jezero Ajdarkul, 
veletok Amudarja

 � Dávná i nedávná minulost 
Taškentu a Ašchabádu

 � Zaniklé pouštní oázy a životem 
překypující tržiště

Všeobecně platné podrobnější informace o zájezdových službách naleznete na str. 100. 

V ceně zahrnuto: letenka vč. všech poplatků Praha–Taškent–Praha + 1x/3x místní 
přelet, doprava minibusem s místním řidičem, 9x/13x hotel ***, 1x nocleh v kom-
fortní jurtě pro 4–6 osob, 10x/14x polopenze, vstupné do památkových objektů 
dle programu, informační materiály, český a místní průvodce.

Uzbekistán (12 dní) Uzbekistán + Turkmenistán (16 dní)

Kód zájezdu Termín Cena (Kč)

25-212-501 30. 4.–11. 5.  48 800 
25-212-503 1.–12. 10.  48 800 
jednolůžkový pokoj – 5600 Kč
uzbecké vízum – 80 USD

Kód zájezdu Termín Cena (Kč)

25-212-502 30. 4.–15. 5.  67 800 
25-212-504 1.–16. 10.  67 800 
jednolůžkový pokoj – 7600 Kč
uzbecké vízum – 80 USD, turkmenské vízum – 95 USD 

56 Oáza Merv (Karin Španihelová)

Mešita v Taškentu (Karin Španihelová)

Písečné náměstí v Samarkandu 

V mešitě při modlitbě (Karin Španihelová)
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Japonsko je i ve 21. století 

velmi svébytnou a tajemnou 

zemí, snadno se o tom můžete 

přesvědčit. I vy budete dnes stejně 

jako pan Baťa za první republiky 

ohromeni jeho každodenní 

realitou. Anebo se nechte 

překvapit Taiwanem či Jižní 

Koreou, o nichž slyšíme pouze 

jako o průmyslových zemích, 

a přitom v sobě skrývají cenné 

poklady přírodní i historické. 

Nabídku této oblasti doplňuje 

několik spíše přírodních 

zájezdů do jedinečných 

lokalit Ruska a Mongolska.

Korea
Taiwan
Rusko

Japonsko
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Mjohjangsan

Kesong
Kjongdžu

Pusan

Soraksan

Alishan

NagojaÓsaka
Fudži Izu Hanto

HirošimaFukuoka

Kjóto

Nikkó

Kanazawa
Macumoto

Petropavlovsk-
KamčatskijMutnovskij

Ključevskaja

Esso

Kozyrevsk

Ulan-Ude

jezero Bajkal poloostrov
Kamčatka

Irkutsk

Sluďjanka

Vých. Sajan

HONŠÚ

KJÚŠÚ

OKINAWA

TAIWAN

HOKKAIDÓ

JAPONSKO

KLDR

ČÍNA
MONGOLSKO

RUSKO

JIŽ. KOREA

Aso

Soul

Pchjongjang

Tokio

Peking

Ulánbátár

Taipei

trasa název zájezdu program  služby počet dní    termín str.

jaPOnskO – země samurajů   17  60

maGická zákOutí jaPOnska   16  61

jaPOnskO (nejen) PrO Gurmány   8  62

jižní kOrea (nejen) PrO Gurmány   7  63

jižní kOrea a taiwan   15  64

severní kOrea a Čína   10/12  65 

bajkal – Perla sibiře   14  66*)

bajkal a mOnGOlskO    9/15  67*)

krásy kamČatky   14  68*)

krásy altaje   14  68*)

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
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nové

Nabídka zájezdů do Japonska, Koreje, Ruska a na Taiwan

Pořadatelem všech zájezdů označených hvězdičkou (*) je CK Adventura.

nový program

Mgr. David Hochman, Ph.D. 
absolvent japanologie 

a velký znalec Japonska, 
11 let žije v Sapporu

Ing. Markéta Stránská, M.A. 
studijní pobyt v Rusku a na 

Taiwanu, průvodkyně  
zájezdů do Ruska,  

Mongolska a Gruzie

Mgr. Lucie Pejsarová
absolventka koreanistiky 
a milovnice Indie a jógy, 
8 let průvodcovské praxe

Bc. Vojtěch Lokša
student japanistiky 

a kulturních studií Číny  
na FF MU

Dále vás zde mohou provázet:

Mgr. Pavel Jurečka – absolvent japanologie, překladatel,  
tlumočník a mnohaletý průvodce

Mgr. Dita Schönbeková – koreanistka, roční studijní pobyt  
v Jižní Koreji

RNDr. Martin Loew – fotograf a cestovatel, pořadatel celovečerních 
diashow z vlastních cest, průvodce zájezdu na Kamčatku

PhDr. Adam Horálek, Ph.D. – etnolog, geograf a učitel,  
specialista na Taiwan

Bc. Denis Birjukov – absolvent bakalářského studia japonštiny  
a čínštiny na FF UP

Průvodci pro oblast Japonska, Koreje, Taiwanu a Ruska

 Zenové zahrady

Někdy se také nazývají kamenné nebo suché zahrady, 
protože neobsahují žádnou větší vodní plochu. Jejich 
scenérie byly vždy tvořeny citlivým rozvržením kamenů, 
kamínků a písku, které mohly simulovat řeky, vodopády 
nebo třeba mořské vlny. Někdy je oživují stromy, keře či 
mechy. Bývají poměrně malé, obehnané zdí a bývá v nich 
většinou jen jediné místo, odkud je na ně možný pohled. 
Tradičně se budovaly jako součást zenových klášterů, kde 
sloužily mnichům k meditaci nad otázkami lidské existence. 

Gejši 

Oblíbenou kratochvílí Japonek v Kjótu je obléknout se 
do kimona, nechat se nalíčit jako gejša a potom korzovat mezi 
nejslavnějšími kulturními památkami. A jak rozeznáte pravou 
gejšu od slečny v převleku? Opravdová gejša vám nebude 
pózovat, nelíže zmrzlinu a nepíše SMS na mobilu. Opravdová 
gejša nenápadně vyjde z luxusního podniku, kde právě bavila 
bohaté hosty, rychlým krokem přeběhne k nejbližšímu taxi a je 
pryč, takže ji „uloví“ opravdu jen ti nejrychlejší fotografové…
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trasa název zájezdu program  služby počet dní    termín str.
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Pchjongjang I str.  65

Kjongdžu I str.  63  64

Soutěska Taroko I str.  64

Kamčatka I str. 68

Ósaka I str. 60  62

Hora Fudži I str. 60  61

Tokio I str. 60  61  62

Zlatý pavilon – Kjóto I str. 60  62



Tokio

NP Fudži
Kjóto

Kanazawa

Ósaka
Hirošima

Nikkó

JAPONSKO

17
dní

Japonsko

snídaně
vstupy v ceně

6–16 účastníků

1.–2. Praha – Tokio: ubytování a odpočinek – pří-
padný další program dle času příletu – návštěva 
Císařských zahrad, elektronické městečko 
Akihabara aj.
3. Tokio: Asakusa – atmosférický chrám Sensódži, 
brána Kaminarimon; výlet lodí po řece Sumida, 
císařská zahrada Hamarikjů; lodí do Tokijské zá-
toky pod mostem Rainbow Bridge, Odaiba; slavná 
čtvrť obchodů a bank Ginza, zázrak moderní ar-
chitektury Tokijské kongresové centrum.
4. Tokio – Kamakura: výlet vlakem do starého 
hlavního města – velký Buddha pod otevřeným 
nebem Daibutsu; nádherný chrám Hasedera a šin-
toistická svatyně Hačimandžingů; večer západní 
a východní Šindžuku – kontrast dechberoucích 
mrakodrapů – Tokijská radnice; Sumitomo Buil-
ding a největší zábavní čtvrť na světě Kabukičó.
5. Tokio – Fudži U: výlet lodí, vlakem a lanovkou 
do národního parku Fudži-Hakone – pohledy 
na posvátnou horu Fudži z okolních hor, re-
laxace v tradičních termálních pramenech 
onsen – ideální příležitost k odpočinku od ru-
chu velkoměsta.
6. Tokio – Nikkó U: výlet vlakem do jedno-
ho z nejkrásnějších míst v Japonsku – hrobky 
největších z šógunů Tokugawa v prastarých 
cedrových lesích; chrám Rinnódži, svatyně 
Tóšógů a další památky. 
7. Tokio: ráno dle zájmu možnost navštívit obrov-
ský rybí trh Tsukidži a dále individuální program 
– odpočinek či možnost nákupů; případně 

fakultativně celodenní výlet do energického 
a příjemného přístavního města Yokohama.
8. Tokio – Kanazawa: přejezd na pobřeží Ja-
ponského moře (poprvé si vychutnáme pohodlí 
a přesnost japonského rychlovlaku šinkansen); 
odpoledne návštěva tradiční dílny na barve-
ní hedvábí (možnost nakoupit krásné dárky) 
v samurajské čtvrti Nagamači, prohlídka vily 
bohaté samurajské rodiny.
9. Kanazawa – Kjóto: prohlídka nejvýznam-
nějších pamětihodností města, včetně jedné 
z nejkrásnějších a nejstarších japonských za-
hrad Kenrokuen; původní domy gejš v Higašijama 
a zbytky hradu s branou Išikawa; odpoledne od-
jezd do Kjóta, kdysi hlavního města japonského 
císařství – večerní město, zábavní čtvrť Pontóčó.
10. Kjóto: nejkrásnější památky císařského 
města U, kulturní perly Japonska – císařský 
palác, chrám Kjómizudera, Ginkakudži (Stříbr-
ný pavilon), Kinkakudži (Zlatý pavilon), chrám 
Nanzendži; večer fakultativně představení ja-
ponské tradiční kultury ve čtvrti Gion.
11. Kjóto – Nara U: výlet vlakem do tradiční-
ho centra japonského buddhismu – zlatý 
Buddha v největší dřevěné stavbě na světě 
v chrámu Daitokudži, park plný krotkých srn; 
překrásná zenová zahrada Isuien, zastávka 
v chrámu Fénixe (místo proslavené též pěsto-
váním speciálního čaje); v podvečer procházka 
v atmosférické svatyni Fušimi Inari, světoznámé 
díky filmu Gejša. 
12. Kjóto – Himedži: dopoledne „hrad“ šógunů 
Tokugawa Nidžó; výlet superexpresem šinkan-
sen do města Himedži – největší a nejkrásnější 
původně dochovaný japonský hrad U.
13. Kjóto – Hirošima: ráno odjezd do Hirošimy 
– prefekturální muzeum s díly slavného hirošim-
ského umělce Hirayama Ikuo, přilehlá zahrada 
Šukkei-en; kontroverzní Muzeum atomové 
bomby, Památník míru U, ruiny budovy Cent-
ra na podporu průmyslu – symbol hirošimské 
atomové zkázy.
14. Hirošima – Ósaka: výlet na ostrov Mija-
džima s proslulou „plovoucí“ branou Torii 

Západní svět je už několik století přitahován exotikou a neuchopitelností této 
vzdálené ostrovní země. Navštivte s námi Japonsko a připravte se na nekon-

čící řadu zážitků a překvapení. Poznáte šokující kontrasty tisíciletých tradic 
a nejmodernější technologie, ucítíte kaleidoskop chutí a vůní, spěch velko-
měst a hluboký klid zenových chrámů, uvidíte majestátní hrobky, chladné 
a elegantní mrakodrapy, rýžová políčka za okny vlaku řítícího se třísetkilome-
trovou rychlostí, a v neposlední řadě místo, kde se před 70 lety násilně zastavil 
čas. Přijedete-li s otevřenýma očima a srdcem, najdete přátelskou, fascinující 
a na světě zcela jedinečnou zemi.

 � Nejnovější japonský zápis 
UNESCO – hora Fudži

 � Relaxace v tradičních japonských 
zahradách i v moderních parcích

 � Elegantní mrakodrapy 
a supermoderní technologie

 � Starobylé chrámy a národní parky 

Do země, kde vychází slunce
Japonsko – země samurajůNEJOBLÍBENĚJŠÍ

60 Rychlovlaky šinkansen (Vojtěch Lokša)
Gejši (Jan Pospíšil)

Brána Torii na ostrově Mijadžima (Jan Pospíšil)

Tiší ochránci pocestných a dětí (Vojtěch Lokša)

Chrám Sensódži v Tokiu (Jan Pospíšil)



Tokio

NP Fudži
Kjóto

Kanazawa

Ósaka
Hirošima

Nikkó

JAPONSKO – lanovkou na chrámovou horu Misen, kde už 
1200 let hoří oheň zapálený mnichem Kúkai; 
večer šinkansenem do druhého největšího ja-
ponského města Ósaka.
15. Ósaka: prohlídka fascinujícího velkoměsta – 
div moderní architektury Umeda Sky Building 
se střešní observatoří pod otevřeným nebem, 
ósacký hrad, chrám Šitennódži; čtvrť jídla 
a zábavy Namba s výstřední Amerika mura, pro-
cházka retročtvrtí Šinsekai; film Blade Runner 
připomínající pohledy z mostů Ebisu-baši.
16.–17. Ósaka – Praha: celodenní výlet na posvát-
nou horu Kója – tradiční centrum buddhismu 
uprostřed divoké přírody; případně volno na ná-
kupy či fakultativně slavné akvárium; návštěva 
zábavní čtvrti Šinsekai; večer odlet ze slavného 
letiště Kansai postaveného na umělém ostro-
vě; přílet do ČR 17. den. 

Vypravte se s námi odhalit další krásy a tajemství Japonska. Poznáte tradiční rituály 
i strhující souboje nejlepších zápasníků sumó. Uvidíte překrásné přírodní scenérie Ja-

ponských Alp a historické město Macumoto s majestátním Vraním hradem. Přímo do srdce 
vás zasáhne po staletí neměnná stoická krása hrdého a spirituálního polostrova Izu. Na-
vštívíte Nagoju, kde se tradice statečných samurajů potkávají se stejně slavným symbolem 
japonské ekonomické síly reprezentované slavnou firmou Toyota. Prozkoumáte také méně 
známá, ale o to magičtější zákoutí Kjóta a čeká vás i skvělým jídlem proslavená Fukuoka 
a ostrov Kjúšú s okouzlujícím národním parkem Aso. A pokud se vám nebude chtít ješ-
tě s Japonskem rozloučit, můžete si na závěr přidat individuálně několik dní v tropickém 
ráji okinawských ostrovů.

Kód zájezdu Termín Cena (Kč)

33-360-510 3.–19. 4.  104 800 
33-360-520 4.–20. 7.  104 800 
33-360-530 4.–20. 9.  104 800 
jednolůžkový pokoj – 9980 Kč

Všeobecně platné podrobnější informace o zá-
jezdových službách naleznete na str. 100. 

V ceně zahrnuto: letenka Praha–Tokio / Ósaka–
Praha (vč. všech poplatků), příměstské vlaky 
a šinkanseny, MHD, metro a taxi ve velkých měs-
tech, 14x hotel *** se snídaní, vstupy do památ-
kových objektů dle programu, 
český japonsky hovořící průvodce 
China Tours.

Kód zájezdu Termín Cena (Kč)

33-362-510 16.–31. 5.  98 800 
jednolůžkový pokoj – 9480 Kč

Všeobecně platné podrobnější informace  
o zájezdových službách naleznete na str. 100. 

V ceně zahrnuto: letenka Praha–Tokio / 
Ósaka–Praha (vč. všech poplatků), příměst-
ské vlaky a  šinkanseny, metro a  taxi ve  vel-
kých městech, 13x hotel *** se snídaní, vstupy 
do památkových objektů dle programu, český 
japonsky hovořící průvodce China Tours.

 Využijte možnost individuál-
ního prodloužení na okinaw
ských ostrovech – více infor-
mací v kanceláři.


Po stopách bohyně Amaterasu

 � Tajemná Fudži s květinovým 
festivalem a strhující turnaj sumó 

 � Japonské Alpy a sopečné pohoří  
ostrova Kjúšú

 � Šintoistické svatyně, majestátní hrad  
a malebná stará městečka

 � Nocleh v tradičním rjókanu 
a koupele v horkém onsenu

Magická zákoutí Japonska snídaně
vstupy v ceně

6–16 účastníků

16
dní

NOVINKA

Památník míru v Hirošimě (Jan Pospíšil)

Zlatý pavilon v Kjótu (David Hochman)Supermoderní Tokio (Vojtěch Lokša)

Fudži se záhony květin

Japonská zahrada (Jan Pospíšil) 61

Více informací na www.chinatours.cz





TokioKjóto

Ósaka

JAPONSKO

8
dní

polopenze
vstupy v ceně

6–16 účastníků

1.–2. Praha – Tokio: přílet a ubytování; večeře 
v typické místní hospodě izakaja s obrovským 
výběrem nejoblíbenějších japonských jídel, ja-
ko je grilované maso na špejli jakitori, skvělá 
smažená ryba hoke, sašimi a mnohé další.
3. Tokio: čtvrť Asakusa – atmosférický chrám Sen-
sódži a brána Kaminarimon; výlet lodí po řece 
Sumida, císařská zahrada Hamarikjů, lodí do Tokij-
ské zátoky pod mostem Rainbow Bridge, přímořská 
Odaiba; odpoledne nejvyšší divize turnaje sumó; 
procházka slavnou čtvrtí obchodů a bank Gin-
za, divadlo Kabukiza a elegantní supermoderní 
čtvrť Šiodome; večeře ve znamení kuchyně 
tropického souostroví Okinawa s oblíbený-
mi specialitami, jako je rafute, gója čampuru či 
sukugarasu, a na trávení si můžete dát sklenku 
nejsilnější japonské pálenky awamori.
4. Tokio – Nikkó U: výlet expresem do jedno-
ho z nekrásnějších míst v Japonsku – hrobky 
největších z šógunů Tokugawa v prastarých 
cedrových lesích, chrám Rinnódži, svatyně Tó-
šógů, Taiyuin a další památky; po návratu pohled 
na Tokio z nejvyšší TV věže na světě (634 m), 
nově dokončené Sky Tree; k večeři ochutná-
me křupavou tempuru – nejčerstvější ryby, 
krevety, místní houby a zelenina smažené 
do zlatova ve speciálním těstíčku, vše po-
dávané se speciální omáčkou a polévkou miso.
5. Tokio – Kjóto U: ráno přejezd šinkansenem 
do císařského města Kjóto – nejkrásnější pa-
mátky, kulturní perly Japonska: slavný chrám 
Kjómizudera vysoko nad městem, zenový chrám 
Nanzendži a jedna z nejfotografovanějších pa-
mátek v Japonsku – Zlatý pavilon Kinkakudži; 
povečeříme nejslavnější japonské jídlo su-
ši, tak jak má být připraveno a jak má vypadat: 
tuňák, který se rozplyne na jazyku, losos, slad-
ké krevety, sněhový krab a neskutečný výběr 
neznámých a exotických ryb, včetně vyhlášené 
delikatesy pro náročné – mořského ježka.

6. Kjóto – Himedži U: cesta superexpresem šin-
kansen do města Himedži – návštěva největšího 
a nejkrásnějšího původně dochovaného ja-
ponského hradu a okouzlujících zahrad Kokoen; 
v podvečer div moderní architektury Umeda Sky 
Building se střešní observatoří pod otevřeným 
nebem; k večeři si dopřejeme vrcholný kulinářský 
zážitek – slavné kóbské hovězí v jedné z nej-
lepších teppanjaki restaurací v Japonsku; pro 
zájemce noční Ósaka – procházka retročtvrtí Šin-
sekai, kde můžeme ochutnat vyhlášenou ósackou 
specialitu takojaki (těstové kuličky plněné chobot-
nicí), čtvrť jídla a zábavy Namba a film Blade 
Runner připomínající pohledy z mostu Ebisu-baši.
7.–8. Kjóto – Nara – Praha: výlet vlakem do tra-
dičního centra japonského buddhismu Nara U 
– zlatý Buddha v největší dřevěné stavbě na světě 
v chrámu Daitokudži; překrásná zenová zahrada 
Isuien, zastávka v chrámu Fénixe v Udži U (známý 
z 10jenové mince) – místo proslavené též pěstováním 
speciálního čaje, procházka v atmosférické svatyni 
Fušimi Inari, světově známé díky filmu Gejša; k ve-
čeři tradiční a oblíbené japonské „jídlo na cesty“ 
bentó v pohodlném superexpresu na letiště; večer 
odlet domů, přílet do ČR 8. den.

Zveme vás do oblasti tradiční japonské kultury, ale také ráje milovníků japonského jídla. 
Poznáme největší aglomeraci světa Kantó s jejím srdcem Tokio a tajemným Nikkó, 

oblast Kansai s okouzlujícím historickým a kulturním centrem Kjóto a energickým 
městem jídla a zábavy Ósakou, která okouzlí každého cestovatele a uspokojí i toho 
nejnáročnějšího cestovatele a gurmána. Každý den naší cesty bude plný dojmů, 
barev a vůní, každý krok poodhalí o něco víc z krásy této fascinující země, a také 
z jeho chutí. Ochutnávat Japonsko budeme už od snídaně a během dne a každý ve-
čer přijde hlavní, pokaždé zcela jiný, skvělý a nevšední kulinářský zážitek. Ukážeme 
vám, že japonské jídlo není jen suši a tempura (které ale samozřejmě také ochutnáme). Zapomeňte 
na zbytečně předražené restaurace pro turisty, zkušený průvodce vás vezme tam, kde jedí místní 
a kde se vaří skutečná japonská kuchyně. Jakitori, rámen, udon a soba, unagi, okonomijaki, kušiage – 
jsou slova, která vám zatím možná mnoho neříkají, ale která se na konci zájezdu změní v chutnou 
vzpomínku a možná i inspiraci pro vaši vlastní kuchyni. Vrcholem kulinářského programu bude ochut-
návka slavného a exkluzivního Kóbe beef – prý nejlepšího a nejdražšího hovězího masa na světě.

 � Chrámy, hrady, tradiční zenové 
zahrady, ale i turnaj v sumó

 � Kjóto a kouzelná historická 
místa v Himedži, Nikkó a Naře

 �Moderní tokijská a ósacká 
architektura a superrychlé šinkanseny

 � Suši, tempura, kušiage, okonomiaki, 
udon a hovězí z Kóbe

Moderní Tokio, historické Kjóto a zábavní Ósaka
Japonsko (nejen) pro gurmány

Kód zájezdu Termín Cena (Kč)

33-361-510 16.–23. 5.  64 800 
33-361-520 27. 9.–3. 10. 64 800
jednolůžkový pokoj – 6980 Kč

Všeobecně platné podrobnější informace  
o zájezdových službách naleznete na str. 100. 

V ceně zahrnuto: letenka Praha–Tokio / Ósaka–Pra-
ha (vč. všech poplatků), příměstské vlaky a šinkanse-
ny, metro a taxi ve městech, 5x hotel *** se snídaní, 
5x speciální tematická večeře, 1x veče-
ře – balíček na cestu, vstupy do pamá-
tek a přírodních lokalit, český japonsky 
hovořící průvodce China Tours.

Japonsko

62 Svatyně Fušimi Inari v Kjótu (Jan Pospíšil)

Hovězí na japonský způsob (Vojtěch Lokša)

Hrad Himedži (Jan Pospíšil)

Mističky s dobrůtkami (Vojtěch Lokša)

NOVÁ TRASA





Soul

Kjongdžu

Pusan
JIŽNÍ KOREA

7
dní

Jižní Korea

polopenze
vstupy v ceně

6–16 účastníků

1.–2. Praha – Soul: přílet a dle času prohlídka 
dynamické třináctimilionové metropole Jižní 
Koreje; večeře v jedné ze stylových restaurací 
v oblasti Insadong – společně ochutnáme tra-
diční korejský tolsot pibimpap – rýži se zeleninou, 
houbami, sezamem a hovězím masem podáva-
nou v rozpálené kameninové nádobě, k němuž 
se servíruje twendžang ččige – pikantní polévka 
ze sójových bobů a samozřejmě kimči – korej-
ské kvašené zelí naložené v pálivé pastě; večer 
výjezd na rozhlednu Namsan Tower s výhle-
dem na rozsvícenou metropoli.
3. Soul: prohlídka královského paláce Kjong-
bokkung s procházkou zahradami, historická 
čtvrť Insadong – návštěva tradiční čajovny; 
po lehkém občerstvení se vydáme k Velké Již-
ní bráně – Namdemun a navštívíme největší 
stejnojmenný trh v Soulu, kde budeme mo-
ci ochutnat typické masem / zeleninou plněné 
knedlíčky mandu; navečer zavítáme do čtvrti 
Kangnam (znáte z písně Gangnam style), kde 
povečeříme v typicky korejské stylu: čeká nás 
pulkogi – tenké plátky marinovaného masa, které 
se opékají přímo na stole, k nim je servírovaný 
tzv. pančchan – mističky s nakládanými rybami, 
zeleninou, houbami, kimči atd., jejichž množství 
vyvolá dojem vskutku královské hostiny.
4. Soul – Kjongdžu U: půldenní přejezd do tzv. 
„Zlatého města“ – historické hlavní město 
dávného království Silla – skvělé historické 
muzeum, královské hrobky, jedna z nejstar-
ších observatoří v Asii ze 7. stol. a pozůstatky 
královského paláce s jezírkem Anapdži aj.; večer 
místní specialita ssambap – „kuličky“ bílé ne-
bo vícezrnné rýže potřené pastou z masa, hub, 
ryb či tofu zabalené do salátových, zelných, dý-
ňových a jiných čerstvých či dušených zelených 
listů všeho druhu.
5. Kjongdžu – Pusan: dokončení prohlídky 
města – klášter Buddhovy země Pulguksa U 
a jedinečná jeskyně Sokkuram U se sochař-
ským pokladem – tesanou nádhernou sochou 
Buddhy; odpoledne přesun do Pusanu, největ-
šího korejského přístavu: večeře o několika 
mořských chodech – tzv. hwe (obdoba japon-
ského suši) a hwemul pchadžon (smažená placka 
s plody moře a nasekanou jarní cibulkou pro ty, 

kdo syrové ryby nemusí); grilované parmice, 
sardinky, k tomu všemu různé druhy omáček.
6. Pusan: ráno prohlídka největšího rybího 
trhu v zemi; návštěva skvělého akvária, mož-
nost koupání na Heunde Beach; fakultativně 
možnost odpočinku vtermálních lázních 
(několik typů saun, masáže atd.); večeře opět 
ve znamení moře: ochutnáme skvělou meunt-
chang – pikantní rybí polévku a mořské plody 
či ryby upravované před zraky konzumentů 
přímo v areálu rybího trhu.
7. Ráno odlet přes Soul domů, přílet tentýž 
den večer.

Tak jako se u nás kdysi na zimu kvůli vitamínům a minerálům nakládalo hlávkové zelí, tak v Ko-
reji nakládali do obrovských kameninových nádob zakopaných do země tzv. čínské zelí, ale také 
okurky, ředkve či červenou cibuli. To pak bylo spolu s pastou ze sojových bobů doenjang a chilli 
pastou gochujang pro většinu obyvatel hornaté a drsné země hlavní přílohou k vařené rýži. My 
však pojedeme do Koreje ochutnat i jiné speciality, dříve dostupné jen těm movitějším. Dopřeje-
me si třeba tolsot pibimpap, pulkogi, meuntchang, hwemul pchadžon či ssambap. Že vás to neláká? 
Tak pojeďte ochutnat třeba zmrzlinu ze zeleného čaje či nejprodávanější alkohol na světě.

 � Dynamický Soul s tepajícím 
životem moderní metropole

 � Historické ospalé Kjongdžu 
a přímořský vzdušný Pusan

 � Pulkogi, tolsot pibimbap, 
ssambap, ryby a plody moře

Soul, Kjongdžu, Pusan
Jižní Korea (nejen) pro gurmány

Kód zájezdu Termín Cena (Kč)

33-353-510 7.–13. 9.  54 800 
jednolůžkový pokoj – 4980 Kč

Všeobecně platné podrobnější informace  
o zájezdových službách naleznete na str. 100. 

V ceně zahrnuto: letenka Praha–Soul  /  Pu-
san–Praha (vč. všech poplatků), mikrobusy, 
metro, 5x hotel *** se snídaní, 5x reprezenta-
tivní večeře ve vybrané restau-
raci, vstupy do  památkových 
objektů dle programu, český 
odborný průvodce China Tours.
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Detail korejské architektury (Lubomír Vacek)

Korejské jídlo

Vegetariánská specialita (Jan Pospíšil)

Pagoda v komplexu Kjongbokkung 
(Lubomír Vacek)

Noční Soul (Lucie Pejsarová)





Soul

Pusan

Soraksan

Kjongdžu
Andong

JIŽNÍ KOREA

TAIWAN

Taipei
Alishan

15
dní

snídaně
vstupy v ceně

6–16 účastníků

1.–2. Praha – Soul: přílet a ubytování; dále 
program dle času příletu – historická čtvrť In-
sadong, buddhistický klášter Čongjesa.
3. Soul: prohlídka hlavního města J. Koreje, 
třináctimilionové metropole – královský pa-
lác Čchangdokkung U, výjezd na rozhlednu 
Namsan s vyhlídkou na celý Soul, největší soul-
ské tržiště Namdemun.
4. Soul – Soraksan: přesun na východní pobřeží 
do pohoří Soraksan, nejkrásnějších korejských 
hor, které byly předlohou mnoha tušových 
maleb – rozeklané skalní štíty a borovicové 
lesy, jejichž malebné scenérie budeme moci 
obdivovat po výjezdu lanovkou v centrální části.
5. Soraksan – Andong: půldenní přejezd do měs-
ta Andong se zastávkou v malebné tradiční 
korejské vesnici Hahoe U.
6. Andong – Kjongdžu: konfuciánská akademie 
Tosan Sowon; přejezd přes klášter Heinsa U, kde 
je po staletí uchovávána korejská rarita – nejstarší 
buddhistická písemná památka rytá do dřevě-
ných destiček; večer příjezd do Kjongdžu.
7. Kjongdžu („Zlaté město“) – historické hlav-
ní město U dávného království Silla: královské 
hrobky, stará observatoř aj.; klášter Buddhovy 
země Pulguksa U, jeskyně Sökkuram U se so-
chařským pokladem – nádhernou sochou Buddhy.
8. Kjongdžu – Pusan: přesun do Pusanu, nej-
většího korejského přístavu – skvělé akvárium, 
největší rybí trh v zemi; možnost odpočinku 
v temálních lázních.

9. Pusan – Taipei (Tchaj-pej): přelet na Tai-
wan (Tchaj-wan) a prohlídka hlavního města 
– památník Taiwanské demokracie; Taipei 101 
– do r. 2009 nejvyšší budova světa (509 m), po-
hled na Taipei z 91. patra (391 m); večer navštěva 
buddhistického chrámu Longshan (Lung-šan).
10. Taipei – Alishan: celodenní přejezd do po-
hoří Alishan a závěrečný výjezd klikatou silnicí 
vinoucí se mezi čajovými plantážemi (na 70 km 
nastoupá 2000 m) do horské přírodní rezervace. 
11. Alishan – jezero Slunce a Měsíce: čas-
ně ráno výjezd vláčkem pod vrchol posvátné 
hory Chushan (Čhu-šan) – „Slavnostní hora“ 
(2489 m), východ slunce, jezírka, magnóliová 
zahrada, obří stromy (nejstarší přes 2000 let); 
odpoledne přejezd k jezeru.
12. Jezero Slunce a Měsíce – Taroko: ráno prohlíd-
ka okolí jezera; odpoledne přejezd vyhlídkovou 
horskou trasou s překročením nejvyššího hřebe-
ne ostrova (přes 3200 m) k ústí soutěsky Taroko.
13. Průjezd dramatickou soutěskou Ta-
roko – zastávky v nejzajímavějších pasážích 
impozantních skal; dále přejezd scenerickou 
trasou SV pobřeží s výhledy na Pacifik do Taipei.
14. Taipei: Palácové muzeum ukrývající poklady 
z pekingského Zakázaného města; odpoled-
ne výlet k Tichému oceánu – mořem vytvořené 
skalní útvary v Yehliu (Královnina hlava, Kou-
zelný střevíc...); skvělá mořská kuchyně.
15. Letecký přesun do ČR.

Korea, země sevřená po tisíciletí mezi dvěma velkými sousedy, Čínou a Japon-
skem, ale přesto země s vlastní zajímavou kulturou a téměř výhradně obývaná 

etnickými Korejci. Seznámíme se s ní blíže například v tajuplných buddhistických 
klášterech, nedotčených horách nebo i prostřednictvím nezaměnitelné korejské 
kuchyně. Nezapomeneme ochutnat její věhlasný symbol – nakládané zelí kimči. 
Taiwan – „jiná Čína“ se pyšní kdysi nejvyšší budovou světa a jednou z nejdyna-
mičtějších ekonomik. Taiwan, známý také jako Formosa, neboli Nádherný ostrov, 
nabízí ale též divokou tropickou přírodu – hluboké soutěsky, křišťálová jezera, po-
břeží modelovaná divokým mořským příbojem či uklidňující termální prameny.

 �Malebné horské scenérie 
a starodávné buddhistické kláštery

 � Palácové muzeum s poklady  
z pekingského Zakázaného města 
a „bambusová“ Taipei 101

 � Unikátní horská železnice 
a fascinující soutěska

Do země „ranního klidu“ a na „nádherný“ ostrov
Jižní Korea a Taiwan

Kód zájezdu Termín Cena (Kč)

33-352-510 15.–29. 9.  82 800 
jednolůžkový pokoj – 8890 Kč

Všeobecně platné podrobnější informace  
o zájezdových službách naleznete na str. 100. 

V ceně zahrnuto: letenka Praha–Soul / Tai-
pei–Praha (vč. všech poplatků), 1x přelet Pu-
san–Taipei, mikrobusy, historická úzkoko-
lejka, 12x hotel *** se snídaní, 1x hotel ** se 
snídaní (Alishan), vstupy do pa-
mátkových objektů dle itine-
ráře, český odborný průvodce 
China Tours.

Jižní Korea I Taiwan
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Pagoda u jezera Slunce a Měsíce  

(Adam Horálek)

Most Sta lvů v soutěsce Taroko (M. Rozehnal)

Taiwanský drak (archiv)

Areál paláce Kjongbokkung v Soulu (Lucie Pejsarová)

Tajemné pohoří Soraksan





Soul

Pusan

Soraksan

Kjongdžu
Andong

JIŽNÍ KOREA

TAIWAN

Taipei
Alishan

Peking

Pchjongjang

ČÍNA
KLDR

SPECIALITA

10
12
dní

Severní Korea I Čína

plná/polopenze
vstupy v ceně

8–18 účastníků

1.–2. Praha – Peking – Pchjongjang: přílet do Pekin-
gu a následně odpoledne přelet do Pchjongjangu 
– Vítězný oblouk o 10 m vyšší než v Paříži; památ-
ník Kim Ir-sena v Mansudae, ubytování.
3. Pchjongjang: monumentální Mauzoleum 
„věčného prezidenta“ Kim Ir-sena, hřbitov Mu-
čedníků revoluce, Mezinárodní výstava květin 
s kimirseniemi a kimčongiliemi, procházka po ná-
městí Kim Ir-sena s mládeží na in-line bruslích; 
pchjongjangská filmová studia, návštěva rodného 
domu Kim Ir-sena; pchjongjangské metro s bu-
dovatelskými motivy, 105 pater vysoký hotel 
Rjongjong, památník založení strany, 50 m vysoká 
věž Čučche – symbol severokorejského režimu.
4. Pchjongjang – Kesong U: oslavy svátku 
1. Máje v parku Taesongsan spojené s piknikem; 
přejezd do Kesongu, kdysi hlavního města ko-
rejského království – prohlídka města s tradiční 
architekturou nepostiženou korejskou válkou, 
hrob krále Kongmina ze 14. stol.; nocleh v tra-
dičním stylu na vyhřívané podlaze.
5. Kesong – Pchjongjang: návštěva demilita-
rizované zóny v Pchanmundžomu – možnost 
překročení hranice několika kroky do Jižní Ko-
reje; příjezd zpět do Pchjongjangu – USS Pueblo 
(americká špionážní loď ukořistěná za studené 
války), Muzeum korejské války s pohyblivými 
modely vojáků za doprovodu revoluční hud-
by, Galerie korejského umění. 
6. Mjohjangsan: celodenní výlet do pohoří Mjo-
hjangsan – prohlídka Expozice mezinárodního 
přátelství s dary korejským vůdcům (na 300 000 

exponátů); procházka turisty téměř nedotčenou 
přírodou, návštěva buddhistického chrámu Po-
hjon; podvečerní vystoupení pionýrů v Paláci dětí.
7. Pchjongjang – Peking: ráno odjezd lůžkovým 
vlakem – přejezd severokorejskou krajinou; 
v podvečer překročení korejsko-čínské hranice.
8. Peking: ráno příjezd; procházka po náměstí 
Tian‘anmen (Tchien-an-men) a návštěva Zaká-
zaného města U – největší palácový komplex 
na světě; večer místní specialita – pekingská 
kachna; procházka starým Pekingem.
9. Peking: celodenní výlet na Dlouhou zeď U, nej-
větší stavbu lidstva – procházka po Zdi usnadněná 
výjezdem lanovkou; cestou zastávka u olympij-
ských sportovišť – Ptačí hnízdo, Vodní kostka.
10. Peking – Praha: ráno odlet domů (přílet 
tentýž den večer), nebo pokračování dalším 
programem v Pekingu.
PRODLOUŽENÍ V PEKINGU:
10. Odpoledne odpočinek nebo možnost pro-
cházky okolo tzv. Předního a Zadního jezera; 
odpoledne prohlídka chrámu Nebes U – místo, 
kam se chodili čínští císařové modlit za dobrou 
úrodu; procházka po večerní obchodní třídě 
Wangfujing (Wang-fu-ťing).
11. Peking: další pamětihodnosti města – 
výstavní lamaistický chrám Yonghegong 
(Jung-che-kchung), návštěva areálu Letního 
paláce U, letního sídla čínských císařů na bře-
hu jezera Kunming (Kchun-ming) v podhůří 
Západních hor – nesčetné zahrady a pavilony.
12. Letecký návrat do ČR.

Tušíte, jak se žije v jedné z posledních bašt komunismu? Vydejte se s námi do jedné 
z nejhůře přístupných zemí na světě. Projedeme se a trochu i projdeme jejím hlav-

ním městem Pchjongjangem, jeho širokými bulváry, kde jediným dopravním prostředkem 
je bicykl nebo limuzína. Navštívíme monumentální památníky komunismu a pokloníme 
se s korejskými pionýry u soch milovaných vůdců Kim Ir-sena a Kim Čong-ila. A což takhle oslavit 
v parku piknikem svátek 1. Máje? V KLDR je však také nádherná příroda – zajedeme do turistikou 
nedotčeného pohoří Mjohjangsan. Krátce také navštívíme nejstřeženější hranici světa. Závěr ces-
ty si můžete prodloužit o pobyt v čínském hlavním městě Pekingu.

 �Okázalý Pchjongjang s širokými  
pustými bulváry

 � Staré městečko Kesong a pohoří  
Mjohjangsan

 �Demilitarizovaná zóna s pohledem  
do Jižní Koreje

 � Zakázané město, Dlouhá zeď, Letní palác

Jak se slaví 1. Máj v Pchjongjangu?
Severní Korea a Čína

Všeobecně platné podrobnější informace o zájezdových službách naleznete na str. 100. 

V ceně zahrnuto: letenka Praha–Peking–Praha (vč. všech poplatků), 1x přelet Peking–
Pchjongjang, 1x denní + noční lůžkový vlak I. třídy, mikrobus, metro, 7x hotel *** 
(+ 2x v prodloužení), 5x plná penze – S. Korea, 3x polopenze – Čína a vlak (+ 2x 
v  prodloužení), vstupné do  památkových objektů dle programu, český čínsky 
mluvící odborný průvodce China Tours, v KLDR ještě místní průvodce.

Základní varianta (10 dní) Prodloužená varianta (12 dní)

Kód zájezdu Termín Cena (Kč)

33-351-510 28. 4.–7. 5.  68 800 
jednolůžkový pokoj – 5480 Kč
čínské vízum (2 vstupy) – 1600 Kč
severokorejské vízum – 1200 Kč

Kód zájezdu Termín Cena (Kč)

33-351-511 28. 4.–9. 5.  74 800  
jednolůžkový pokoj – 5980 Kč 
čínské vízum (2 vstupy) – 1600 Kč
severokorejské vízum – 1200 Kč
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105patrový hotel Rjongjong v Pchjongjangu  
(Ivana Bakešová)

Velký Kim (Jan Pospíšil)

Klášter Pohjon (Jan Pospíšil)

Vystoupení pionýru v Paláci dětí (M. Cígler)





Ulan-Ude

Irkutsk

Olchon

pohoří
Východní
Sajan

Angara

Ba
jk

al

RUSKO

Sluďjanka

14
dní

polopenze
8–13 účastníků

1.–2. Letecky Praha – Irkutsk: prohlídka centra 
– nábřeží Angary, tradiční dřevěné domy, pra-
voslavné chrámy. 
3.–5. Přejezd na ostrov Olchon, známý tradi-
cemi místního šamanismu –  rybářská vesnice 
Chužir s mysem Burchan a posvátnou Šaman-
skou skálou; dva celodenní výlety terénními 
auty do NP Pribajkalskij (stepi a borové lesy, 
strmé útesy, písečné přesypy) – až na nejzazší 
mys Choboj a k jezeru Šara-Nur.
6. Plavba rybářskou lodí napříč Bajkalem U.
7.–8. Usť-Barguzin – dva celodenní výlety mini-
busem v jeho okolí: první den zamíříme na odlehlý 
a hornatý poloostrov Svatý nos (NP Zabajkalskij 
–  písečná kosa a pláže, romantické zátoky, koupání 
v termálních pramenech); druhý den projedeme 
Barguzinskou dolinou do vnitrozemí – vesnice 
Suvo, skalní útvary, kamenný posvátný býk; na zá-
věr pak tradiční ruská baňa.
9. Přejezd do Ulan-Ude (hlavní město Burjat-
ska) – výlet do buddhistického Ivolginského 
kláštera; noční přejezd lehátkovým vlakem 
po Transsibiřské magistrále.
10.–11. Autobusem do Tunkinské doliny Vý-
chodního Sajanu do podhorských lázní Aršan 

– výlety minibusem: první den panoramata 
až třítisícových hřebenů, termální prameny, 
burjatská vesnice Tagarchaj; další den výlet 
divokou soutěskou říčky Kyngarga a možnost 
výstupu na vyhlídkový vrchol Pik Ljubvi.
12.–13. Návrat k Bajkalu do Sluďjanky (mramo-
rové nádraží) – jízda krugobajkalkou do Port 
Bajkalu, lodí přes Angaru do Listvjanky (rybí trh 
v přístavu, muzeum bajkalské přírody, oblázko-
vé pláže, útesy); možnost návštěvy něrpinária 
nebo zajímavého skanzenu v městečku Talcy.
14. Letecký návrat Irkutsk – Moskva – Praha.

Bajkal je nejhlubší a nejvodnatější sladkovodní jezero světa a jeho okolí pat-
ří k nejkrásnějším oblastem Sibiře i Ruska. Sytě modré vody jezera lemují 

po obou březích horská pásma, jejichž hřebeny se vypínají až 1500 m nad 
jeho hladinu. Na mnoha místech padají strmé svahy přímo do vody a vy-
krajují opuštěné romantické zátoky s písečnými i oblázkovými plážemi, 
které lákají k osvěžující koupeli. Atraktivní okruh okolím jezera zvládneme 
autobusy a minibusy, napříč jezerem rybářskou lodí, vlakem po Transsibiř-
ské magistrále a unikátní „krugobajkalkou“, která byla dříve také součástí její trasy. Vláček, jenž se 
pětkrát týdně probíjí strmým pobřežím po této odlehlé „dopravní tepně“, nás ukolébá do rytmu 
zdejšího neuspěchaného života a teprve lodí přes mohutnou řeku Angaru vytékající z jezera se 
vrátíme zpět do současnosti. Okruh zahájíme a zakončíme v Irkutsku, jednom z nejstarších měst 
Sibiře, a na nejzajímavějších místech podnikneme pět celodenních vyjížděk minibusem nebo te-
rénními auty.

 � Okruh nejkrásnějšími místy pobřeží 

 � Starobylý Irkutsk na řece Angaře  
a tajuplný ostrov Olchon

 � Buddhistické památky v Burjatsku

 � NP Pribajkalskij s mysem Choboj 
a NP Zabajkalskij s poloostrovem 
Svatý nos

Nejhlubší jezero světa
Bajkal – perla Sibiře

Kód zájezdu Termín Cena (Kč)

22-123-501 5.–18. 7.  47 900 
22-123-502 19. 7.–1. 8. *) 47 900 
ruské vízum – 2700 Kč

Všeobecně platné podrobnější informace  
o zájezdových službách naleznete na str. 100. 

V ceně zahrnuto: letenka Praha–Irkutsk–
Praha (vč. všech poplatků), doprava minibu-
sy, 2x vlak, 2x loď přes Bajkal a  Angaru, 2x 
hotel **, 6x nocleh v soukromí, 3x turistická 
ubytovna, 1x noční lehátkový vlak, 6x polo-
penze, vstupné do  NP, registrační poplatky, 
informační materiály, průvodce.
Náročnost: Turistická infrastruktura je vět-
šinou skromná, ale funkční. Často nás čeka-
jí přesuny po drncavých silnicích. Možnost 
kratších pěších výletů na Olchonu, Svatém 
nose a v okolí Aršanu.
Klima: Oblast leží na  zeměpisné šířce od-
povídající střednímu Polsku. Léta bývají 
poměrně teplá a Bajkal vytváří příznivé mi-
kroklima pro udržení jasného počasí, které 
ale nevylučuje náhlé zvraty.
*) Poznámka: Termín bude 
otevřen až po  naplnění před-
chozího.

Rusko
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Krugobajkalská železnice 

 (Pavel Pozniak)

Barguzínská dolina – vesnice Suvo  
(Markéta Stránská)

Šamanské sloupy na mysu Burchan (M. Stránská)

Historický skanzen Talcy (Markéta Stránská)

Ivolginský klášter (Pavel Pozniak)





Angara RUSKO
Irkutsk

Ulánbátár

NP Tereldž

NP Chustaj

NP Bogdchan

Olchon

Listvjanka

MONGOLSKO

Bajkal

9
15
dní

Rusko I Mongolsko

polopenze
8–15 účastníků

1.–2. Letecky Praha – Irkutsk: prohlídka měs-
ta – nábřeží řeky Angary, pravoslavné chrámy, 
dřevěné domy děkabristů. 
3. Bajkal: téměř 8hodinová plavba lodí na nej-
větší ostrov Olchon, známý tradicemi místního 
šamanismu; ubytování v rybářské vesnici Chužir 
s mysem Burchan a posvátnou Šamanskou 
skálou.
4. Mys Choboj: celodenní výlet terénním autem 
s piknikem na nejzazším mysu ostrova – NP Pri-
bajkalskij, stepi a borové lesy, písečné přesypy, 
strmé útesy s velkolepými výhledy.
5.–6. Ostrov Olchon: fakultativní program 
na ostrově – lodní výlet po ostrovech v zálivu 
oddělujícím ostrov Olchon od pevniny, výlet 
terénním autem k jezeru Šara-Nur (možnost 
rybolovu); přejezd busem zpět do Irkutsku.
7. Krugobajkalka – celodenní exkurze historic-
kou železnicí prodírající se divokým pobřežím 
Bajkalu; lodí přes Angaru do Listvjanky.
8. Listvjanka: turistické městečko na břehu Bajka-

lu – rybí trh v přístavu, muzeum bajkalské přírody, 
oblázkové pláže, útesy; lanovkou nebo pěšky 
na vyhlídku Čerského kámen; možnost návště-
vy něrpinária nebo zajímavého etnografického 
skanzenu v městečku Talcy; návrat do Irkutsku.
9. Časně ráno odlet do Prahy.
PRODLOUŽENÍ DO MONGOLSKA: 
9. Cesta dálkovým vlakem do Ulánbátaru.
10. Ulánbátar: příjezd brzy ráno; prohlídka 
centra – buddhistické kláštery Gandan a další, 
muzeum přírody; večerní představení mon-
golského folklóru.
11.–12. NP Tereldž: malebné zalesněné hory s vy-
hlídkami a skalními útvary (Želví skála aj.); nocleh 
v tradičním jurtovém kempu; návrat do Ulánbátaru.
13. NP Chustaj: kopcovitá step, volně žijící ko-
ně Převalského.
14. NP Bogdchan s posvátnou horou; návrat 
do Ulánbátaru – velký trh Nárantúl, nákupy 
a závěrečná večeře.
15. Letecky Ulánbátar – Praha.

Chcete si užít půvaby Bajkalu komfortněji, se zázemím solidního ubytování a v rámci mož-
ností, které ruská Sibiř nabízí, v relativním pohodlí? Pak neváhejte zvolit si tento zájezd, 

v němž vám předkládáme ta nejzajímavější místa západního pobřeží. Cestu je možné 
prodloužit o krátkou návštěvu centrálního Mongolska, při níž poznáte hlavní město 
Ulánbátar a to nejzajímavější v jeho okolí. Program zahájíme v Irkutsku, jednom z nejstar-
ších měst Sibiře na řece Angaře. Po této řece a především pak po průzračných vodách 
nejhlubšího jezera světa se přeplavíme na malebný ostrov Olchon. Na největším ost-
rově Bajkalu se strmými útesy i písečnými plážemi si užijeme vyjížďku terénními auty 
na nejodlehlejší mys a další atraktivní lodní výlet. Setkáme se zde s tradicemi šamani-
smu, ochutnáme místní rybí speciality a večer očistíme tělo i ducha v tradiční ruské 
baně (sauně). Poté se vydáme na celodenní jízdu unikátní „krugobajkalkou“, dnes již 
nepoužívaným úsekem Transsibiřské magistrály, kde se vláček desítkami tunelů a mostů 
prodírá strmým pobřežím jezera a míjí odlehlé dřevěné vesničky. Program zakončíme v List-
vjance – turistickém letovisku při výtoku Angary z jezera, které nabízí malý přístav s rybím trhem, 
muzeum bajkalské přírody, nedaleký etnografický skanzen i roztomilé něrpy (bajkalské tuleně) v místním 
něrpináriu. Kdo si vybere i prodloužení v Mongolsku, vydá se z Irkutsku dálkovým vlakem na cestu do jeho 
hlavního města Ulánbátaru. V centrálním Mongolsku strávíme necelý týden naplněný bohatým programem. 
Vychutnáme si zdejší krásnou dosud neporušenou přírodu, rozlehlé liduprázdné stepi s volně žijícími stády 
divokých zvířat, průzračně čistý vzduch – to vše pod blankytně modrou oblohou s neustále svítícím sluncem.

 � Výhledy z útesů „šamanského“ 
ostrova Olchon 

 � Pobřežím Bajkalu unikátní 
krugobajkalskou železnicí 

 � Ulánbátar a malebný horský  
NP Tereldž 

 � Zelené Mongolsko – rozlehlé stepi  
se stády zvířat

Ze sibiřského Irkutsku do mongolského Ulánbátaru
Bajkal a Mongolsko

Všeobecně platné podrobnější informace o zájezdových službách naleznete na str. 100. 

V ceně zahrnuto: letenka Praha–Irkutsk–Praha / Ulánbátar–Praha (vč. všech poplatků), doprava 
minibusy, plavba po Bajkalu, v prodloužení dálkový vlak Irkutsk–Ulánbátar a kompletní doprava 
v Mongolsku, 2x hotel *** v  Irkutsku, 5x penzion (+ 4x hotel ** v Ulánbátaru, 1x jurtový kemp), 
6x/11x snídaně, 4x/5x večeře, výlet terénními auty na ostrově Olchon, celodenní výlet krugobajkal-
kou, vstupné do NP, registrační poplatky, informační materiály, průvodce.
Poznámka: Ubytování je ve  2lůžkových pokojích, 1lůžkový pokoj na  vyžádání 
za příplatek. WC a sprcha s teplou vodou je k dispozici vždy, v některých místech 
je sociální zařízení společné pro více pokojů.

Bajkal (9 dní) Bajkal + Mongolsko (15 dní)

Kód zájezdu Termín Cena (Kč)

25-122-501 18.–26. 7.  45 800 
ruské vízum – 2700 Kč

Kód zájezdu Termín Cena (Kč)

25-122-502 18. 7.–1. 8.  71 800  
ruské a mongolské vízum – 2700 + 1900 Kč

DOPORUČUJEME
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Ostrov Olchon (Pavel Pozniak)

Jurty v NP Tereldž (Martin Loew)

Pravoslavný chrám v Irkutsku (Tomáš Hyka)

Výhled na NP Tereldž  (Markéta Stránská)





KAMČATKA

Petropavlovsk-
Kamčatskij

Jelizovo
Goreli

Mutnovskij

Dolina gejzírů

Kozyrevsk
Ključevskaja

Tolbačik
Esso

14
dní

polopenze
8–15 účastníků

1.–2. Letecky Praha – Kamčatka.
3. Jelizovo – registrace; výlet do malebné do-
liny Vačkažec.
4.–6. Přesun terénním vozem na sever do NP 
Ključevskaja – pěší prohlídka kráterů sever-
ního vulkanického proryvu na úpatí vulkánu 
Tolbačik, lávové jeskyně a kaňony (stopy nej-
mohutnější erupce 20. stol.).
7.–8. Návrat od Tolbačiku a přejezd do další 
oblasti, vesnice Esso – návštěva etnografic-
kého muzea.
9. Nenáročné splutí řeky Bystraja; návrat 
do Jelizova.
10.–11. Přejezd terénním vozem pod vulkán 
Mutnovskij; dvě jednodenní túry – ka-
ňonem řeky Mutnaja k ledovcům do jeho 
dramatické kaldery a výstup na vulkán Go-
reli (1829 m).
12. Rezervní den – fakultativně vrtulníkem 
na Kurilské jezero za pozorováním medvě-
dů ve volné přírodě, nebo do Doliny gejzírů, 
případně lodní výlet po Avačinském zálivu 
a Beringově moři (ptačí kolonie, tuleni, mož-
nost rybolovu).
13.–14. Přístav Petropavlovsk-Kamčatskij, 
případně další fakultativní programy – vý-
stup na vulkán Avačinskij (2741 m); letecky 
Kamčatka – Praha.

Program tohoto zájezdu je sestaven tak, abychom v poměrně krátkém ob-
dobí poznali ty nejzajímavější lokality poloostrova Kamčatka. Kromě pěších 

túr ve vyhlášených vulkanických oblastech nechybí v programu návštěva zají-
mavého  etnografického muzea a stylové vesnice Esso, plavba po řece Bystraja 
nebo koupání v termálních bazénech. Aby bylo možné vychutnat krásy poloost-
rova v maximální možné míře, bude téměř po celou dobu k dispozici terénní vozidlo. 
Společně s českým a ruským průvodcem doprovodí skupinu také kuchař, který bude připravovat 
polopenzi po celou dobu pobytu na Kamčatce.

 � Panenská příroda odlehlé  
výspy Sibiře

 � Lávové jeskyně a kaňony, horké 
gejzíry i ledovce

 � Náročnější pěší turistika – možnost 
výstupu k aktivním kráterům

 � Pro zájemce let vrtulníkem 
za pozorováním medvědů

Nejaktivnější vulkanická oblast současnosti
Krásy Kamčatky

Všeobecně platné podrobnější informace  
o zájezdových službách naleznete na str. 100. 

V ceně zahrnuto: letenka Praha–Kamčatka–
Praha ve výši 33 000 Kč (vč. všech poplatků), do-
prava minibusy a terénními vozidly, ubytování 
9x v  penzionu/turistické ubytovně, 3x nocleh 
ve  volné přírodě v  zapůjčených stanech, po-
lopenze, vyřízení vstupních formalit a poplat-
ky za vstup do jednotlivých oblastí, informační 
materiály, průvodce, místní průvodce a kuchař.
Fakultativní služby: lodí po Avačinském záli-
vu (asi 80–90 EUR dle délky trasy), vrtulníkem 
na  Kurilské jezero za  pozorováním medvědů 
nebo do Doliny gejzírů (asi 750 EUR za 3 hodiny 
letu a 3 hodiny pobytu na místě).
Náročnost: Všechny túry a  výstupy podni-
káme nalehko, přesto je třeba počítat s cho-
decky místy náročnějším terénem bez stezek 
a s denním převýšením 600–1400 m.
Klima: Poněkud drsnější klima 
s proměnlivým, často větrným po-
časím; příznivé teploty v  létě srov-
natelné s jižní Skandinávií.

Kód zájezdu Termín Cena (Kč)

22-126-501 9.–22. 8.  73 800 
ruské vízum – 2700 Kč

Rusko

Termín: srpen 2015 Více informací na www.chinatours.cz 

Zveme vás do východnější části ruského Altaje, do oblasti čtyřtisícového Severočujského hřbe-
tu a okolních hor i stepí. Přesouvat se budeme jedinou hlavní horskou silnici, tzv. Čujským 

traktem, který míří napříč ruským Altajem do západního Mongolska. Na celou dobu zájezdu bu-
deme mít pronajatý minibus s místním řidičem, ale asi třikrát budeme 
muset využít i další terénní vozidla do míst, kam by tento minibus ne-
projel. V rámci programu bude kromě kratších vycházek 
prostor i na tři až čtyři celodenní pěší výlety či túry, kte-
ré vyvrcholí výstupem dolinou Aktru až k ledovcům pod 
čtyřtisícový Aktru Baš.

Krásy Altaje  14
dní

SPECIALITA

68 Čujský trakt na Altaji (Martin Loew)

Termály a vulkány (Petr Novotný)

Sirné páry neklidné Kamčatky (Václav Štíhel)

Sníh a sopky (Petr Novotný)



Nádherné buddhistické 

chrámy, řady mnichů 

v oranžových rouchách 

vyrážejících ráno 

za almužnou, města kypící 

životem, usměvaví lidé 

a fantastická kuchyně – to 

vše a mnohem více nabízí 

jihovýchodní Asie. Znovu se 

osvobozující Barma, oblíbené 

Thajsko, v minulosti těžce 

zkoušená Kambodža, stále 

ještě pozapomenutý Laos 

nebo činorodý Vietnam. 

Všechny tyto země otevírají 

svou pohostinnou náruč 

návštěvníkům toužícím 

po jejich poznání.

Jihovýchodní
Asie
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 Rámájana

Snad žádné jiné dílo nemělo 
na kultury jihovýchodní Asie 
takový vliv jako indický epos 
Rámájana. Příběh prince Rámy 
a jeho ctnostné choti Síty unesené 
králem démonů Rávanou 
na ostrov Lanku, představuje 
dodnes zásadní vzory pro etický 
systém, architekturu i taneční 
formy většiny JV Asie. Navzdory 
rozdílům ve výpravě a někdy 
i drobným úpravám děje 
v jednotlivých zemích příběh 
zůstává všude víceméně stejný, 
jako před staletími.

Život na vodě 

Voda je základ života a pro jihovýchodní 
Asii to platí beze zbytku. Vodní živel, 
jak sladkovodní, tak mořský, byl vždy 
klíčovým aspektem pro život v oblasti. 
Vedle své funkce dopravních tepen 
a potřebnosti pro zavlažování rýžových 
polí hraje voda významnou roli 
i v náboženství (očistné obřady, festivaly). 
Na některých místech potkáme i tzv. 
plovoucí trhy či celé plovoucí vesnice. 

Betel 

Směs vyráběná z rozdrcených 
plodů arekové palmy a dalších 
přísad, balená do betelových listů. 
Pro svůj stimulační a opojný účinek 
se jedná o drogu oblíbenou napříč 
jihovýchodní Asií. Dlouhodobým 
užíváním se poškozuje zubní 
sklovina – s poněkud „tmavými 
úsměvy“ se můžeme setkat napříč 
etniky a věkovými skupinami.

Hanoj

Saigon

Can Tho
Phu Quoc

Sihanoukville

Bangkok

Bago

Ngapali

Pagan

Mandalaj

jez. Inle

Chiang Rai

Chiang Mai

Sukhothai

Kančanaburi

Ayutthaya Khao Yai NP

Koh Samui

Nha Trang

Cu Chi

Hoi An

Angkor Wat

Hue

Pakse

Banlung

Kratie

Sapa

Halong

Peking

Vientiane

Rangún

Phnom Penh
Ko Chang

THAJSKO

LAO
S

VIETN
A

M

BARMA

KAMBODŽA

Luang 
Phrabang

trasa název zájezdu program  služby počet dní termín str.

barma – velká cesta    15/18  72

barma a thajskO   16/19  73

thajskO, laOs, kambOdža   21  74

laOs a kambOdža   18  75

králOvská města indOČíny   15/18  76

za hOrskými etniky indOČíny   19  77

vietnam a kambOdža     15/18  78

vietnam – velká cesta     18/22  79

vietnam (nejen) PrO Gurmány   7  80 

silvestr ve vietnamu     10  95

nové

Průvodci pro oblast kontinentální JV Asie

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Petr Komers, Ph.D. 
absolvent vietnamisti-
ky a žurnalistiky na UK, 
dlouholetá průvodcov-

ská praxe

Václav Macek
nadšený cestovatel  

se zkušenostmi z celé 
JV Asie

Bc. Bao Do
student sinologie,  
perfektní znalost  

vietnamštiny  
a vietnamské kultury

PhDr. Adam Horálek, Ph.D.
etnolog a vysokoškolský 

pedagog, zkušený  
průvodce po Asii

Jan Plíhal 
znalec a milovník JV 

Asie, dlouholetá praxe 
v průvodcování pro české 

i zahraniční turisty

Dále vás zde mohou provázet:
Mgr. David Jakš – průvodce, novinář a milovník 
všeho asijského, střídavě žije a pracuje v Asii a v ČR
Mgr. Libor Bednář – zkušený cestovatel, 
mnohaletá průvodcovská zkušenost nejen po Asii
Jan Pokorný – zkušený cestovatel a průvodce, 
milovník jihovýchodní Asie, časté cesty hlavně 
do Vietnamu a Kambodže
Dana Haranzová – studentka politologie  
s vietnamskými kořeny
Mgr. Lubomír Vacek – programový manažer 
CK China Tours, absolvent religionistiky 
a asijských studií, zkušený a nadšený cestovatel

Nabídka zájezdů do Barmy, Thajska, Laosu, Kambodže a Vietnamu



71

Hanoj

Saigon

Can Tho
Phu Quoc

Sihanoukville

Bangkok

Bago

Ngapali

Pagan

Mandalaj

jez. Inle

Chiang Rai

Chiang Mai

Sukhothai

Kančanaburi

Ayutthaya Khao Yai NP

Koh Samui

Nha Trang

Cu Chi

Hoi An

Angkor Wat

Hue

Pakse

Banlung

Kratie

Sapa

Halong

Peking

Vientiane

Rangún

Phnom Penh
Ko Chang

THAJSKO

LAO
S

VIETN
A

M

BARMA

KAMBODŽA

Luang 
Phrabang

Luang Phrabang I str. 74  75  76  77

Pagan I str. 72  73

Vientiane I str. 74  75  

Phu Quoc I str. 79  95

Hue I str.  76  78  79  80  

Zátoka Halong I str. 76  78  79

Angkor Wat I str. 74  75  76  78

Bangkok I str. 73  74  76





BARMA

Rangún

Ngapali

Mandalaj

jez. Inle

Bago

Pagan

15
18
dní

Barma

snídaně
6–16 účastníků

1.–2. Praha – Rangún: přílet do Barmy, vyřízení víz.
3. Rangún: prohlídka města – 98 m vysoká 
pagoda Shwedagon (nejposvátnější buddhis-
tický stánek v Barmě), obrovská socha ležícího 
Buddhy v Chauktatgyi; možnost návštěvy tr-
hu Bogyoke Aung San – úžasné panoptikum 
barmského života.
4. Rangún – Kyaiktiyo: přesun na jedno z nej
významnějších poutních míst v zemi, tzv. Zlatý 
viklan se stúpou s Buddhovým vlasem – čás-
tečně pěší výstup a nocleh na vrcholu hory.
5. Kyaiktiyo – Mandalaj: přejezd do města Bago 
– prohlídka 55 m dlouhého ležícího Buddhy; 
Shwemawdaw – nejvyšší stúpa v zemi (114 m); 
noční autobus do Mandalaje.
6. Mandalaj: celodenní prohlídka – chrám Maha-
muni s nejuctívanější sochou Buddhy, pokrytou 
15 cm silnou vrstvou zlatých plátků; návštěva ře-
meslnických dílen; západ slunce na Mandalajské 
hoře s výhledem na řeku Iravádí.
7. Mandalaj: celodenní výlet po okolí s krátkou 
plavbou po Iravádí do Mingunu – pozůstat
ky největší pagody na světě (zamýšlená výška 
150 m), největší funkční zavěšený zvon na svě-
tě (90 tun); podvečerní Amarapura se slavným 
1,2 km dlouhým mostem z týkového dřeva.
8. Mandalaj – Pagan: svítání na Iravádí – brzy rá-
no nalodění a celodenní plavba po řece Iravádí 
do města Pagan (pozorování rušného života na řece).
9. Pagan – staré královské město s více než 2000 
pagodami, chrámy a svatyněmi z 11.–13. stol.: 
okruh mikrobusem s prohlídkou nejvýznam-
nějších pagod – nejkrásnější pagoda Ananda; 

návštěva dílny lakérů nádobí; pohled z některé 
z pagod na západ slunce nad Paganem.
10. Pagan – hora Popa – Kalaw: celodenní 
přejezd barmským venkovem se zastávkou 
na předbuddhistických svatyních natů na hoře 
Popa, tyčící se 737 m nad planinou – výstup na vr-
chol odměněný úžasným výhledem do krajiny; 
večer příjezd do Kalaw.
11. Kalaw: celodenní nenáročný pěší výlet 
do horských vesniček národnostních menšin 
Palaung a Pa-O.
12. Kalaw – Pindaya – Inle: přesun k jezeru In-
le se zastávkou v Pindaya – krasový jeskynní 
komplex s více než 8000 postavami Buddhy 
z alabastru, týku, mramoru a dalších materiálů.
13. Jezero Inle: plavba loďkou po horském 
jezeře (875 m n.m.) – plovoucí trhy a zahra
dy, rybáři pádlující nohama, prohlídka vesnice 
Indein s komplexem svatyní a stúp nad vesnicí 
a krásným výhledem na jezero.
14.–15. Jezero Inle – Rangún: transfer na letiš-
tě v Heho, let přes Rangún domů, přílet 15. den. 
PRODLOUŽENÍ NA PLÁŽÍCH NGAPALI:
14. Jezero Inle – Ngapali: transfer na letiště v Heho, 
přelet do města Thandwe a krátký přesun do některé-
ho z rezortů na jedné z nejkrásnějších pláží v Barmě.
15.–16. Ngapali: dvoudenní pobyt na bělost
ných plážích – možnost šnorchlování, výletů 
pěšky či na kole po okolních vesničkách, po
zorování rybaření a sušení ryb (pro náročné 
nedaleké devítijamkové golfové hřiště).
17.–18. Ngapali – Rangún – Praha: během dne 
přelet do Rangúnu a odlet, přílet do ČR 18. den.

Zveme vás do úžasné a tajuplné země plné kontrastů. Na jedné straně je Bar-
ma jedna z nejchudších zemí světa a na straně druhé země plná pozlacených 

pagod a Buddhů posázených drahokamy. Přestože zemi vládne vojenská junta, 
každé důležité rozhodnutí musí schválit astrolog a v každém domě lze nalézt oltářík 
zasvěcený natům – místním duchům. Přestože týden má sedm dní jako u nás, mají 
v Barmě osm znamení pro dny v týdnu. Muži tu chodí v sukních a pádlují nohama. To vše a mno-
ho dalšího uvidíte a zažijete na našem zájezdu. Na závěr si můžete cestu po této zajímavé zemi 
prodloužit pobytem u moře na krásných plážích Bengálského zálivu.

 � Obrovský ležící Buddha 
a Mandalajská hora

 � Tajuplné chrámy starého 
královského města Pagan

 � Životodárná řeka Iravádí, jezero 
Inle a horské kmeny

 � Odpočinek na plážích Bengálského 
zálivu

Do země zlatých pagod
Barma – velká cesta

Všeobecně platné podrobnější informace o zájezdových službách naleznete na str. 100. 

V ceně zahrnuto: letenka Praha–Rangún–Praha (vč. všech poplatků), 1x přelet zá-
kladní verze (Heho–Rangún), 2x přelet prodloužení (Heho–Thandwe–Rangún), 1x 
noční autobus na sezení, 1x celodenní loď po Iravádí, mikrobusy, rikši, 11x hotel ** 
se snídaní (+ 3x v prodloužení), český odborný průvodce China Tours.

Základní varianta (15 dní) Prodloužená varianta (18 dní)

Kód zájezdu Termín Cena (Kč)

33-375-510 6.–20. 3.  72 800 
33-375-520 19. 11.–3. 12.  72 800 
Termíny pro rok 2016 – viz www.chinatours.cz
jednolůžkový pokoj – 6800 Kč 
barmské vízum – 1200 Kč

Kód zájezdu Termín Cena (Kč)

33-375-511 6.–23. 3.  79 800 
33-375-521 19. 11.–6. 12.  79 800 
Termíny pro rok 2016 – viz www.chinatours.cz
jednolůžkový pokoj – 9600 Kč 
barmské vízum – 1200 Kč

DOPORUčUJEME

72 Pláž v Ngapali (Jan Pospíšil)

Slunečník a thanaka proti sluníčku (Jan Pospíšil)

Most v Amarapuře (Lenka Pospíchalová)

Ležící Buddha v Bago (Lenka Pospíchalová)





BARMA

Rangún

Ngapali

Mandalaj

jez. Inle

Bago

Pagan
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jez. Inle
Pagan

16
19
dní

Thajsko I Barma

snídaně
vstupy v ceně

6–16 klientů

1.–2. Praha – Rangún: přílet; dle časových mož-
ností krátká procházka večerním městem.
3. Rangún: 98 m vysoká pagoda Shweda
gon (nejposvátnější v zemi), obrovský Buddha 
v Chauktatgyi; trh Bogyoke Aung San – úžasné 
panoptikum barmského života.
4. Rangún – Mandalaj: přelet do bývalého krá-
lovského města Mandalaj – chrám Mahamuni 
s nejuctívanější sochou Buddhy v Barmě; ře-
meslnické dílny; západ slunce na Mandalajské 
hoře s výhledem na řeku Iravádí.
5. Mandalaj: výlet s plavbou po řece Iravádí do Min-
gunu – pozůstatky největší plánované pagody 
světa, největší funkční zavěšený zvon na světě 
(90 tun); podvečerní Amarapura se slavným 1,2 km 
dlouhým mostem z týkového dřeva.
6. Mandalaj – Pagan: lodí do Paganu – staré 
královské město s více než 2000 pagodami, 
chrámy a svatyněmi; dílny lakérů nádobí; zá
pad slunce nad Paganem.
7. Pagan: půldenní výlet k hoře Popa – výstup 
na vrchol odměněný úžasným výhledem, sva
tyně předbuddhistických natů; dokončení 
prohlídky Paganu – nejkrásnější pagoda Anan-
da, západ slunce nad Paganem.
8. Pagan – Bangkok: přelet přes Rangún do thaj-
ského Bangkoku – Město andělů; dle času 
příletu procházka rušnými uličkami.
9. Bangkok: překrásně zdobený areál Králov
ského paláce, perly thajského chrámového 
umění – Wat Phra Keo (smaragdový Buddha) 
či Wat Traimit (zlatý Buddha), živá čínská čtvrť 
s obchůdky a rušnou atmosférou, projížďka 
po řece Chao Phraya.

10. Bangkok – Khorat: přejezd na východ, ná-
vštěva Khoratu a jeho okolí – dílny výrobců 
tradiční thajské keramiky a hedvábí; podvečer-
ní návštěva Phimai – komplex nejkrásnějších 
khmérských chrámů v Thajsku.
11. NP Khao Yai U: pět vegetačních pásem jed-
noho z největších zachovalých monzunových 
pralesů Thajska – populace slonů, tygrů, gibo-
nů, makaků či zoborožců.
12. Ayutthaya U: historický park s mnoha bud-
dhistickými chrámy, pozůstatky metropole 
jedné z nejstarších a nejmocnějších říší ji
hovýchodní Asie.
13. Ayutthaya – Kančanaburi: přejezd do měs-
ta Kančanaburi se známým mostem přes řeku 
Kwai (námět stejnojmenného filmu) – návštěva 
historických míst spojených s 2. sv. válkou v krás-
né scenérii hornaté tropické krajiny.
14. Kančanaburi: celodenní výlet vlakem po tzv. 
Železnici smrti (stavba v nelidských podmín-
kách si vyžádala životy až 100 000 válečných 
zajatců); projížďka krásnou thajskou krajinou.
15.–16. Kančanaburi – Bangkok – Praha: ranní 
návštěva plovoucího trhu; pokračování do Bang-
koku a večer odlet, přílet do ČR 16. den.
PRODLOUŽENÍ NA OSTROVĚ KOH SAMET:
15. Bangkok – Koh Samet: odpoledne přejezd 
přes Rayong na ostrov Koh Samet (cca 2 h cesty, 
poté přejezd lodí).
16.–17. Koh Samet: odpočinek na krásných pís-
čitých plážích ostrova – poklidná atmosféra, 
nádherné pláže, koupání a vodní sporty.
18.–19. Koh Samet – Praha: návrat na pevninu 
a odlet domů, přílet do ČR 19. den.

Zveme vás do dvou úžasných buddhistických zemí, pravých klenotů jihovýchodní 
Asie. Pomalu se otevírající Barma si zachovává kouzlo turisty málo objevené destinace 

– navzdory překotným změnám se tu dosud setkáme s unikátními prvky tradičního živo-
ta. Navštívíme nejkrásnější pagody a chrámy, zastavíme se v královském městě Mandalaji 
a budeme žasnout nad dechberoucí vznešeností paganských chrámů. Turisty prověřené 
a oblíbené Thajsko má stále co nabídnout: nesmírně přátelské a usměvavé obyvatele, fantas-
tické jídlo a samozřejmě nádherné památky i rozmanitou přírodu, a pro zájemce i prodloužení 
na vyhlášených plážích.

 � Nejposvátnější pagoda Shwedagon 
a Mandalajská hora

 � Vznešené chrámy Paganu

 �Město andělů Bangkok, po železnici 
smrti v Kančanaburi

 � Odpočinek na vyhlášených thajských 
plážích

Ze země tisíce pagod do země úsměvů
Barma a Thajsko

Všeobecně platné podrobnější informace o zájezdových službách naleznete na str. 100. 

V ceně zahrnuto: letenka Praha–Rangún / Bangkok–Praha (vč. všech poplatků), 3x přelet 
(Rangún–Mandalaj, Pagan–Rangún–Bangkok), mikrobusy, projížďka lodí v Bangkoku, vý-
let vlakem v Kančanaburi, 13x hotel *** se snídaní (+ 3x v prodloužení), vstupy do památ-
kových objektů a přírodních lokalit dle programu, český odborný průvodce China Tours.

Základní varianta (16 dní) Prodloužená varianta (19 dní)

Kód zájezdu Termín Cena (Kč)

33-387-510 16.–31. 1.  76 800 
Termíny pro rok 2016 – viz www.chinatours.cz
jednolůžkový pokoj – 5600 Kč 
barmské vízum – 1200 Kč

Kód zájezdu Termín Cena (Kč)

33-387-511 16. 1.–3. 2.  82 800 
Termíny pro rok 2016 – viz www.chinatours.cz
jednolůžkový pokoj – 7200 Kč 
barmské vízum – 1200 Kč
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V areálu Shwedagon v Rangúnu (L. Pospíchalová)

Buddha pohlcený vegetací (Klára Štiplová)

Most přes řeku Kwai (Jiří Vacek)

Pagody Paganu (Jiří Vacek)



THAJSKO

LAOS

KAMBODŽA
Phnom Penh

Chiang Rai
Vientiane

Bangkok
Angkor Wat

21
dní

Thajsko I Laos I Kambodža I Barma

6–16 účastníků

1.–2. Praha – Bangkok: přílet, ubytování.
3. Bangkok: prohlídka města – královský palác 
se sochou Smaragdového Buddhy, chrám Wat 
Pho s 45 m dlouhou sochou ležícího Buddhy; 
plavba kolem chrámu „ranních červánků“ Wat 
Arun, rušný život na řece Chao Phraya; noční 
přejezd autobusem na sever.
4. Chiang Rai a okolí: plavba po řece Mae Kok 
do vesnic horských kmenů.
5. Chiang Rai – Huay Xai: mikrobusem do oblasti 
„opiového“ Zlatého trojúhelníku v nejseverněj-
ší části Thajska – fakultativně krátká návštěva 
Barmy a místního pestrobarevného trhu; pře-
kročení hranice do Laosu.
6. Huay Xai – Luang Phrabang: plavba po le
gendárním veletoku Mekong 300 km dlouhým, 
jinak nepřístupným horským údolím s vesnička-
mi téměř nezasaženými civilizací.
7. Luang Phrabang U – jedno z nejkrásnějších měst 
Asie: starobylé sídlo králů s mnoha buddhistický-
mi chrámy, francouzskou koloniální architekturou, 
spoustou zeleně a jedinečnou atmosférou.
8. Luang Phrabang: fakultativní výlet k vo
dopádům Kuang Si (koupání v kaskádových 
jezírkách, vesnice horských kmenů), nebo nasá-
vání atmosféry města a nákup suvenýrů.
9. Luang Phrabang – Vang Vieng: přejezd krajinou 
serpentin s úchvatnými výhledy do Vang Viengu.
10. Vang Vieng na řece Nam Song: odpočinek 
v krásné krajině mohutných skalních masivů – 
nenáročná plavba na kajacích, návštěva jeskyně.

11. Vang Vieng: možnost půjčení kol a koupání 
v Modré laguně; výlety do okolí s mnoha kra-
sovými jeskyněmi.
12. Vang Vieng – Vientiane: hornatou krajinou 
přes malebné vesničky do hlavního města – 
Zlatá stúpa Pha That Luang, chrám Wat Si Saket; 
možnost večerního posezení u Mekongu.
13. Vientiane – Phnom Penh: letecky do kam-
bodžského hlavního města – královský palác 
se Stříbrnou pagodou s 5000 stříbrnými 
dlaždicemi; pro zájemce Muzeum genocidy; 
noční život.
14. Phnom Penh – Siem Reap: výlet lodí po je
zeře Tonle a přejezd do Siem Reapu – cestou 
rybářské plovoucí vesnice; pozorování chrámů 
Angkoru U při západu slunce.
15.–16. Siem Reap: dva dny v jedinečném kom-
plexu Angkoru a jeho tajuplná atmosféra 
– khmérské chrámy Bayon, Ta Prohm, Bantey 
Srei, Sloní terasa a mnohé další.
17. Siem Reap – Koh Chang: celodenní přejezd 
přes kambodžské hranice do Thajska k moři.
18.–19. Koh Chang: dva dny na nádherných 
plážích Thajského zálivu na hornatém ostrově 
Koh Chang – koupání, šnorchlování na korálech, 
možnost sloního safari.
20.–21. Koh Chang – Bangkok – Praha: pře-
jezd do Bangkoku a let do Prahy, přílet 21. den.

Oblíbené a příjemné Thajsko, ještě nedávno těžce zkoušená Kambodža i turisticky 
zapomenutý Laos – to budou cíle naší cesty. Poznáme překrásnou tropickou 

přírodu, unikátní historické památky a především zdejší milé obyvatele. Směr nám 
bude udávat řeka Mekong – doplujeme po ní až k jedinečnému chrámovému kom-
plexu Angkor. Na konci cesty si užijeme koupání na písečných plážích ostrova Koh 
Chang. Komu nebude stačit odpočinek na pláži, může se projet na slonu či šnorchlovat 
v průzračných vodách Thajského zálivu.

 � Do thajských hor za pěstiteli opia

 � Lodí po Mekongu až do Luang 
Phrabangu

 � Z královského města Phnom Penhu 
k tajemným chrámům Angkoru

 � Poznávání památek a přírody 
v kombinaci s relaxací na plážích

... a na skok do Barmy
Thajsko, Laos, Kambodža

Kód zájezdu Termín Cena (Kč)

33-374-510 16. 2.–8. 3.  66 800 
33-374-520 9.–29. 11.  66 800 
Termíny pro rok 2016 – viz www.chinatours.cz
jednolůžkový pokoj – 5240 Kč
kambodžské vízum – 30 USD (platí se při vstupu)
laoské vízum – 30 USD (platí se při vstupu)
barmské vízum – 30 USD (volitelné – platí se při vstupu)

Všeobecně platné podrobnější informace  
o zájezdových službách naleznete na str. 100. 

V ceně zahrnuto: letenka Praha–Bangkok–
Praha (vč. všech poplatků), 1x přelet Vien-
tiane–Phnom Penh, turistické autobusy (1x 
noční přejezd), 6x plavba lodí, 
mikrobusy, taxíky a tuk-tuky, 17x 
hotel ** nebo bungalov, český 
odborný průvodce China Tours.

Stavba Angkor Watu byla inspirována 
hinduis tickými mýty – v tomto případě 
legendou o stloukání oceánu mléka v dobách, 
kdy ještě bohové 
byli smrtelní. Jako 
„kvedlačka“ při 
výrobě nektaru 
nesmrtelnosti sloužila 
hora Méru, kterou 
symbolizují právě 
vysoké věže chrámu.

74 Pláž na Koh Changu 

Chrám v Luang Phrabangu (P. Komers)

Žena z etnika Padaung (Ivana Kolbabová)

Zlatá hora v Bangkoku (Jan Bím)



18
dní

LAOS

KAMBODŽA

Angkor Wat

Pakse

Luang Phrabang

Vientiane

Banlung

Kratie

18
dní

Laos I Kambodža

snídaně
6–16 účastníků

1.–3. Praha – Luang Phrabang: letecký přesun 
do Laosu; Luang Phrabang – jedno z nejkrásněj-
ších měst Asie na březích veletoku Mekong, 
starobylé sídlo králů s mnoha buddhistickými 
chrámy, francouzskou koloniální architektu-
rou, spoustou zeleně a jedinečnou atmosférou.
4. Luang Phrabang: výlet lodí k jeskyním Pak 
Ou – místo stovek Buddhových soch; vodopá
dy Kuang Si a možnost koupání v přírodních 
jezírkách; procházky královským městem, vý-
hled z vrcholku Phu Si.
5. Luang Phrabang – Vang Vieng: přejezd 
krajinou serpentin s úchvatnými výhledy 
do Vang Viengu.
6. Vang Vieng: odpočinek v krásné krajině 
mohutných skalních masivů – výlety do oko
lí s mnoha krasovými jeskyněmi; koupání 
v Modré laguně; možnost zapůjčení kol či ne-
náročné plavby na kajacích.
7. Vang Vieng – Vientiane: hornatou krajinou 
přes malebné vesničky do hlavního města – 
široké bulváry lemované stromy; Zlatá stúpa 
Pha That Luang, chrám Wat Si Saket.
8. Vientiane – Pakse – čampasak: ranní přelet 
na jih do Pakse; jízda náhorní plošinou Bolaven 
s vesnicemi etnických menšin – plantáže laos-
kého čaje a proslulé kávy, vodopády Tat Fan 
v nedotčené džungli; příjezd do Čampasaku.
9. čampasak – Si Phan Don – ostrov Khong: 
prohlídka khmérského chrámového komplexu 
Wat Phu z 8.–11. stol.; mohutné vodopády Khon 
Pha Pheng v jižním cípu Laosu; Si Phan Don – 
jízda loďkou mezi proslulými „4000 ostrovy“ 
na řece Mekong, železniční most klenoucí se nad 
ostrovy, procházka k půvabnému vodopádu 
Liphi; nocleh na ostrově Khong.
10. Ostrov Khong – Banlung: přechod hra-
nic do Kambodže a pokračování do Banlungu 
– hlavní město provincie Ratanakiri proslulé 
panenskou přírodou.
11.–12. Ratanakiri: výlety v okolí Banlungu – tyr
kysové vody kráterového jezera Yeak Laom, 
plavba po řece Se San, vesnice etnických men
šin, vodopády Ka Chhang a Katieng.
13. Banlung – Kratie: celodenní přejezd do Kra-
tie; v podvečer jedna z největších atrakcí tohoto 
úseku Mekongu – pozorování sladkovodních 

delfínů žijících severně od města.
14. Kompong Cham – Kompong Thom: po-
kračování dále do nitra Kambodže – živoucí 
chrám Wat Nokor; pokračování podél řeky Sen 
k proslulému souboru chrámů Sambor Prei Kuk 
rozesetých uprostřed džungle.
15. Sambor Prei Kuk – Beng Mealea – Siem 
Reap: desítky chrámů v komplexu bývalého 
hlavního města kdysi mocného království Čenla; 
pokračování do Beng Mealea – prohlídka chrá
mu ukrytého před zraky většiny turistů v husté 
džungli – předobraz Angkor Watu s unikátní at-
mosférou; pokračování do Siem Reapu.
16. Angor Wat U: toulky mezi ruinami jedineč-
ného komplexu chrámů – Angkor Thom, Bayon, 
Sloní terasa, Ta Prohm, Banteay Kdei a mnohé 
další; fakultativně možnost letu horkovzduš
ným balonem nad Angkorem.
17.–18. Siem Reap – Praha: zakončení pobytu 
projížďkou po jezeře Tonle a návštěva plo
voucích vesnic; odlet, návrat do ČR 18. den.

Ochutnejte skutečnou lahůdku připravenou pro zkušené cestovatele. Zave-
deme vás na atraktivní, a přesto neznámá místa s bohatou historií, zasazená 

v nádherné přírodě. První chrámy navštívíme v severním Laosu, pokračovat bude-
me povodím Mekongu až na jih. Projedeme se mezi čtyřmi tisíci ostrovy a při troše štěstí 
spatříme i místní sladkovodní delfíny. V Kambodži navštívíme kromě proslulého Angkoru i další, 
neprávem opomíjené klenoty khmérské civilizace. Zavítáme i na málo navštěvovaný východ ze-
mě – poznat zajímavá etnika a spatřit kráterová jezera a vodopády.

 � Luang Phrabang – jedno 
z nejkrásnějších měst Asie

 � Loďkou mezi ostrovy Si Phan Don 
v jižním cípu Laosu

 � Opuštěné khmérské chrámy  
v husté džungli

 � Divoká příroda východní Kambodže

Po stopách khmérské civilizace
Laos a Kambodža

Kód zájezdu Termín Cena (Kč)

33-376-510 5.–22. 3.  68 800 
Termíny pro rok 2016 – viz www.chinatours.cz
jednolůžkový pokoj – 5300 Kč
kambodžské vízum – 30 USD (platí se při vstupu)
laoské vízum – 30 USD (platí se při vstupu)

Všeobecně platné podrobnější informace  
o zájezdových službách naleznete na str. 100. 

V ceně zahrnuto: letenka Praha–Luang Phra-
bang / Siem Reap–Praha (vč. všech poplatků), 
1x přelet Vientiane–Pakse, 4x plavba lodí, mi-
krobusy, tuk-
-tuky, džípy, 
15x hotel ** 
se snídaní, 
český odbor-
ný průvodce 
China Tours.
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Vodopády Kuang Si (Jiří Vacek)

Buddhističtí mniši (Ivana Kolbabová)

Angkor Thom – Bayon

Podvečer ve Vang Viengu 





Luang Phrabang

Hanoj
Halong

Hue

Bangkok

Koh Samet

Ayutthaya
Siem Reap

VI
ET

N
AM

LAOS

KAMBODŽA

THAJSKO

15
18
dní

Vietnam I Laos I Kambodža I Thajsko

snídaně
vstupy v ceně

8–16 účastníků

1.–2. Praha – Hanoj: hl. m. Vietnamu – uličky 
starého města, romantická zákoutí u jezera Na
vráceného meče; večer vodní loutkové divadlo.
3. Hanoj – Halong U: přejezd do zátoky Za
nořujícího se draka – plavba mezi nesčetnými 
vápencovými homolemi, návštěva krasové jesky-
ně, plovoucí rybářské vesnice; nocleh na palubě.
4. Halong – Hanoj: koupání či kajaking v Ton
kinském zálivu (dle počasí); odpoledne návrat 
do Hanoje a noční vlak do císařského města Hue.
5. Hue U: sídlo posledních vietnamských 
císařů – rozsáhlé hrobky dynastie Nguyen 
a císařský palác, tzv. Zakázané město se síní 
Nejvyšší harmonie; projížďka loďkou po Vo
ňavé řece k sedmistupňové pagodě Thien Mu.
6. Hue – Luang Phrabang U: ranní přelet přes 
Hanoj do bývalé metropole Laosu – toulky králov
ským městem s mnoha buddhistickými chrámy 
jako Wat Wisunarat, Wat Aham či Wat Xieng 
Thong; vrch Phu Si s výhledy na řeku Mekong.
7. Luang Phrabang: návštěva nejkrásnějšího 
chrámu Wat Xieng Thong; výlet lodí po Mekongu 
k jeskyním Pak Ou – stovky Buddhových soch, 
cestou návštěva palírny či tkalcovské dílny; vodo
pády Kuang Si s možností koupání v jezírkách.
8. Luang Phrabang – Siem Reap: bývalý Krá
lovský palác; přelet do Kambodži – město Siem 
Reap v blízkosti angkorských chrámů.

9. Komplex Angkor U: celodenní prohlídka 
chrámů – Bayon, Ta Prohm, Banteay Kdei, 
Sloní terasa; večer khmérské taneční vystou
pení s večeří.
10. Siem Reap: výlet k jezeru Tonle – lodí k plo
voucím vesnicím; návštěva „citadely krásek“ 
– Banteay Srei.
11. Siem Reap – Bangkok: přelet do Thajska – 
chrám Wat Pho a 45metrová socha ležícího 
Buddhy, projížďka po řece Chao Phraya.
12. Bangkok: nádherně zdobený královský pa-
lác a chrám Wat Phra Keo, chrám Wat Traimit 
se sochou zlatého Buddhy; rušná čínská čtvrť.
13. Bangkok – Ayutthaya U: historický park 
s polorozpadlými chrámovými komplexy – 
připomínka slavné minulosti jedné z nejstarších 
a nejmocnějších říší JV Asie.
14.–15. Bangkok – Praha: nejznámější thajský 
plovoucí trh Damnoen Saduak; návrat do Bang-
koku a odlet domů, přílet do ČR 15. den.
PRODLOUŽENÍ NA OSTROVĚ KOH SAMET:
14. Bangkok – Koh Samet: odpoledne přejezd 
přes Rayong na ostrov Koh Samet.
15.–16. Koh Samet: odpočinek na krásných pís-
čitých plážích ostrova – poklidná atmosféra, 
nádherné pláže, koupání a vodní sporty.
17.–18. Koh Samet – Praha: návrat na pevninu 
a odlet domů, návrat do ČR 18. den.

Vydejte se s námi za poklady jihovýchodní Asie a poznejte to nejlepší, co 
někdejší Indočína nabízí. Projdeme se kolem hanojského Jezera navráce-

ného meče, vychutnáme si nezapomenutelnou plavbu Zátokou zanořujícího 
se draka, loďkou se projedeme po Voňavé řece v Hue. Se zatajeným dechem bu-
deme kráčet okolo majestátních angkorských chrámů, zpola utopených v okolní 
džungli. Po jezeře Tonle se vydáme k plovoucím vesnicím, v Bangkoku spatříme 
nejednu obří sochu Buddhy. Vychutnáme si poklidnou atmosféru Luang Phrabangu – města tisí-
ců chrámů. Proti proudu legendárního veletoku Mekong doplujeme k jeskyním plným Buddhů. 
Vyrazíme na plovoucí trh a navštívíme nejkrásnější chrámy současné i dřívější metropole Thajska. 
Zájemci si cestu mohou prodloužit na vyhlášených plážích ostrova Koh Samet.

 � Hue – město harmonie na březích 
Voňavé řeky

 � Angkor Wat – khmérské chrámy 
pohlcované džunglí

 � Luang Phrabang – město starobylých 
chrámů s úžasnou atmosférou

 � Ayutthaya – impozantní ruiny  
siamské metropole

Za dědictvím dávných říší
Královská města Indočíny

Všeobecně platné podrobnější informace o zájezdových službách naleznete na str. 100. 

V ceně zahrnuto: letenka Praha–Hanoj (Saigon)–Praha (vč. všech poplatků), 4x přelet (Hue–
Luang Phrabang–Siem Reap–Bangkok–Hanoj/Saigon), mikrobusy, případně taxíky a tuk-tuky, 
10x hotel *** se snídaní (+ 3x v prodloužení), 1x noční lehátkový vlak, 1x kajuta 
na  lodi s plnou penzí, 1x bufetová večeře během khmérského tanečního před-
stavení, vstupné do památkových objektů a přírodních lokalit dle programu, 5x 
lodní výlet (1x s noclehem), český odborný průvodce China Tours.

Základní varianta (15 dní) Prodloužená varianta (18 dní)

Kód zájezdu Termín Cena (Kč)

33-372-510 22. 3.–5. 4.  72 800 
33-372-520 25. 10.–8. 11.  72 800 
Termíny pro rok 2016 – viz www.chinatours.cz
jednolůžkový pokoj – 6400 Kč 
vietnamské vízum – 2700 Kč
kambodžské + laoské vízum – 30 + 30 USD (platí se při vstupu)

Kód zájezdu Termín Cena (Kč)

33-372-411 22. 3.–8. 4.  78 800 
33-372-421 25. 10.–11. 11.  78 800 
Termíny pro rok 2016 – viz www.chinatours.cz
jednolůžkový pokoj – 8200 Kč 
vietnamské vízum – 2700 Kč
kambodžské + laoské vízum – 30 + 30 USD (platí se při vstupu)

76 Královské město Hue (Karel Štumpa)

Ležící Buddha v chrámu Wat Pho v Bangkoku (Jan Bím)

Bohatě zdobené chrámy v Luang Phrabangu (Jan Bím)

Zátoka Halong (Lenka Vacková)





Luang 
Phrabang

Phonsavan 

Vientiane

LAOS
Hanoj

Sapa

Dien Bien Phu VIETNAM

19
dní

1.–2. Praha – Hanoj: přílet, stará Hanoj – chrám 
Ngoc Son s dřevěným Mostem jitřních paprsků, 
Hoan Kiem – jezero Navráceného meče s Želví 
věží; vodní loutkové divadlo.
3. Hanoj: Chrám písemnictví, Pagoda na jedi-
ném sloupu, mauzoleum Ho či Mina, věznice 
Hoa Lo, Etnologické muzeum; možnost pro
jížďky rikšami uličkami staré Hanoje.
4. Hanoj – Mai Chau: vesnice Ba Vi s lidmi 
etnika Dao; plantáže u Ba Trai – vyhlášený viet
namský čaj, údolí Mai Chau s etnikem Bílých 
Thajců – domy na kůlech a rýžová políčka; ta
neční představení a nocleh v tradičním domě.
5. Mai Chau – Sam Neua: překročení hranic 
s Laosem; návštěva jeskyní u Viengxay – cen
trum laoských komunistů během vietnamské 
války, tzv. skryté město (školy, nemocnice  
a hlavní stan komunistického vedení).
6. Sam Neua – Phonsavan: celodenní přejezd 
krásnou krajinou s vesničkami horských et-
nik; nocleh v Phonsavanu.
7. Phonsavan – Luang Phrabang: Planina džbá-
nů – jedno z nejtajemnějších míst JV Asie, až 
2000 let staré kamenné nádoby; půldenní pře-
jezd do Luang Phrabangu.
8. Luang Phrabang U – někdejší sídlo laoských králů: 
chrámy Wat Xieng Thong a Wat Visoun, vrch Phu 
Si s výhledy na řeku Mekong; barvitý večerní trh.
9. Luang Phrabang: výlet k vodopádům s mož-
ností koupání; vesnice s populací pracovních 
slonů; krajina vápencových skal, týkových plan-
táží a políček rýže a zeleniny.
10. Luang Phrabang – Nong Khiaw: plavba 
k jeskyním Pak Ou s desítkami sošek Buddhů; 
městečko Nong Khiaw mezi vápencovými kopci 
na jednom z nejhezčích míst někdejší Indočíny. 
11. Nong Khiaw – Muang Ngoi: lodí do Muang 
Ngoi, procházky v okolí – vesničky etnik Khmu 
a Tai Deng, rýžová políčka a tradiční domy 
na kůlech, život na laoském venkově.
12. Muang Ngoi – Dien Bien Phu: celodenní 
přesun – lodí a poté minibusy, překročení hranic 
do Vietnamu a pokračování do Dien Bien Phu.
13. Dien Bien Phu: místo porážky francouz
ských vojsk v bitvě z r. 1954, představující zvrat 
první indočínské války.

14. Dien Bien Phu – Than Uyen: přesun 
krásnou horskou krajinou SZ Vietnamu – 
rýžové terasy etnika Dao; městečko Than 
Uyen v nádherné oblasti Hoang Lien Son.
15. Than Uyen – Sapa: přejezd zajímavou hor-
skou krajinou dále na sever – vesničky etnik 
Lao a Lu, bohatě zdobené oblečení zdejších žen; 
městečko Sapa na úpatí nejvyšší vietnamské 
hory Fansipan (3143 m n.m.).
16. Sapa: trhy etnických menšin přicházejících 
v tradičním oblečení prodat své zboží; procházky 
po okolí – návštěva vesnice černých Hmongů.
17. Sapa – Hanoj: vesničky etnik Tay a Day; 
100 m vysoký Stříbrný vodopád, úžasné vý
hledy na hory v průsmyku Tram Tom (nejvyšší 
ve Vietnamu); noční vlak do Hanoje.
18.–19. Hanoj – Praha: ranní příjezd a odlet 
do ČR – přílet týž den pozdě večer nebo 19. den.

Laos I Vietnam

snídaně
6–16 účastníků

 � Horská etnika Vietnamu a Laosu – 
Hmongové, Khmu a další

 � Starobylá Hanoj a elegantní Luang 
Phrabang

 � Krásná příroda po obou stranách 
vietnamsko-laoské hranice

 � Zajímavá místa moderní historie

Za horskými etniky Indočíny
Za obyvateli hor a krásnou přírodou

Jihovýchodní Asie patří mezi etnicky a nábožensky nejpestřejší oblasti světa 
a pro horské oblasti to platí dvojnásob. Žijí zde představitelé tzv. horských 

kmenů, jež si doposud zachovaly svou tradiční kulturu a způsob obživy. Vypravíme se za Bí-
lými Thajci, Hmongy, obyvateli etnik Khmu či Akha a dalšími, jež od sebe doposud snadno 
rozpoznáme podle krásného a unikátního oblečení jejich žen. Navštívíme méně známá mís-
ta a odlehlé vesničky někdejší Indočíny, pohnutou válečnou historii oblasti si připomeneme u 
Dien Bien Phu či v jeskyních laoských komunistů a zastavíme se i ve strarobylých městech Ha-
noji a Luang Phrabangu. 

Kód zájezdu Termín Cena (Kč)

33-377-510 15. 11.–3. 12.  72 800 
jednolůžkový pokoj – 6600 Kč 
vietnamské vízum – 2700 Kč 
laoské vízum – 30 USD (platí se při vstupu)

Všeobecně platné podrobnější informace  
o zájezdových službách naleznete na str. 100. 

V ceně zahrnuto: letenka Praha–Hanoj–
Praha (vč. všech poplatků), lodě, minibusy, 
1x noční lehátkový vlak, 14x 
hotel ** se snídaní, 1x společná 
ložnice v tradičním domě, český 
odborný průvodce China Tours.

NOVINKA
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Rýžová pole poblíž Sapy (Lenka Vacková)

Cestou po Mekongu (Jiří Vaněček)

Planina džbánů v Phonsavanu (Jiří Vaněček)

Vodopády Kuang Si (Radek Pivnička)

Hmongská žena (Slávek Suldovský)



Hanoj

Phnom Penh

Sihanoukville Saigon

Hoi An

Angkor Wat

Hue

Halong

KAMBODŽA

VIETNAM



1.–2. Letecky Praha – Hanoj: přílet, ubytování 
a seznámení se starou Hanojí – chrám Ngoc 
Son s dřevěným mostem Jitřních paprsků, Hoan 
Kiem – jezero Navráceného meče s Želví věží; 
večer představení vodního loutkového divadla.
3. Halong U: zátoka Zanořujícího se draka s více 
než dvěma tisíci vápencových homolí tyčících 
se z vod Tonkinského zálivu – návštěva jeskyně 
Dřevěných tyčí nebo jeskyně Zázraků; neza-
pomenutelný nocleh na lodi.
4. Halong – Hanoj: projížďka zátokou s možností 
koupání ve vodách zálivu (dle počasí) – návště
va plovoucích vesnic místních rybářů; návrat 
do Hanoje a noční vlak do Hue.
5. Hue U: bývalé hlavní město nazývané „městem 
harmonie“, sídlo posledních vietnamských císa-
řů – rozsáhlé hrobky císařů dynastie Nguyen.
6. Hue: prohlídka areálu císařského paláce, tzv. 
Zakázaného města se síní Nejvyšší harmonie; 
pagoda Thien Mu na břehu Voňavé řeky.
7. Hoi An U: procházka uličkami starého měs-
ta – japonský krytý most z 16. stol., ukázkové 
shromažďovací domy čínských kongregací, 
Muzeum obchodu s keramikou.
8. Hoi An – Saigon: výlet do My Sonu U, ně-
kdejšího náboženského centra království Čampa 
– jedinečný komplex pozůstatků hinduistic
kých chrámů ze 4.–13. stol.; přelet do Saigonu.
9. Saigon (Ho Či Minovo město): výlet do tune-
lů Cu Chi – síť více než 250 km úzkých tunelů 

vybudovaných za vietnamské války; Saigon – ko-
loniální francouzská architektura (pošta, radnice, 
katedrála Notre Dame).
10. Saigon – Siem Reap: přelet do Kambodži, 
ubytování; večer khmérské taneční vystoupe
ní s ochutnávkou místních specialit.
11. Angkor U: celodenní prohlídka nejrozsáh
lejšího archeologického komplexu na světě 
– khmérské chrámy Angkor Wat, Bayon, Ta Pro-
hm, Sloní terasa a další; neopakovatelný západ 
slunce nad chrámy Angkoru.
12. Siem Reap: dokončení prohlídky areálu 
Angkoru – nejpropracovanější chrám Banteay 
Srei; výlet na jezero Tonle a plovoucí vesnice.
13. Siem Reap – Phnom Penh: celodenní pře
jezd kambodžským venkovem do královského 
města Phnom Penhu.
14.–15. Phnom Penh – Praha: prohlídka měs-
ta – Královský palác se Stříbrnou pagodou 
s 5000 stříbrnými dlaždicemi, Národní muzeum 
se sbírkami angkorských soch; odpoledne od-
let domů, přílet do ČR 15. den.
PRODLOUŽENÍ U MOŘE V SIHANOUKVILLE:
14. Phnom Penh – Sihanoukville: odpoledne 
přejezd do plážového centra Kambodži.
15.–16. Sihanoukville: dvoudenní odpočinek 
na plážích Thajského zálivu – možnost masáží 
nebo vodních sportů.
17.–18. Sihanoukville – Phnom Penh – Praha: ná-
vrat do Phnom Penhu a odlet, přílet do ČR 18. den.

Toužíte nahlédnout do tajemných zákoutí Angkoru, jednoho z největších chrá-
mových komplexů na světě? Strávit romantickou noc v zátoce Halong, kde se 

kdysi dávno měl podle pověstí zanořit drak? Spatřit slavné vodní loutkové divadlo 
či ochutnat pravé vietnamské závitky? Během této cesty toho stihneme ještě mno-
hem více. Kromě pěti míst ze seznamu UNESCO navštívíme honosné císařské paláce 
i chrámy určené prostému lidu. Bohémskou atmosféru okusíme v Hoi Anu, o něco těsněji nám bude 
v podzemních tunelech Cu Chi. A že jste neslyšeli o koupání v Kambodži? Nechte se příjemně překvapit!

Za tajemstvím Indočíny
Vietnam a Kambodža

 � Romantická plavba zátokou Halong

 � Vietnamské „Zakázané město“ 
i podzemní město nedaleko Saigonu

 � Tajemné rozpadající se chrámy 
Angkoru pohlcené džunglí

 � Prodloužení na plážích  
v Thajském zálivu

snídaně
vstupy v ceně

6–18 účastníků

15
18
dní

Vietnam I Kambodža

Všeobecně platné podrobnější informace o zájezdových službách naleznete na str. 100. 

V ceně zahrnuto: letenka Praha–Hanoj / Phnom Penh–Praha (vč. všech poplatků), 2x přelet (Hoi 
An–Saigon–Siem Reap), 1x výlet lodí s noclehem, 1x noční lehátkový vlak, mikro-
busy, 10x hotel *** se snídaní (+ 3x v prodloužení), plná penze v zátoce Halong, 1x 
bufetová večeře během khmérského tanečního představení, vstupné do památko-
vých objektů dle programu, český odborný průvodce China Tours.

Základní varianta (15 dní) Prodloužená varianta (18 dní)

Kód zájezdu Termín Cena (Kč)

33-371-510 6.–20. 2.  66 800 
33-371-520 7.–21. 5.  66 800 
33-371-530 6.–20. 8.  66 800 
33-371-540 29. 10.–12. 11.  66 800 
Termíny pro rok 2016 – viz www.chinatours.cz
jednolůžkový pokoj – 6900 Kč 
vietnamské vízum – 2700 Kč
kambodžské vízum – 30 USD (platí se při vstupu)

Kód zájezdu Termín Cena (Kč)

33-371-511 6.–23. 2.  72 800 
33-371-521 7.–24. 5.  72 800 
33-371-531 6.–23. 8.  72 800 
33-371-541 29. 10.–15. 11.  72 800 
Termíny pro rok 2016 – viz www.chinatours.cz
jednolůžkový pokoj – 9200 Kč 
vietnamské vízum – 2700 Kč
kambodžské vízum – 30 USD (platí se při vstupu)

NEJOBLÍBENĚJšÍ
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Hoi An (Ivana Kolbabová)

Vietnamské dívky (Slávek Suldovský)

Pagoda Thien Mu v Hue (Jiří Vacek)

Angkor Thom-Bayon (Petr Komers)





Saigon
Can Tho

Nha Trang

Sapa

HalongHanoj

Hoi An

Hue
tunely Vinh Moc

o. Phu Quoc

1.–2. Praha – Hanoj: procházka starou Hano-
jí – jezero Navráceného meče s Želví věží, 
chrám Ngoc Son s mostem Jitřních paprsků; 
večer slavné hanojské vodní loutkové divadlo.
3. Hanoj: prohlídka města – Chrám písemnictví, 
Pagoda na jediném sloupu – symbol Hano-
je, mauzoleum Ho či Mina, pagoda Založení 
státu, katedrála Sv. Josefa; noční vlak do Sapy.
4. Sapa – horské městečko na úpatí nejvyšší 
vietnamské hory Fansipan (3143 m): průsmyk 
Tram Ton, 100 m vysoký Stříbrný vodopád.
5. Sapa: celodenní nenáročný pěší výlet vesni
cemi národnostních menšin – rýžová terasovitá 
pole, vodní buvoli a tradiční obydlí.
6. Vietnamskočínské pohraničí: tradiční ví
kendový trh; noční vlak do Hanoje.
7. Halong U – zátoka Zanořujícího se dra
ka: více než dva tisíce vápencových homolí 
vystupujících z vody – plovoucí vesnice a ne-
zapomenutelný nocleh na lodi.
8. Halong – Hanoj: návštěva jedné z mnoha 
krasových jeskyní, možnost koupání v záto
ce; návrat do Hanoje a noční vlak do Dong Hoi.
9. Dong Hoi – Vinh Moc – Hue U: jeskyně Phong 
Nha U, tunely Vinh Moc – „podzemní vesnice“ 
u demilitarizovaného pásma; Hue – „město 
harmonie“ a sídlo posledních vietnamských 
císařů: pagoda Thien Mu na břehu Voňavé ře-
ky; nejlepší vietnamská kuchyně.
10. Hue: areál císařského paláce, tzv. Zakázaného 
města, rozsáhlé hrobky císařů dynastie Nguyen.
11. Hoi An U: malebné uličky starobylého přístavu, 

shromažďovací domy čínských kongregací, japon-
ský krytý most, Muzeum obchodu s keramikou.
12. My Son U: půldenní výlet do starého nábo-
ženského centra – pozůstatky hinduistických 
chrámů; noční vlak do Nha Trangu.
13. Nha Trang: nejlepší městská pláž ve Vietnamu; 
fakultativně výlet na ostrov Hon Mieu s akváriem.
14. Nha Trang: areál čamských věží Po Nagar z 8.–
12. stol., chrám Long Son s 14metrovým Buddhou, 
novogotická katedrála; noční vlak do Saigonu.
15. Saigon – Can Gio: příjezd do Ho Či Minova 
města, celodenní výlet do biosférické rezerva
ce Can Gio – plavba lodičkami, mangrovové 
porosty a hnízdiště ptactva.
16. Výlet do delty Mekongu: projížďka lodí 
po hlavním toku řeky i po bočních ramenech 
pohlcených tropickou přírodou – malé výrob
ny produktů z rýže.
17.–18. Can Tho – Saigon – Praha: plovoucí 
trh Cai Rang; návrat do Saigonu – koloniální 
francouzská architektura (pošta, radnice, ka-
tedrála Notre Dame, Prezidentský palác); noční 
odlet, přílet domů 18. den.
PRODLOUŽENÍ NA OSTROVĚ PHU QUOC:
18. Saigon – Phu Quoc: přelet na ostrov Phu 
Quoc, odpočinek u moře.
19.–20. Phu Quoc: průzračně modrá voda s bo-
hatým podmořským životem a nejkrásnější 
vietnamské pláže, ale také krajina s původním 
pralesem – koupání, vycházky do centra ostrova, 
návštěvy tržišť či továrničky na výrobu rybí omáčky.
21.–22. Letecký návrat: Phu Quoc – Saigon – Praha.

Pojeďte si nakoupit na skutečnou vietnamskou tržnici – kromě známých i nezvyklých 
druhů ovoce a zeleniny, třeba ptačí hnízda na proslulou polévku. Navštivte zemi, kde 

moderní a rušná velkoměsta střídají vesničky v nekonečné zeleni rýžových políček. Pro-
jdeme se v horách severu, poplujeme lodí v mekongské deltě a všude tam se budeme 
setkávat s rozmanitou a pestrou přírodou i milými místními obyvateli. O silném 
kulturním vlivu sousední Číny se přesvědčíme na vlastní oči i chuťové pohárky. 
Bohaté zážitky z exotické cesty vstřebáme se zájemci na Phu Quocu – ostrově 
nejlepších vietnamských pláží a výtečné rybí omáčky.

Zemí zanořujícího se draka
Vietnam – velká cesta

 � Hanojí po stopách vietnamské historie 
i Ho Či Mina

 � Do hor za poznáním tradičního života 
etnických menšin

 � Největší plovoucí trh v deltě Mekongu

 � Nejkrásnější vietnamské pláže ostrova 
Phu Quoc

Vietnam

snídaně
6–16 účastníků

18
22
dní

Všeobecně platné podrobnější informace o zájezdových službách naleznete na str. 100. 

V ceně zahrnuto: letenka Praha–Hanoj / Saigon–Praha (vč. všech poplatků), 2x 
přelet v prodloužení (Saigon–Phu Quoc a zpět), 5x noční lehátkový vlak, 2x celo-
denní výlet lodí (1x s noclehem), 2x loďka, mikrobusy, 10x hotel ** se snídaní (+ 3x 
v prodloužení), plná penze v zátoce Halong, český odborný průvodce China Tours.

Základní varianta (18 dní) Prodloužená varianta (22 dní)

Kód zájezdu Termín Cena (Kč)

33-370-510 26. 2.–15. 3.  69 800 
33-370-520 12.–29. 11.  69 800 
Termíny pro rok 2016 – viz www.chinatours.cz
jednolůžkový pokoj – 6200 Kč 
vietnamské vízum – 2700 Kč

Kód zájezdu Termín Cena (Kč)

33-370-511 26. 2.–19. 3.  77 800 
33-370-521 12. 11.–3. 12.  77 800 
Termíny pro rok 2016 – viz www.chinatours.cz
jednolůžkový pokoj – 8800 Kč 
vietnamské vízum – 2700 Kč

79Tropický ostrov Phu Quoc (Václav Macek)

Věže Po Nagaru v Nha Trangu (Renáta Jelínková)

Na trhu v Sapě (Libor Bednář)

Pagoda Thien Mu v Hue (Jiří Vacek)





Hanoj

Hoi An

Saigon

delta Mekongu

1.–2. Praha – Hanoj: přílet, ubytování a se-
známení se starou Hanojí – chrám Ngoc Son 
s dřevěným mostem Jitřních paprsků, Hoan 
Kiem – jezero Navráceného meče s Želví vě-
ží; projížďka rikšami starými uličkami Hanoje, 
možnost ochutnávky pokrmů nabízených 
u pouličních stánků – nem cua be (smažené 
rolky s krabím masem) či banh cuon (závitky 
plněné vepřovým masem a houbami); od-
poledne věhlasné vodní loutkové divadlo; 
k večeři svěží nudlová polévka pho – vývar 
kořeněný zázvorem, koriandrem a  jarní ci-
bulkou, možnost ochutnat šálek vynikající 
vietnamské kávy nebo sklenici točeného 
piva bia hoi. 
3. Hanoj – Hoi An: výlet do plovoucí ves
nice Kenh Ga, plavba na lodičkách mezi 
vápencovými masivy v nádherné krasové 
oblasti Van Long (někdy přezdívané „vni
trozemský Halong“), návštěva památek 
někdejšího hlavního města Vietnamu Hoa Lu; 
návrat do Hanoje, přelet do Danangu a pře-
jezd do Hoi Anu U; k večeři vyhlášená místní 
specialita – cao lau (tlusté rýžové nudle podá-
vané s  fazolovými výhonky, tenkými plátky 
vepřového masa a trochou polévky ochuce-
né mátou a anýzem), koláč banh it z těsta ze 
zelených fazolek a kousků oslazeného kokosu 
v banánových listech.
4. Hoi An: rušná tržnice – stánky plné ovo
ce a zeleniny, prodejci nudlí a rýže, rybáři 
vykládající svůj ranní úlovek; výlet do Tra Que 
– vesnice pěstující bylinky a koření, sezná-
mení s použitím bylin v tradiční vietnamské 
medicíně; prohlídka starobylého centra Hoi 
Anu – malebné uličky, shromažďovací domy 
obchodníků, 400 let starý japonský krytý 
most; dílny místních řemeslníků – výroba 
luceren z papíru; večeře zaměřená na plody 
moře – „bílá růže“ banh bao (v páře připra-
vované balíčky z maniokové mouky, plněné 
krabím masem), nebo cha ca (ryby restované 
na másle s koprem a jarní cibulkou, podávané 
s rýžovými nudlemi).

5. Hoi An – Saigon: přelet do jižní metropole 
Vietnamu; hlavní pamětihodnosti – koloniál ní 
architektura (pošta, radnice, katedrála Notre 
Dame či někdejší prezidentský palác), pagoda 
Thien Hau či nejslavnější saigonský trh Ben 
Thanh; večeře zaměřená na jihovietnamskou 
kuchyni, např. chao bo (grilované kousky ho-
vězího masa napíchnutého na špejli spolu 
s aromatickou trávou), či bun thit nuong (salát 
z rýžových nudlí s čerstvou zeleninou, bazal-
kou a kousky smaženého vepřového masa).
6.–7. Výlet do delty Mekongu (– Praha): pro-
jížďka lodí po hlavním toku řeky i po bočních 
ramenech pohlcených tropickou přírodou – 
malé výrobny produktů z rýže, ovocné farmy, 
výrobci sladkostí a další; zastávka v cao
daistické svatyni; večeře ve stylu místních 
obyvatel – úžasná atmosféra lidových jí
delen na nočním trhu s možností ochutnat 
místní speciality; dle letového řádu odlet 
ve večerních hodinách 6. dne, či další den 
dopoledne, přílet do ČR 7. den.

Pokud je pro vás vietnamská kuchyně synonymem pro bistra rychlého občerstvení, je nej-
vyšší čas si opravit názor... Pravá vietnamská kuchyně totiž chutná a voní jinak, než jsme zvyklí 

od nás. Vyznačuje se čerstvostí, svěží chutí místních bylinek a koření a použitím vynikajících su-
rovin. Vydejte se s námi poznat nejvýznamější památky hlavního města Hanoje, starobylého 
přístavu Hoi An či Ho Či Minova města, hlavně ale zajít do obyčejných restaurací a stánků, 
kde se stravují místní. Dát si nejen známou svěží polévku pho, ale třeba i přímo na hanoj-
ské ulici ochutnat vynikající špízy rovnou z roštu a spláchnout je sklenicí osvěžujícího piva 
bia hoi. Podívat se i tam, kde cesta jídla na stůl začíná – na tradiční tržnice mezi stánky nabí-
zející bylinky a koření, čerstou zeleninu a ryby, do vesniček, kde se voňavé bylinky a rostliny pěstují. 

Vietnam (nejen) pro gurmány
Za památkami a nejlepší kuchyní Vietnamu

 �Malebné uličky staré Hanoje a přístavu 
Hoi An, hektický provoz Saigonu

 � Rušná tržiště ve městech i na vodách 
veletoku Mekong

 � Svěží polévka pho, čerstvé závitky, 
vynikající káva

 � Večeře v restauracích i u pouličních 
stánků

polopenze
vstupy v ceně

6–16 účastníků

Vietnam

7
dní

Kód zájezdu Termín Cena (Kč)

33-380-510 5.–11. 1.  44 800 
33-380-520 14.–20. 3.  44 800 
Termíny pro rok 2016 – viz www.chinatours.cz
jednolůžkový pokoj – 2500 Kč
vietnamské vízum – 2700 Kč

Všeobecně platné podrobnější informace  
o zájezdových službách naleznete na str. 100. 

V ceně zahrnuto: letenka Praha–Hanoj / 
Saigon–Praha (vč. všech poplatků), 2x přelet 
(Hanoj–Danang–Saigon), mikrobusy, pro-
jížďka rikšou, 4x hotel *** se snídaní, 5x spe-
ciální večeře zaměřená na místní kuchyni či 
kulturu, vstupy do  památko-
vých objektů a přírodních loka-
lit dle programu, český odbor-
ný průvodce China Tours.
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Hoi An (Lenka Petrášová)

Skvělá vietnamská polévka pho 

Vodní loutkové divadlo (Radka Podpěrová)

Pestrá vietnamská kuchyně  
(Radka Podpěrová)

Silvestr ve Vietnamu    str. 95



Vydejte se za orangutany 

do pralesů Sumatry či za draky 

na ostrov Komodo. Nebo se nechte 

zlákat cestou na Borneo, kde žijí 

Dajakové, Ibanové a další zajímavá 

etnika. Obdivovat sultánské paláce 

je šance  v Malajsii a na Jávě, kde 

také můžete se zatajeným dechem 

pozorovat kouřící sopky či se projít 

mezi tisíce let starými rýžovými 

terasami. Nadšenci moderní doby 

určitě ocení bezchybný život 

a svítící mrakodrapy Singapuru, 

milovníci koupání a šnorchlování 

zase všudypřítomné teplé moře 

a nádherný podmořský svět.

Malajsie 
Indonésie  
Filipíny 
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Průvodci pro oblast ostrovní JV Asie Dále vás zde mohou provázet:
Mgr. Lubomír Vacek – programový manažer China 
Tours, absolvent religionistiky a asijských studií, 
specialista na JV Asii a islám, nadšený cestovatel

Václav Macek – průvodce a duší cestovatel, 
především po JV Asii

Bc. Kateřina Kulhánková – zajišťuje všechny naše 
zájezdy v Indonésii, dlouhodobě žije v Yogyakartě

Mgr. Jiří Majer – absolvent sociální antropologie 
na MU v Brně, dlouhodobý pobyt v Indonésii

Mgr. Pavel Bártík – absolvent asijských studii,  
roční pobyt v Indonésii

Mgr. David Jakš – průvodce, novinář a milovník 
všeho asijského, střídavě žije a pracuje v Asii a v ČR

trasa název zájezdu program služby počet dní termín str.

malajsie a bOrneO    18  84 

silvestr v malajsii   10  95

malajsie a sinGaPur (nejen) PrO Gurmány   7  85

z banGkOku dO sinGaPuru   18  85

malajsie a indOnésie   16/18  86

sumatra a malajsie   18/21  87

záPadní jáva a kalimantan    15  88

bali, FlOres, sulawesi  	 18  89

indOnésie – velká cesta   18/22  90

indOnésie – záPadní PaPua   13/15  91 

FiliPíny – velká cesta   15/20  92

silvestr na FiliPínách   8  95

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

nové

nové

nové

nové

nové

Nabídka zájezdů do Malajsie, Singapuru, Indonésie a na Filipíny

Batik, batika 

Tento způsob výroby látek s krásnými 
vzory je především javánská a malajská 
záležitost. Na textil je nanášena 
vrstva vosku, poté se barví a postup 
je opakován do té doby, než vznikne 
látka požadovaného vzoru a barev. 
Dle způsobu výroby rozlišujeme batik 
levnější, tzv. tištěný, a dražší, psaný 
či kreslený. Dle barevného vzoru, 
použitých motivů a způsobu uvázání 
sarongu z batikované látky lze např. 
na Jávě odvodit společenské postavení 
nositele a důležitost události.

Domy na kůlech 

Typickým architektonickým prvkem 
jihovýchodní Asie (byť dnes již 
ustupujícím) jsou domy stavěné 
na kůlech. Takto budované příbytky 
mají chránit obyvatele před vodou 
a dotěrnou faunou, v horkých obdobích 
pak podlaha odspodu větrá a pomáhá 
proti úmorným vedrům. Domy mívají 
pouze minimální vybavení, což historicky 
zvyšovalo mobilitu obyvatelstva. Přístup 
do vyvýšeného domu se v některých 
jazycích stal důležitým pro slovo 
„domácnost“ (v indonéštině rumah 
tangga = dům s žebříkem).

 Rýže

Rýže je (po kukuřici) druhou 
nejpěstovanější plodinou na světě. 
V Asii představuje zdaleka nejdůležitější 
potravinu vůbec, v některých kulturách 
či jazycích je synonymem pro jídlo 
(například v indonéštině). Rýži lze 
pěstovat známým „mokrým způsobem“, 
existují ale i horské odrůdy pěstované 
jako každé jiné obilí, ovšem s výrazně 
nižším výnosem. Pěstování rýže 
na zavlažovaných polích umožnilo 
nárůst populace v Asii a vznik většiny 
(pokud ne všech) velkých říší v JV Asii.

Mgr. Martin Primas 
průvodce s bohatými 

zkušenostmi z JV Asie, dlou-
hodobě žije na Filipínách, 
autor filipínských zájezdů 

Mgr. Jana Wolfová 
milovnice Indonésie, lek-
torka indonéského tance 
a umění, vede rozvojové 

projekty Kintari

Mgr. Libor Bednář 
zkušený cestovatel, 

mnohaletá průvodcovská 
praxe nejen po Asii

Ing. Michal Hevák
průvodce zájezdů v JV 

Asii, zejména v Malajsii 
a na Borneu
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 Kahau nosatý I str.  84  

Borobudur I str. 86  90 Lovec kmene Dani I str. 91

Čokoládové hory I str.  92  95

Domy ve tvaru buvolích rohů I str.  89  90

Banaue I str. 92

Krátery Bromo I str. 86  90

Kuala Lumpur I str.   84  85  86  87  95

Cameron Highlands I str.  84  85  86





Cameron 
Highlands

Melaka

Penang

Kuala Lumpur

NP Belum

MALAJSIE

Kuching

Borneo

Kota Bharu

18
dní

Malajsie

snídaně
vstupy v ceně

8–16 účastníků

1.–2. Praha – Kuala Lumpur: přílet a první sezná-
mení s hl. m. – večer v čínské čtvrti se zajímavým 
trhem, voňavé speciality u pouličních stánků. 
3. Kuala Lumpur: etnické čtvrti a koloniální 
památky – staré nádraží, mešity masdžid Jamek 
a masdžid Negara; večer u Petronas Twin Towers 
(nejvyšší „dvojčata“ světa, 452 m).
4. Kuala Lumpur – Cameron Highlands: celoden-
ní přejezd do horské stanice Cameron Highlands 
s příjemně chladným podnebím, cestou zastávka 
u hinduistických jeskyní Batu, u vodopádů Lata 
Iskandar či ve vesničce etnika orang asli.
5. Cameron Highlands: výlety po vrchovině 
– zářivě zelené čajové plantáže s návštěvou to-
várny, ovocné a motýlí farmy, nenáročný výlet 
na Gunung Brinchang (2032 m n.m.).
6. Cameron Highlands – Kota Bharu: celoden-
ní přejezd do města Kota Bharu, známého silným 
zachováváním tradičních malajských zvyků a kul-
turních tradic.
7. Kota Bharu: poznávání malajské kultury, dílny 
tradičních řemesel – batiková továrna, šperkařská 
dílna, výrobce draků, ručně tkané látky songket 
a další; barvitý trh Pasar Siti Khadijah – prodejci 
koření, zeleniny, čerstvých i sušených ryb.
8. Kota Bharu – NP Belum: přesun do NP v krás-
ném prostředí u jezera Temenggor – zachovalá 
původní džungle, jediné místo v Malajsii, kde 
žijí všechny druhy zoborožců.
9. NP Belum: výlet lodí přes jezero Temenggor, 
nenáročný treking džunglí, vesničky etnika 
orang asli, výlet k vodopádu, koupání.
10. NP Belum – George Town: přejezd na ost-
rov Penang do města George Town U – životem 
tepající kosmopolitní centrum s mešitami, 
čínskými a indickýmí chrámy, uličky s úžas-
nou atmosférou.
11. Penang: britská pevnost Cornwallis, nádher-
ně zdobený shromažďovací dům klanu Khoo, 
největší buddhistický chrám v Malajsii Kek 
Lok Si, mešita Kapitan Keling, bohatě zdobený 
jihoindický chrám; možnost koupání (dle počasí).
12. Penang – Kuching: přelet na Borneo do Ku-
chingu – někdejší základna tzv. bílých rádžů 
Sarawaku; historická místa a pestrá směs místních 

kultur – čínské chrámy, indická čtvrť, spletité ulič-
ky, jídelny s pokrmy různých místních etnik.
13. Kuching – Semenggoh – Mongkos/Le-
manak: rehabilitační centrum orangutanů; 
vesnice jednoho z přírodních etnik (Dajakové ne-
bo Ibanové, liší se dle sezony); ubytování v tzv. 
dlouhém domě – život v domorodé bornejské 
vesnici, tradiční kuchyně.
14. Mongkos/Lemanak – Kuching: okolí ves-
nice – políčka se zeleninou, pepřem, kakaovníky 
a dalšími zemědělskými plodinami; vesničané při 
práci, sběru plodin či tradičních řemeslech; od-
poledne návrat zpět do Kuchingu.
15. Kuching: NP Bako s hojným výskytem zvířat, 
např. vzácných opic kahau nosatých; projížďka 
po řece v oblasti Santubong – život v man-
grovech, místo výskytu sladkovodních delfínů 
(orcela tuponosá) a krokodýlů, po setmění roje 
zářících světlušek. 
16. Kuching: procházka bornejským venkovem 
a pokračování do rozsáhlých jeskynních systé-
mů – obrovské prostory s krápníky, podzemními 
říčkami a hejny netopýrů a vlaštovek.
17.–18. Kuching – Praha: možnost nákupu po-
sledních suvenýrů; odlet, přílet do ČR 18. den.

Malajsie zůstává jakoby ve stínu svých známějších sousedů, přitom tato nádherná 
země má opravdu co nabídnout a představuje úžasné místo pro neobyčejnou 

cestu. Oblast se od nepaměti nacházela na obchodních trasách čínských, indických, 
ale i dalších kupců – ti všichni formovali místní kulturu do dnešní podoby. Výsledkem je ne-
smírně zajímavá směs etnik, náboženství, zvyků, kuchyní a památek, to vše v prostředí krásné tropické 
přírody. Navštivte s námi nejvýznamnější historická města na pevnině a vydejte se na stále ještě exotické 
Borneo. Tady všude se setkáme se zdejšími zajímavými obyvateli – muslimskými Malajci, podnikavými 
Číňany, lehce opomíjenými Indy a celou řadou bornejských etnik. Ti všichni tvoří národ Malajsie, jedné 
z nejpestřejších zemí Asie.

 � Národní parky pevninské Malajsie 
i ostrova Borneo

 �Moderní Kuala Lumpur, hektický 
Penang, tradiční Kota Bharu

 � Zajímavá směs etnik, kultur, 
náboženství i kuchyní

 � Pestrý svět jedinečné flóry a fauny

Tradiční kultury v moderní zemi
Malajsie a Borneo

Kód zájezdu Termín Cena (Kč)

33-386-510 1.–18. 5.  85 800
jednolůžkový pokoj – 12 800 Kč

Všeobecně platné podrobnější informace  
o zájezdových službách naleznete na str. 100. 

V ceně zahrnuto: letenka Praha–Kuala Lum-
pur–Praha (vč. všech poplatků), 2x přelet (Pe-
nang–Kuching–Kuala Lumpur), mikrobusy, 
lodě, 14x hotel *** se snídaní, 1x ubytová-
ní ve  společné ložnici (domorodá vesnice) 
se snídaní, 5x oběd a 1x večeře, 
vstupné do  památkových ob-
jektů a NP dle programu, český 
odborný průvodce China Tours.

NoviNKa

Tradiční dům na kůlech (Lenka Vacková)

Tradiční taneční představení (Tomáš Ernest)

Čajové plantáže v Cameron Highlands (V. Macek)

Petronas Towers v Kuala Lumpuru

Silvestr v Malajsii       str. 95
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Penang

SINGAPUR

Melaka

MALAJSIE

Kuala Lumpur



Malajský poloostrov byl odedávna díky své poloze křižovatkou kultur, etnik a náboženství. A do-
dnes tomu není jinak – o relativně malé území se dělí buddhistické Thajsko, muslimská Malajsie 

s celou směsí etnik a náboženství a na jižním konci poloostrova původně britský Singapur. Během 
naší cesty navštívíme životem kypící Bangkok i parky thajského jihu, projdeme se starobylými ulička-
mi Penangu či pod mrakodrapy Singapuru a mezi čajovými plantážemi, odpočineme 
si u moře – a všude tady budeme poznávat rozmanitost tohoto krásného koutu světa. 
Naše putování nám zpříjemní i fantastické jídlo – pýcha a radost místních obyvatel.

Termín: zima 2015 Více informací na www.chinatours.cz

Z Bangkoku do Singapuru 18
dní

Malajsie i Singapur

1.–2. Praha – Kuala Lumpur: přílet do hl. m. 
Malajsie, večer u majestátních Petronas Twin 
Towers – nejvyšší „dvojčata“ světa (452 m), ná-
městí Merdeka s koloniálními budovami; 
večeře u pouličních stánků v čínské čtvrti – au-
tentická čínská kuchyně, vyhlášené rýžové 
nudle char kway teow a další místní speciality.
3. Kuala Lumpur – George Town U: půldenní 
přejezd na ostrov Penang – cestou zastávka u hin-
duistického chrámu v jeskyni Batu; George 
Town – zachovalé koloniální centrum, chrámy 
mnoha náboženství; večeře u některého z tzv. 
hawker stalls – pouliční stánky nabízející boha-
tou kombinaci pokrmů čínské, indické a malajské 
kuchyně, možnost okusit opravdu rozdílné chu-
ti – např. ostrou, lehce nakyslou polévku laksa či 
míchanou rýži nasi campur.
4. Penang: rezidence bohatého čínského ob-
chodníka, shromažďovací dům klanu Khoo, 
buddhistický chrám Kek Lok Si; večeře za-
měřená na místní specialitu nasi kandar – rýže 
s možností výběru mnoha příloh (ryby, kuře, 
vejce), lahodné karí omáčky nabírané přímo 
z hrnců, teh tarik – silně oslazený černý čaj s mlé-
kem a bohatou pěnou.
5. Penang – Singapur: přelet do Singapuru 
s bohatou koloniální minulostí, dnes moderní 
velkoměsto vyhlášené svou čistotou – botanické 
zahrady, rozmanité etnické čtvrti a koloniál-
ní památky, supermoderní budovy; k večeři 

ryby a mořské plody – vyhlášený singapurský 
krab na chilli, případně další speciality připrave-
né z darů moře.
6.–7. Singapur – Melaka U – Praha: snídaně 
v jednom z bister nabízejících tzv. peranakanskou 
kuchyni; zpět do Malajsie a pokračování do nej-
staršího malajského přístavu Melaky – procházka 
starými uličkami s koloniální architekturou, 
projížďka lodí po řece; večeře ve stylu baba-nyo-
nya (unikátní mix čínské a malajské kuchyně 
– voňavé omáčky kořeněné zázvorem a ochu-
cené kokosovým mlékem); po večeři přejezd 
na letiště v Kuala Lumpuru a přílet do ČR 7. den.

Nikde jinde v Asii nejsou prvky tří velkých kulinářských tradic – čínské, 
indické a malajské, navíc obohacené o koloniální vlivy – tak vzájemně 

propletené, jako je tomu na Malajském poloostrově. Jeho poloha na kři-
žovatce obchodních cest přitahovala kupce z celého světa, kteří formovali 
tamní kulturu a výsledkem je obrovská rozmanitost místních jídel. Vydejte 
se s námi na kulinářskou cestu do oblasti, kde každé jídlo je malým svátkem. Projdeme 
se čínskou čtvrtí Kuala Lumpuru vonící smaženými nudlemi a pečeným masem, romantic-
ky zašlými uličkami Penangu s vůní vyhlášeného karí a okolo malých stánků s jídlem, krčících se 
ve stínu zářících mrakodrapů Singapuru. Ochutnejte s námi Malajsii a Singapur – směs nejrůzněj-
ších vlivů, které spolu vytvářejí možná překvapivý, ale o to harmoničtější celek!

Starobylý Penang a moderní Singapur
Malajsie a Singapur (nejen) pro gurmány

Kód zájezdu Termín Cena (Kč)

33-385-510 25. 4.–1. 5.  55 800
Termíny pro rok 2016 – viz www.chinatours.cz
jednolůžkový pokoj – 3890 Kč

Všeobecně platné podrobnější informace  
o zájezdových službách naleznete na str. 100. 

V ceně zahrnuto: letenka Praha–Kua-
la Lumpur–Praha (vč. všech poplatků), 1x 
přelet Penang–Singapur, mikrobusy, 4x 
hotel *** se snídaní, 5x večeře zaměřená 
na  místní speciality, vstup-
né do  památkových objektů 
a  přírodních lokalit dle pro-
gramu, český odborný prů-
vodce China Tours.

7
dní

polopenze
vstupy v ceně

6–16 účastníků

 � Etnické čtvrti Kuala Lumpuru a zářící 
mrakodrapy Singapuru

 � Krása zašlých uliček a koloniální 
architektura Penangu

 � Unikátní směs čínské, malajské  
a indické kuchyně

 � Pouliční stánky s nejlepšími místními 
pokrmy

NoviNKa

Silvestr v Malajsii       str. 95
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Singapur (Lenka Vacková)

Čínské knedlíčky (Miloš Podpěra)

Noční Melaka (Lenka Vacková)

Vůně dálek





Yogyakarta Ubud

Bali

Lombok
Jáva

Surabaya

Bromo

INDONÉSIE

Cameron 
Highlands

Melaka

Penang

Sumatra

Kuala Lumpur

MALAJSIE

Jakarta

16
18
dní

Malajsie i indonésie

snídaně
vstupy v ceně

6–16 účastníků

1.–2. Praha – Kuala Lumpur: přílet a první seznámení 
s hlavním městem Malajsie – Petronas Towers (nej-
vyšší „dvojčata“ světa, 452 m), Národní mešita.
3. Kuala Lumpur – Melaka: dokončení prohlídky 
K. Lumpuru – náměstí Merdeka, masdžid Jamek; 
výlet do přístavního města Melaky U – koloniál-
ní architektura (holandská radnice a rezidence 
guvernéra), pozůstatky portugalského kostela 
Sv. Pavla z r. 1521, sultánský palác, „malá Čína“ 
s chrámem Cheng Hoon Teng; návrat do Kuala 
Lumpuru a procházka indickou čtvrtí.
4. Kuala Lumpur – Cameron Highlands: ce-
lodenní přejezd do horské stanice Cameron 
Highlands (1300 m n.m.) – cestou zastávka u hin-
duistických jeskyní Batu.
5. Cameron Highlands: ranní čaj na čajových 
plantážích, exkurze do továrničky na zpracování 
čaje, květinové, ovocné a zeleninové plantáže; 
vycházka po okolních kopcích v příjemném 
horském podnebí.
6. Cameron Highlands – George Town: půlden-
ní přejezd na ostrov Penang (přes 13 km dlouhý 
most) do George Townu U s koloniální architektu-
rou, mnoha mešitami, čínskými a indickými chrámy.
7. Penang: britská pevnost Cornwallis, hodinová 
věž, rezidence bohatého čínského obchodníka, 
shromažďovací dům klanu Khoo, bohatě zdo-
bený jihoindický chrám, 33 m dlouhá socha 
ležícího Buddhy v chrámu Wat Chayamangkala-
ram, největší buddhistický chrám v Malajsii Kek 
Lok Si s 30 m vysokou věží; možnost koupání.
8. Penang – Kuala Lumpur – Yogyakarta: půlden-
ní přejezd zpět do K. Lumpuru; odpolední přelet 
do indonéské Yogyakarty; možnost večeře v restau-
raci nabízející sultánskou kuchyni poblíž kratonu.

9. Yogyakarta: prohlídka hlavního města bý-
valého jávského království, proslaveného 
výrobou batik; královský palác, tzv. kraton; 
„vodní palác“ Taman Sari, bývalý královský 
harém; odpoledne hinduistický chrám Pramba-
nan U z 9. stol.; večer představeni Rámájany.
10. Yogyakarta: východ slunce na monumentál-
ním buddhistickém chrámu Borobudur U; cestou 
zpět prohlídka menších chrámů Mendut a Pawon; 
obchodní třída Malioboro, dílna na výrobu batik; 
fakultativně tradiční jávské loutkové divadlo.
11. Yogyakarta – Bromo: celodenní přesun 
přes centrální Jávu pod vulkán Bromo.
12. Mt. Bromo – Ubud: úchvatná scenérie východu 
slunce nad vulkánem Bromo a činnou sopkou Gu-
nung Semeru (3676 m) v pozadí – procházka po okraji 
vulkánu; přesun do Surabaji a odlet na ostrov Bali – pře-
jezd do městečka Ubud – kulturní centrum ostrova.
13. Bali: celodenní okruh po ostrově – chrám 
posvátného pramene Pura Tirta Empul, nej-
posvátnější balijský chrám Besakih na úpatí 
vulkánu Gunung agung (3142 m), jezero Da-
nau Batur; večer představení balijského tance.
14. Ubud: volno na nákupy v krámcích a galeriích, 
fakultativně návštěva opičího lesa; odpoledne 
chrám Taman ayun; scénický západ slunce 
nad „chrámem na moři“ Tanah Lot.
15.–16. Ubud – Denpasar – Praha: přesun do 
Denpasaru a odlet, přílet domů 16. den.
PRoDLoUŽENÍ Na oSTRovĚ LoMBoK:
15.–16. Ubud – Lombok: přejezd k moři a dvou-
denní odpočinek na plážích ostrova Lombok 
– možnost různých vodních sportů.
17.–18. Lombok – Praha: odpoledne přesun 
na letiště a odlet, přílet domů 18. den.

Dopřejte si rozmanité cestovatelské zážitky ve dvou příjemných 
zemích jihovýchodní Asie. Na Malajském poloostrově navštívíme 

kosmopolitní velkoměsto Kuala Lumpur a starobylou Melaku, projde-
me horské stezky a čajové plantáže v Cameron Highlands. Indonésie nám 
nabídne kulturní a náboženskou různorodost svých ostrovů. Čeká nás hlav-
ní ostrov Jáva a jeho monumentální chrámy Borobudur a Prambanan, či hinduistické Bali a jeho 
nesčetné exotické taneční a divadelní formy. Poznáme i nádhernou indonéskou přírodu – při vý-
chodu slunce nad vulkánem Bromo či při odpočinku na plážích ostrova Lombok.

 � Supermoderní Kuala Lumpur 
a tradiční Melaka

 � Buddhistický chrám Borobudur 
a hinduistický Prambanan

 � Vulkán Bromo a čajové plantáže 
Cameron Highlands

 �Magické Bali a multikulturní  
ostrov Penang

Od mrakodrapů až na bělostné pláže
Malajsie a Indonésie

Všeobecně platné podrobnější informace o zájezdových službách naleznete na str. 100. 

V ceně zahrnuto: letenka Praha–Kuala Lumpur / Mataram–Praha (vč. všech poplat-
ků), 2x přelet (Kuala Lumpur–Yogyakarta, Surabaja–Denpasar), mikrobusy, rikši, 12x 
hotel *** se snídaní (+ 2x v prodloužení), 1x jednoduchá horská chata v oblasti Bromo, 
vstupy do památkových objektů dle programu, český odborný průvodce China Tours.

Základní varianta (16 dní) Prodloužená varianta (18 dní)

Kód zájezdu Termín Cena (Kč)

33-382-510 27. 6.–12. 7.  72 800
jednolůžkový pokoj – 8200 Kč 
indonéské vízum – 1200 Kč

Kód zájezdu Termín Cena (Kč)

33-382-511 27. 6.–14. 7.  75 800
jednolůžkový pokoj – 9500 Kč 
indonéské vízum – 1200 Kč

86 Tropický ráj na Lomboku (Michal Hevák)

Chrám Taman Ayun na Bali (Jan Pospíšil)

Čajové plantáže v Cameron Highlands (M. Podpěra)

Petronas Towers v Kuala Lumpuru (Miloš Podpěra)



INDONÉSIE

Medan

Danau Toba

Padang

Penang
Langkawi

Kuala Lumpur
MALAJSIE



1.–2. Praha – Kuala Lumpur: přílet a krátká pro-
hlídka hl. m. Malajsie – Národní mešita, nejvyšší 
„dvojčata“ světa (452 m) Petronas Twin Towers.
3. Kuala Lumpur: ráno v orchidejové zahradě 
a motýlím domě; koloniální architektura – sta-
ré nádraží, masdžid Jamek; návštěva smaltovny 
a batikové továrny; hinduistické jeskyně Batu.
4. Kuala Lumpur – George Town U: přejezd na 
ostrov Penang – cestou jeskynní buddhistické 
chrámy a zastávka u paláce perackého sultána 
v Kuala Kangsar; večerní George Town – životem 
tepající kosmopolitní centrum s mnoha mešita-
mi, čínskými a indickými chrámy.
5. George Town: britská pevnost Cornwallis, hodi-
nová věž, shromažďovací dům klanu Khoo, mešita 
Kapitan Keling, bohatě zdobený jihoindický chrám.
6. Penang: celodenní okruh po ostrově – 33 m dlouhá 
socha ležícího Buddhy v chrámu Wat Chayamang-
kalaram, největší buddhistický chrám v Malajsii 
Kek Lok Si s 30 m vysokou věží; možnost koupání.
7. Penang – Medan – Bukit Lawang: přelet na Su-
matru do Medanu – sultánský palác, Velká mešita, 
usedlost bohatého čínského obchodníka, nejstarší 
hinduistický chrám na Sumatře; přejezd k NP Leuser.
8. NP Leuser: den v džungli – návštěva reha-
bilitačního centra pro orangutany, krátký 
nenáročný trek pralesem; procházka k netopýří 
jeskyni, kaučukovníkové stromy a život u řeky.
9. Bukit Lawang – Berastagi: přejezd do měs-
tečka Berastagi s příjemným klimatem – tradiční 
domy Karo Bataků.
10. Berastagi: celodenní výstup na vulkán 
Gunung Sibayak – při sestupu odpočinek v ter-
málních jezírkách na úbočí sopky.

11. Berastagi – Danau Toba: přejezd k obrovskému jeze-
ru Danau Toba mezi přátelské Bataky, dříve praktikující 
rituální kanibalismus; ostrov Samosir s poloostrovem 
Tuk tuk, působivý vodopád Sipiso-piso (120 m).
12. Danau Toba: tradiční batacké vesnice, 
hrob krále Sidabutara, kamenné židle v Amba-
ritě; odpočinek v nádherném prostředí jezera 
– možnost koupání a krátkých výletů po okolí.
13. Danau Toba: další místa spjatá s batackou 
kulturou – muzeum Huta Bolon Simanindo 
s možností tanečního představení (nemusí se 
vždy konat), starobylé hroby; noční autobus.
14. Bukittinggi – centrum matriarchální minangka-
bauské kultury: ranní přijezd, odpočinek; odpoledne 
výlet do údolí Harau s velkolepými srázy – krajina 
rýžových políček a pasoucích se buvolů.
15. Bukittinggi: ranní rušný trh; výlet k jezeru 
Maninjau – úrodná políčka a zahrady s koře-
ním, farmáři sušící skořici a zpracovávající 
kakao, rybí farmy; odpoledne odpočinek u je-
zera – procházky a projížďky na kolech.
16. Bukittinggi – Padang: místa minangka-
bauské kultury – vesnice tradičních řemesel 
a typické domy, palác Pagaruyung; přejezd 
do přístavu Padang, známého svou věhlas-
nou kuchyní – možnost společné ochutnávky.
17.–18. Padang – Kuala Lumpur – Praha: pře-
let do Malajsie, večer odlet, přílet do ČR 18. den.
PRoDLoUŽENÍ Na oSTRovĚ LaNGKaWi:
17.–19. Langkawi: 17. den večer přelet na Langka-
wi – odpočinek na písečných plážích, možnost 
koupání, vodních sportů.
20.–21. Langkawi – Praha: odlet domů přes 
Kuala Lumpur, návrat do ČR 21. den.

Sumatra, šestý největší ostrov světa, přímo kypí životem, moře zeleně rozprostírající se 
široko daleko představuje jeden z nejbohatších ekosystémů světa. Džungle plná rostlin 

a živočichů nabízí mimo jiné i možnost zahlédnout ohrožené orangutany. Je tu krásná a ne-
spoutaná příroda a úrodná půda spjatá s místní výraznou sopečnou aktivitou. Ta představuje 
zároveň požehnání i trvalou hrozbu pro místní obyvatele – přátelské Bataky u jezera Toba, ješ-
tě v 19. století praktikující kanibalismus, Minangkabauce, kterým překvapivě vládnou jejich ženy, 
a spoustu dalších, neméně zajímavých etnik. Na začátku cesty navštívíme i pohodovou a přátelskou 
Malajsii a zájemcům nabízíme prodloužení zájezdu na písečných plážích ostrova Langkawi, který si 
mimo turistická letoviska uchoval příjemnou atmosféru malajského venkova.

Za krásnou přírodou a přátelskými lidmi Sumatry
Sumatra a Malajsie

 � Nejkrásnější památky a příroda 
na obou stranách Melackého průplavu

 � Kosmopolitní Kuala Lumpur, starobylý 
George Town a horské Bukittinggi

 � Orangutani v Bukit Lawangu, krásná 
jezera Toba a Maninjau

 � Pestrá mozaika etnik s velmi 
rozdílnými kulturami

18
21
dní

snídaně
6–16 účastníků

Malajsie i indonésie

Všeobecně platné podrobnější informace o zájezdových službách naleznete na str. 100. 

V ceně zahrnuto: letenka Praha–Kuala Lumpur–Praha (vč. všech poplatků), 2x 
přelet (Penang–Medan, Padang–Kuala Lumpur) + 2x v prodloužení (Kuala Lum-
pur–Langkawi–Kuala Lumpur), mikrobusy, 1x noční linkový autobus na  sezení, 
14x hotel ** se snídaní (+ 3x v prodloužení), český odborný průvodce China Tours.

Základní varianta (18 dní) Prodloužená varianta (21 dní)

Kód zájezdu Termín Cena (Kč)

33-397-510 7.–24. 6.  68 800
jednolůžkový pokoj – 7900 Kč
indonéské vízum – 1200 Kč

Kód zájezdu Termín Cena (Kč)

33-397-511 7.–27. 6.  75 800
jednolůžkový pokoj – 11 900 Kč 
indonéské vízum – 1200 Kč
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Mešita v George Townu (Miloš Podpěra)

Vulkán Sibayak (Kateřina Kulhánková)

Tradiční tance Bataků (Kateřina Kulhánková)

Západ slunce na Langkawi





Jakarta

Pangkalan Bun Loksado

Banjarmasin

Borneo

Jáva

1.–2. Praha – Jakarta: přílet do hl. m. Indonésie, 
odpočinek po dlouhé cestě.
3. Jakarta: velikášský památník Monas, masdžid 
istiqlal – největší mešita v JV Asii, kavárna Ba-
tavia, přístav Sunda Kelapa.
4. Jakarta – Bogor: přejezd do Bogoru – v do-
bách nizozemské nadvlády místo odpočinku 
generálních guvernérů; botanická zahrada (do-
mov 15 000 druhů rostlin – orchideje, rafflésie, 
masožravé láčkovky), dílny výrobců tradičních 
gongů a loutek.
5. Bogor – Cipanas: přejezd horskou krajinou 
průsmyku Puncak Pass, jedna z nejkrásnějších 
scenérií na západní Jávě – terasovitá políčka 
a plantáže, návštěva čajové továrny, městečko 
Cipanas (1300–1440 m n.m.) v příjemně chlad-
ném prostředí hor.
6. Cipanas: NP Gede Pangrango – nenáročný 
treking v krásném prostředí parku se stejno-
jmennými sopečnými vrcholy Gede (2958 m n.m.) 
a Pangrango (3019 m n.m.), úpatí obou sopek 
s bohatým výskytem ptactva a alpínským lesem 
(biosférická rezervace UNESCO), výstup k vodo-
pádům Cibeureum.
7. Cipanas – Tangkuban Perahu – Ciater: přejezd 
ke kráteru Tangkuban Perahu – oblast bublají-
cích gejzírů, zhroucené dno kráteru, procházka 
po okraji kaldery; chrámek Candi Cangkuang 
z 8. stol.; horké prameny u vesnice Ciater obklo-
pené čajovými plantážemi a zahradami s kořením 
– možnost koupání v termálních bazénech. 
8. Ciater – Jakarta – Pangkalan Bun: přejezd 
do Jakarty a odlet na Kalimantan. 

9. Pangkalan Bun – NP Tanjung Puting: přesun 
do Kumai a plavba tradiční dřevěnou lodí klotok 
do NP Tanjung Puting; Camp Leakey – věhlasné 
rehabilitační centrum pro záchranu oran-
gutanů (nejstarší tohoto typu na světě); výlet 
do džungle s možností poznávat faunu a flóru.
10. NP Tanjung Puting – Pangkalan Bun – Ban-
jarmasin: lodí zpět do Pangkalan Bun, přelet 
do města Banjarmasin – někdejší sídlo ban-
jarských králů, čtvrti v okolí řeky protkané sítí 
vodních kanálů a tradiční domy na kůlech.
11. Banjarmasin – Loksado: brzy ráno návštěva 
plovoucího trhu – kánoe plné čerstvých plodů 
bravurně se proplétající kanály propojujícími ná-
břežní čtvrti; ostrov Kembang s početnou populací 
makaků, Cempaka – tradiční těžba diamantů 
rýžováním; přejezd do dajacké vesnice Loksado.
12. Loksado: pěší poznávání okolí – tradiční ži-
vot Dajaků, tzv. dlouhé domy (celé vesnice pod 
jednou střechou), políčka farmářů, visuté mosty 
z bambusu a krásná tropická příroda.
13. Loksado – Muara Kandihin – Banjarma-
sin: plavba na bambusových raftech – břehy 
porostlé divokou vegetací a život obyvatel 
u řeky; pozemní transport zpět do Banjarmasinu 
– individuální poznávání města a ochutnávání 
exotické kuchyně.
14.–15. Banjarmasin – Jakarta – Praha: odlet 
zpět do ČR, přílet do Prahy 15. den.

15
dní

indonésie

snídaně
8–16 účastníků

 � Historické centrum země – dnešní 
megapole Jakarta

 � Vulkány, gejzíry a čajové plantáže 
západní Jávy

 � Nezkrotná příroda ostrova 
Kalimantan

 � Sundánci, Dajakové a další etnika

Západní Jáva a Kalimantan
Za nezkrotnou přírodou Indonésie

Indonésie – největší souostroví světa, exotická a nádherná země na rov-
níku a někdejší cíl kupců a dobyvatelů. Nesmírně rozmanitá země, která 

nabízí nepřeberné množství nádherných přírodních lokalit. Nezkrotná pří-
roda tu svým obyvatelům štědrou měrou dává své bohatství, ale dokáže během 
chvíle ukázat i svůj divoký a ničivý charakter. Na naší cestě se vydáme na méně navštěvovaná, 
přesto ale velice zajímavá místa – na západní Jávu a na jižní část ostrova Borneo, indonéský Kalimantan. 
Vypravíme se na četné vulkány, vykoupeme se v termálních pramenech či se projdeme mezi čajovými 
plantážemi. Vyrazíme za známými „lidmi z pralesa“ – bornejskými orangutany, či za přírodními etniky, 
kdysi divokými lovci lebek. Zde všude budeme poznávat krásy přírody a přátelské obyvatele. Vydejte 
se s námi za krásami této pestré země, země tisíce ostrovů!

Kód zájezdu Termín Cena (Kč)

33-395-510 19. 7.–2. 8.  65 800
jednolůžkový pokoj – 5200 Kč
indonéské vízum – 1200 Kč

Všeobecně platné podrobnější informace  
o zájezdových službách naleznete na str. 100. 

V ceně zahrnuto: letenka Praha–Jakarta–
Praha (vč. všech poplatků), 3x přelet (Jakar-
ta–Pangkalan Bun–Banjarmasin–Jakarta), mi-
krobusy, lodní transfery, plavba 
na  bambusových raftech, 12x 
hotel ** se snídaní, český odbor-
ný průvodce China Tours.

NoviNKa

Orangutan (Jan Pospíšil)

Tradiční domy (Pavla Teichmanová)

Pestré pokrývky hlavy (Pavla Teichmanová)

Domorodá žena (Jan Pospíšil)

Kostelík v džungli (Pavla Teichmanová)

88





Jakarta

Pangkalan Bun Loksado

Banjarmasin

Borneo

Jáva

Jakarta
Jáva

Ubud

Makasar

MaumereLabuan Bajo

Gili Laba

Sulawesi
Rantepao

NP Komodo
Flores

1.–2. Praha – Jakarta: přílet na Jávu; hl. m. In-
donésie Jakarta – někdejší holandská Batávie; 
odpočinek po dlouhém letu.
3. Jakarta – Makassar: nejvýznamnější místa Jakar-
ty – velikášský památník Monas, mešita istiqlal 
(největší v JV Asii), kavárna Batavia, přístav Sunda 
Kelapa; přelet do Makassaru na ostrově Sulawesi.
4. Makassar – Rantepao: celodenní přejezd krás-
nou tropickou krajinou do městečka Rantepao 
– do centra unikátní kulturní oblasti Tana Toraja.
5. Rantepao: typické tržiště; možnost zúčast-
nit se tradiční pohřební slavnosti doprovázené 
porážkami zvířat – při některých se obětují až 
desítky buvolů (nemusí se vždy konat).
6. Rantepao: nenáročné procházky v krásné 
hornaté krajině – terasovitá rýžová políčka, 
pasoucí se vodní buvoli, tradiční stavení s ty-
pickými střechami.
7. Rantepao – Makassar: vesničky v okolí Ran-
tepao – Kete Kesu s domy ve tvaru buvolích 
rohů, Lemo s figurkami tau tau symbolizující-
mi zesnulé, Londa se zavěšenými hroby; noční 
autobus do Makassaru.
8. Makassar – Maumere – Moni: celodenní přesun 
– letecky do Maumere na ostrově Flores, poté auto-
busem do vesnice Moni na úpatí sopky Kelimutu.
9. Moni – Bajawa: východ slunce pozorovaný 
z vyhlídky na různobarevná kráterová jezera 
sopky Kelimutu; Ende s unikátními plážemi 
z modrých a zelených oblázků; horské měs-
tečko Bajawa (cca 1100 m n.m.) – obchodní 
centrum etnika Ngada.
10. Bajawa – Ruteng: vesnice etnika Ngada s uni-
kátními stavbami Ngadu a Bhaga (symboly 
plodnosti), megality a tradiční domy – to vše 
v podhůří činné sopky Inerie; nocleh v Rutengu, 
pod nejvyšší sopkou o. Flores, Gunung Ranaka.
11. Ruteng – Labuan Bajo: přejezd k moři 
(cca 5 hodin) do Labuan Bajo – cestou krásné 
pohledy na sopky, kmenové vesnice a rýžo-
vá pole etnika Manggaraja ve tvaru pavučin; 
nalodění a začátek plavby směrem na západ.
12. NP Komodo, Gili Laba: plavba do NP Komo-
do U, ostrov Rinca –  pozorování nejznámějších 
místních obyvatel, tzv. komodských draků 

(varan komodský – největší žijící ještěr, dorůstá 
délky až 3 m a hmotnosti 70 kg); návrat na loď 
a možnost šnorchlování u ostrůvku Gili Laba.
13. Gili Laba – Mataram: pokračování plavby 
– zastávka v domorodé vesnici na ostrově 
Moyo, možnost šnorchlování u ostrova Kerma-
ta; večer přistání na ostrově Lombok a transfer 
do Mataramu, hlavního města ostrova.
14. Mataram – Denpasar – Ubud: přelet na Bali 
a přejezd do Ubudu, kulturního centra ostrova 
– odpočinek s možností tradičních balijských 
masáží.
15. Bali: chrám posvátného pramene Pura Tirta 
Empul, nejposvátnější balijský chrám Besakih 
rozkládající se na úpatí sopky Gunung Agung 
(3142 m n.m.), kráterové jezero Batur; předsta-
vení tradičního balijského tance.
16. Bali: výlet do centrálních hor – jezerní 
chrám Pura Danu Bratan, botanická zahrada, 
nenáročná procházka v kopcích (dle počasí buď 
rýžové terasy u Jatiluwih, nebo vodopád po-
blíž vesnice Munduk); scénický západ slunce 
u „chrámu na moři“ Tanah Lot.
17.–18. Ubud – Denpasar – Praha: volno na náku-
py posledních suvenýrů v místních obchůdcích; 
fakultativně možnost návštěvy opičího lesa 
s lehce tajemnou atmosférou, obývaného hejny 
opic; večer odlet, přílet do ČR 18. den.

indonésie

snídaně
6–16 účastníků

18
dní

 � Komodští draci na ostrovech Rinca  
a Komodo

 � Nádherná příroda a fascinující kultura 
na Sulawesi

 � Pláž modrých oblázků na Floresu

 � Hinduistické chrámy a propracované 
tance na Bali

Bali, Flores, Sulawesi
Cesta za komodskými draky

Indonésie, největší souostroví světa, je přírodně, kulturně i nábožen-
sky nesmírně pestrou zemí. Vydejte se s námi poznat některá z fascinujících 

míst, která tato úžasná země nabízí. Naši cestu zahájíme v Jakartě, někdejším centru ni-
zozemské koloniální říše. Na ostrově Sulawesi, kde v horské krajině leží země Toradžů, poznáme jejich 
originální pohřební zvyky. Pokračovat budeme na ostrov Flores s nádhernými sopkami, rýžovými 
políčky ve tvaru pavučin a pláží s modrými kamínky. Tvory jako z bájí a legend – proslulé komodské 
draky – spatříme během plavby mezi ostrovy východní Indonésie. Na Bali, ostrůvku hinduismu v moři 
islámu, se projdeme nádhernými chrámy a shlédneme zdejší propracované taneční formy. Vydejte 
se s námi na cestu za indonéskou rozmanitostí!

Kód zájezdu Termín Cena (Kč)

33-396-510 24. 9.–11. 10.  72 800
jednolůžkový pokoj – 5200 Kč (pouze hotely)
indonéské vízum – 1200 Kč

Všeobecně platné podrobnější informace  
o zájezdových službách naleznete na str. 100. 

V ceně zahrnuto: letenka Praha–Jakarta–
Praha (vč. všech poplatků), 4x místní přelet 
(Jakarta–Makassar–Maumere, Mataram–Den-
pasar–Jakarta, 1x noční linkový autobus na se-
zení, mikrobusy, 12x hotel ** se snídaní, 2x ka-
juta s plnou penzí během plavby 
Flores–Lombok, vstupné do  NP 
Komodo, český odborný prů-
vodce China Tours.

NoviNKa

Vesnice Bena (Pavla Teichmanová)

Kráter Kelimutu (Pavla Teichmanová)

Domy Toradžů (Jana Moravcová)

Rýžové terasy na Bali (Jan Pospíšil) 89
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Sulawesi

Surabaya
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Bromo

INDONÉSIE

18
22
dní

indonésie

snídaně
6–16 účastníků

 � Úchvatný východ slunce nad 
kráterem Bromo

 �Monumentální chrámy Borobudur 
a Prambanan

 � Exotické tance na Bali a tradiční 
jávské divadlo

 � Šnorchlování na ostrově Lombok

Indonésie – velká cesta
Do země smaragdových ostrovů

Jáva, Sulawesi, Bali a Lombok. Přijměte pozvání do Indonésie 
– největšího souostroví světa – a seznamte se s kulturní a ná-

boženskou různorodostí jejích ostrovů. Poznejte monumentální chrámy 
Borobudur a Prambanan, animistickou kulturu Toradžů i nesčetné exotické taneční a divadelní formy. 
Okouzlí vás také nádherná, nesmírně pestrá a rozmanitá indonéská příroda. Zažijete východ slunce nad 
vulkánem Bromo, projdete se mezi rýžovými políčky. Poznáte unikátní tradiční kultury, ochutnáte místní 
skvělou kuchyni. Zájemci si mohou cestu prodloužit o odpočinek na písčitých plážích ostrova Lombok.

1.–2. Praha – Yogyakarta: přílet do hl. m. bývalého 
jávského království, proslaveného výrobou batik.
3. Yogyakarta: návštěva královského paláce, tzv. kra-
tonu, prohlídka „vodního paláce“ Taman Sari, bývalého 
královského harému; výlet do hinduistického chrámu 
Prambanan U z 9. stol.; večer představeni Rámájany.
4. Yogyakarta: východ slunce na buddhistic-
kém chrámu Borobudur U z přelomu 8. a 9. stol.; 
cestou zpět chrámy Mendut a Pawon; večer 
procházka po obchodní třídě Malioboro, nebo 
fakultativně tradiční javánské loutkové divadlo.
5. Yogyakarta – Bromo: celodenní přesun z Yo-
gyakarty přes centrální Jávu pod vulkán Bromo 
do vesnice Cemoro Lawang.
6. Bromo: úchvatná scenérie východu slunce 
nad vulkánem Bromo a činnou sopkou Gunung 
Semeru (3676 m) v pozadí – procházka po okra-
ji vulkánu; přesun do Bondowoso.
7. Planina ijen: výlet s výstupem k sirnému 
jezeru na hranu kráteru Kawah ijen s úchvat-
nou scenérií – nosiči s koši naplněnými sírou 
absolvující namáhavý výstup ze dna kráteru; 
možnost návštěvy továrny na zpracování kávy.
8. Bondowoso – Makassar: přejezd do přístavu 
Surabaja a přelet na ostrov Sulawesi.
9. Makassar – Rantepao: celodenní přejezd krásnou 
tropickou krajinou do města Rantepao – centrum 
unikátní kulturní oblasti Tana Toraja.
10. Rantepao: návštěva místního typického tr-
žiště; možnost zúčastnit se tradiční pohřební 
slavnosti (nemusí se vždy konat).
11. Rantepao: celodenní pěší výlet do okolí – 
terasovitá rýžová políčka, pasoucí se vodní 
buvoli, tradiční stavení s typickými střechami.
12. Rantepao: výlet po vesničkách v okolí – Kete 
Kesu s tradičními domy ve tvaru buvolích rohů, 

Lemo s figurkami tau tau, Londa s tzv. zavěšený-
mi hroby; noční autobus do Makassaru.
13. Makassar – Ubud: ranní příjezd, přelet 
do Den pasaru a následný přejezd do Ubudu 
– kulturní centrum ostrova Bali; odpočinek 
s možností tradičních balijských masáží.
14. Bali: celodenní okruh po ostrově – chrám 
posvátného pramene Pura Tirta Empul, nej-
větší balijský chrám Besakih rozkládající se 
na úpatí vulkánu Gunung agung (3142 m), 
jezero Danau Batur; večer fakultativně předsta-
vení některého tradičního balijského tance.
15. Bali: celodenní výlet do oblasti centrálních 
hor – jezerní chrám Danu Bratan zasvěcený 
Dewi Danu, bohyni vody, botanická zahrada; 
příjemná procházka balijským venkovem – 
dle konkrétní sezony buď k vodopádu u vesnice 
Munduk mezi kopci porostlými džunglí, rýžovými 
políčky a ovocnými sady, NEBO v okolí krásných 
terasovitých rýžových políček v okolí Jatiluwih.
16. Ubud: volno na nákupy v krámcích a galeriích, 
fakultativně návštěva opičího lesa; odpoledne 
prohlídka chrámu Taman ayun – jeden z nej-
krásnějších na Bali; scénický západ slunce nad 
„chrámem na moři“ Tanah Lot.
17.–18. Přesun do Denpasaru a let domů, přílet 18. den.
PRoDLoUŽENÍ Na oSTRovĚ LoMBoK:
17. Ubud – Lombok: trajekt na o. Lombok s vr-
cholem sopky Gunung Rinjani (3726 m), krátký 
přejezd do Senggigi, ubytování u pláže.
18.–20. Senggigi: tři dny na písečných plá-
žích ostrova Lombok – odpočinek s možností 
šnorchlování, koupání; pro zájemce možnost 
návštěvy místní školy, podporované partner-
skou agenturou Kintari.
21.–22. Odlet zpět do ČR, přílet domů 22. den.

Všeobecně platné podrobnější informace o zájezdových službách naleznete na str. 100. 

V ceně zahrnuto: letenka Praha–Yogyakarta / Denpasar nebo Mataram–Praha 
(vč. všech poplatků), 2x přelet (Surabaya–Makassar–Denpasar), 1x noční linkový 
autobus na sezení, mikrobusy, 1x loď nebo trajekt v prodloužení, 14x hotel ** se 
snídaní (+ 4x v prodloužení), český odborný průvodce China Tours.

Základní varianta (18 dní) Prodloužená varianta (22 dní)

Kód zájezdu Termín Cena (Kč)

33-399-510 17. 5.–3. 6.  66 800
33-399-520 11.–28. 10.  66 800
jednolůžkový pokoj – 5800 Kč, indonéské vízum – 1200 Kč

Kód zájezdu Termín Cena (Kč)

33-399-511 17. 5.–7. 6.  72 800
33-399-521 11. 10.–1. 11.  72 800
jednolůžkový pokoj – 7900 Kč, indonéské vízum – 1200 Kč
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Chrám Borobudur (Renáta Jelínková)

Chrám Tanah Lot (Jana Pavlištíková)

Balijské ženy s obětinami (Jana Pavlištíková)

Typické domy Toradžů (Jana Pavlištíková)
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1.–2. Praha – Jakarta: odpoledne nebo večer 
přílet do hl. města Indonésie.
3. Jakarta – Jayapura: prohlídka Jakarty – stará Ba-
távie s pozůstatky holandské architektury, most ze 
17. stol., bývalé sídlo generálního guvernéra, starý 
přístav Sunda Kelapa, náměstí Nezávislosti se 132 m 
vysokým památníkem; noční přelet do Jayapury.
4. Jayapura/Sentani – Wamena: ráno přílet 
do hlavního města Západní Papuy (městeč-
ko Sentani s letištěm) a návazně do městečka 
Wamena – centrum Baliemského údolí obje-
veného až v r. 1938; ubytování v Baliem valley 
Resort v 1900 m n.m. s nádherným výhledem 
na údolí a masiv hory Trikora (4730 m).
5. Wamena: přejezd na předměstí Wameny a ráj fo-
tografů – tradiční místní trh (stovky příslušníků nár. 
menšiny Dani prodávajících typické rukodělné vý-
robky – kamenné sekery, sítě z trávy, luky a šípy); 
procházka baliemským venkovem s políčky s batáty, 
jamu, kořeny taro a jinými plodinami; přechod 90 m 
dlouhého mostu zavěšeného nad řekou Baliem.
6. Údolí Pugima: celodenní nenáročný pěší výlet 
širokým úrodným údolím obývaným horskými 
Papuánci – jeskyně, odkud vytéká řeka Yuan, 
návštěva jediné hrnčířské dílny v oblasti s pri-
mitivními výrobními postupy.
7. Ráno přesun autem do jižní části Baliemského 
údolí do vesnice Sogogmo a celodenní nenároč-
ný pěší výlet podél divoké řeky Baliem a dále 
vesnicemi Daniů – nádherné výhledy na řeku se-
vřenou v údolí, terasovitá rýžová políčka, divoce 
rostoucí cukrová třtina a pandánové palmy.
8. Výlet do centrální části Baliemského údolí 
– hodinové náročnější stoupání horským prale-

sem k horskému jezírku, ukázka staré techniky 
získávaní soli ze solných pramenů; nedaleká 
vesnice Kurulu, kde budeme moci obdivovat 
350 let starou vyuzenou mumii klanu Dugum.
9. Jezero Habema: brzy ráno (3hod. cesta) odjezd 
k jezeru ve výšce 3200 m n.m. – po cestě střídání 
několika vegetačních pásem (jezero obklopené 
mokřinami s různorodými orchidejemi); při dob-
rém počasí nádherné výhledy na horu Trikora; 
možnost krátkých vycházek okolo jezera. ALTERNA-
TIVA PŘI ŠPATNÉM POČASÍ: pěší vycházka okolím 
– tradiční vesnice Daniů s typickými domky ho-
nai, muži s pouzdry (koteky) na přirození a ženy 
v sukénkách z rákosových vláken.
10. Tradiční zabíjačka: neopakovatelný ces-
tovatelský zážitek a opět ráj pro fotografy 
– celodenní tradiční „prasečí slavnost“ ve vesni-
ci Daniů (prase dušené v jámě za pomoci žhavých 
kamenů) – Daniové slavnostně ozdobení pe-
řím z rajek nacvičující bojovou akci; možnost 
ochutnávky skvělé speciality servírované se 
sladkými bramborami (batáty).
11. Wamena – Jayapura: ráno přelet zpět do 
Jayapury/Sentani a přejezd k jezeru Sentani 
s rybářskými vesnicemi na kůlech nad vodou; 
vyhlídka na 2160 m vysokou horu Gunung Ifar, 
tradiční místní trh.
12.–13. Jayapura – Praha: během dne odlet přes 
Denpasar, případně Jakartu, přílet domů 13. den.
PRoDLoUŽENÍ Na BaLi:
12.–15. Bali (– Praha): přelet do Denpasaru a dvou-
denní odpočinek na písčitých plážích – možnost 
vodních sportů a skvělá přímořská kuchyně; 
14. den odpoledne odlet, přílet domů 15. den.

 � Rušná tržiště, domorodé vesnice 
a uzené mumie předků

 �Muži s pouzdry na přirození a pravá 
papuánská zabíjačka

 � Divoké řeky, horská jezera, skalní 
velikáni, rýžová pole

 �Možnost prodloužení na plážích 
ostrova Bali

plná penze / snídaně
vstupy v ceně

6–16 klientů

indonésie

13
15
dní

Indonésie – Západní Papua
Cesta do lůna přírody

Vydejme se do „doby kamenné“, do jedné z posledních turisticky nejméně dotčených oblastí 
na světě. Do Baliemského údolí, které bývá také někdy označováno jako „poslední Šangri-la“. 

Do bujnou vegetací porostlého nádherného úrodného údolí ve stínu čtyřtisícového velikána, které 
západní civilizace objevila až v roce 1938. Navštívíme domorodé vesnice místního etnika Daniů, na tr-
žištích si můžeme koupit tradiční, po tisíce let stejné nástroje a také se zúčastnit významné „slavnosti 
vaření prasete“, na niž se Daniové ozdobí pestrobarevnými péry rajek. Užijeme si také nádhernou 
místní přírodu – divoká říční údolí, bujnou tropickou vegetaci, rozsáhlé savany či bažinatá jezera ob-
rostlá orchidejemi. Na závěr cesty si se zájemci o prodloužení odpočineme u moře na ostrově Bali.

Jayapura

Bali

Jakarta

údolí Baliem
ZÁP. PAPUA

Všeobecně platné podrobnější informace o zájezdových službách naleznete na str. 100. 

V ceně zahrnuto: letenka Praha–Jakarta / Denpasar–Praha (vč. všech poplatků), 4x 
přelet (Jakarta–Jayapura–Wamena–Jayapura–Denpasar/Jakarta), mikrobus, 9x ho-
tel *** (+ 2x v prodloužení), 7x plná penze, 2x snídaně (+ 2x v prodloužení), český 
odborný průvodce China Tours, v Baliemském údolí ještě místní průvodce.

Základní varianta (13 dní) Prodloužená varianta (15 dní)

Kód zájezdu Termín Cena (Kč)

33-398-510 22. 11.–4. 12.  94 800
jednolůžkový pokoj – 7900 Kč 
indonéské vízum – 1200 Kč

Kód zájezdu Termín Cena (Kč)

33-398-511 22. 11.–6. 12.  98 800
jednolůžkový pokoj – 9980 Kč 
indonéské vízum – 1200 Kč

91Na hostině (Jan Pospíšil)

Údolí Baliem

Domorodý bojovník (Jan Pospíšil)

Údolí Pugima (Jan Pospíšil)





Manila

El Nido

Puerto Princesa

Cebu City

Bohol

Luzon

Palawan

FILIPÍNY

Cebu

Filipíny

15
20
dní

snídaně
vstupy v ceně

6–16 účastníků

 � Vzhůru na monumentální 2000 let 
staré rýžové terasy

 � Na vahadlových loďkách 
do pitoreskních zátok

 � Po vodě i pěšky do krasových 
jeskyní i na vulkány, k horkým 
pramenům i ledovým vodopádům

1.–2. Praha – Manila: přílet na ostrov Luzon 
a procházka hl. m. – koloniální čtvrť Intramuros, 
barokní kostel Sv. augustina U, Rizal Park; zá-
pad slunce nad manilskou zátokou.
3. Manila: celodenní výlet ke kráterovému jezeru 
Taal se stejnojmenným vulkánem (nenápadný, ale je-
den z nejaktivnějších na Filipínách) – lodí přes jezero 
a dále pěšky (nebo na koních) na vrchol (max. 1 h).
4. Manila: výlet do městečka Pagsanjan – kánoí 
proti proudu řeky hlubokým kaňonem porost-
lým tropickou vegetací k vodopádu Magdapio.
5. Manila – Banaue: celodenní přejezd do ob-
lasti filipínských Kordiller.
6.–7. Dvoudenní výjezd do okolí Banaue: pěší 
výlety po rýžových terasách k termálním pra-
menům a vodopádům – domorodé vesničky 
obývané pozoruhodným kmenem Ifugao.
8. Banaue – Sagada – Baguio: tzv. „horská stani-
ce“ v nadm. výšce 1500 m; Údolí ozvěn – posvátné 
pohřebiště vysoko ve skalách, pro zájemce 
sestup a prohlídka zatopené krasové jeskyně 
Sumaging, výhledy na všudypřítomné rýžové te-
rasy; pokračování po tzv. „Zig Zag“ Road – silnici 
vedoucí nádhernou scenérií s výhledy do hlubo-
kých propastí i na téměř třítisícový vrchol Mt. Pulag.
9. Baguio – Manila – Cebu City: přejezd zpět 
do rozpálených nížin a odlet do Cebu City.
10. Cebu City – Tagbilaran: lodí na ostrov Bo-
hol a přejezd na ostrůvek Panglao – odpočinek 
a koupání na Alona Beach.
11. Bohol: výlet na Čokoládové hory (neobvyklé 
geologické formace – asi 1300 perfektně a sou-
měrně tvarovaných kopečků); výstup na vyhlídku 

ve středu bizarní scenérie „čokoládových“ kop-
ců; mahagonový prales a návštěva chovného 
centra nártouna – nejmenší opičky na světě.
12. Bohol – Cebu City: dopoledne odpočinek 
na pláži, fakultativně možnost výletu za delfíny 
a na korálové útesy; plavba lodí na ostrov Ce-
bu a krátká prohlídka Cebu City – Magalhaesův 
kříž a katedrála St. Nino. 
13. Cebu: celodenní výlet podél jižního pobřeží 
ostrova Oslob – zážitek pozorování nebo šnor-
chlování s velrybími žraloky – největší žraloci 
světa; kaskády vodopádu Kawasan s průzrač-
nými jezírky; koupání a šnorchlování na písečné 
pláži White Beach.
14.–15. Cebu City – Manila – Praha: odlet do Ma-
nily a následně do ČR, přílet domů 15. den.
PRoDLoUŽENÍ Na oSTRovĚ PaLaWaN:
14. Cebu City – Puerto Princesa: odlet na ostrov 
Palawan, prohlídka hl. m. a jeho okolí – motýlí 
a krokodýlí farma.
15. P. Princesa – El Nido: dlouhý, ale zajímavý 
přejezd tropickou přírodou do městečka El Nido.
16.–17. El Nido – letovisko s pitoreskními záto-
kami, vápencovými útesy a písečnými plážemi 
s průzračně čistou vodou: lodní výlety po ostrůvcích 
a lagunách souostroví Bacuit – jedna z nejhezčích 
tropických scenérií na světě, koupání a šnorchlování.
18. El Nido – Sabang – P. Princesa: NP Under-
ground River – plavba nádhernou krasovou 
jeskyní proti proudu podzemní řeky několik 
kilometrů do nitra země U.
19.–20. P. Princesa – Manila – Praha: přejezd na letiš-
tě, let do Manily a následně domů, přílet do ČR 20. den.

Třista let pod španělskou nadvládou a devadesát let soužití s americkými vojáky 
– to vše se mísí s kulturou a zvyky původních obyvatel v exotický koktejl ještě 

stále málo navštěvovaných, turisty opomíjených lákadel. Barokní katedrály z dob 
španělské kolonizace, monumentální 2000 let staré rýžové terasy, aktivní vulkány 
a hlavně průzračné smaragdové moře s korálovými útesy a liduprázdnými plážemi – to 
vše a ještě k tomu nejmenší primát na světě na vás čekají na této neobyčejné cestě na Filipíny.

Po ostrovech ohnivého kruhu
Filipíny – velká cesta

Všeobecně platné podrobnější informace o zájezdových službách naleznete na str. 100. 

V ceně zahrnuto: letenka Praha–Manila–Praha (vč. všech poplatků), 2x přelet (Manila–Tag-
bilaran a Cebu C.–Manila/P. Princesa) + 1x v prodloužení (P. Princesa–Manila), mikrobusy, te-
rénní mikrobusy jeepney, lodi a trajekty, MHD, 11x hotel *** se snídaní (+ 5x v prodloužení), 
1x jednoduché ubytování ve vesnici, vstupné do památkových objektů a NP dle programu, 
český odborný průvodce China Tours.

Základní varianta (15 dní) Prodloužená varianta (20 dní)

Kód zájezdu Termín Cena (Kč)

33-392-510 7.–21. 3.  69 800
33-392-520 24. 10.–7. 11. 69 800
Termíny pro rok 2016 – viz www.chinatours.cz
jednolůžkový pokoj – 6450 Kč

Kód zájezdu Termín Cena (Kč)

33-392-511 7.–26. 3.  82 800
33-392-521 24. 10.–12. 11. 82 800
Termíny pro rok 2016 – viz www.chinatours.cz
jednolůžkový pokoj – 9700 Kč 

Silvestr na Filipínách                str. 9592

Pláž s typickou vahadlovou loďkou (Martin Primas)

Opička nártoun filipínský (Miloš Podpěra)

Vodopád v Banaue ((Miloš Podpěra)

Pohřebiště v Sagada (Oldřich Pospíšil)
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Palawan

FILIPÍNY

Cebu

Rodinná 
poznávací 
exotika

Rodinnou poznávací  
exotiku uvádíme jako první  
v České republice! 

 Šrí Lanka pro malé dobrodruhy (s. 37)

 Klasická Indie pro malé milovníky historie (s. 39)

 Jižní Indie pro malé cestovatele (s. 39)

 Nepál pro malé milovníky hor (s. 43)

Máte v rodině malé cestovatele toužící po po-
znání světa? Přicházíme se speciální nabídkou 

pro ně i pro jejich (pra)rodiče. Naše nové cesty jsme 
připravili s ohledem na děti ve věku 6–12 let – mají 
přizpůsobené tempo i složení programu tak, aby malé 
poutníky zaujal co nejvíce. Dáváme tak dětem šanci 
stát se plnohodnotnými účastníky zájezdu a někdy 
i jejich spolutvůrci. 

Dárek pro děti navíc!!!

Každý malý cesto-
vatel obdrží jako 

zvláštní dárek od nás 
jednu ze souboru stol-
ních her z dílny Lucie 
Ernestové, grafičky 
většiny našich propa-
gačních materiálů.

www.lucieernestova.cz
Silvestr na Filipínách                str. 95 93



Silvestr na Šrí Lance

Vánoce a Silvestr v jižní Indii

Vánoce a Silvestr v Nepálu







10
dní

15
dní

14
dní

Nadělte si pod stromeček opravdový odpočinek po předvánočním shonu a vydejte se 
s námi na Šrí Lanku – malý ostrov s nepřebernými možnostmi. Cestu začneme vskutku 
impozantně – u „Lví skály“ v Sígiriji a v buddhistických jeskynních chrámech v Dambulle. 
Další zastávkou budou voňavé zahrady koření v Matalé a město Kandy s proslulým chrá-
mem Buddhova zubu. Při jízdě divokou přírodou šrílanské Centrální vysočiny spatříme 
nespočet vodopádů, mlžné lesy, rododendrony a koloniální městečka. Ještě než se po-
noříme do vod Indického oceánu, projdeme si opevněné centrum přístavu 
Galle a jeho půvabné koloniální uličky. Příchod nového roku pak oslavíme 
v letovisku v jihozápadní části ostrova koupáním či výlety do okolí.

Vánoce strávené v křesťanské části Indie budou méně „ladovské“, ale o to více barevné 
a veselé. Čeká nás ochutnávka nejen tradiční kéralské kuchyně a místních pověstných ča-
jů, ale i kulturní zážitek ve formě tradičního divadla kathakali. Na obytné lodi – hausbótu 
– si uděláme vyhlídkovou plavbu indickým venkovem a z pohodlí kajuty budeme pozoro-
vat pestrý život kolem: ženy v barevných sárích, rybáře, vesničky obklopené kokosovými 
palmami. V NP Périjár se svezeme na slonovi a pak si uděláme exkurzi do manufaktury 
na výrobu čaje. Závěrečná relaxace na vyhřátých plážích Indického oceánu 
bude sladkou tečkou za naším pestrým programem.

Poleťte s námi na dovolenou, kde den za dnem plyne v příjemném tempu, na vlně poznávaní, 
ale i pohody a oddechu v krásném prostředí nejvyšších hor naší planety. Nejedná se o fyzicky 
náročnou akci, i když několik kilometrů ujdeme i pešky, a to nalehko nebo s malým batůžkem 
v kopcích nad Pókharou. Program vás zavede na tak zajímavá místa, jako jsou Káthmándské 
údolí a jeho královská města, pevnost v Górkhce, jezero Phéva i NP Čitván. A kdo bude chtít, 
popluje na raftu po řece Trisuli nebo si zarybaří v její písčité laguně. Věříme, že 
program osloví ty z vás, kteří chtějí zužitkovat volný čas kolem svátku k dovole-
né a poznání tak zajímavé země, jakou Nepál bezesporu je.

Exotické  Silvestry
Máte v době kolem Vánoc či Silvestra pár volných 

dnů? Láká vás představa čekání na příchod nového 

roku na pláži, s hvězdnou oblohou nad hlavou a šumí-

cím mořem za zády? Na této dvoustraně najdete ně-

kolik možností, kam se můžete vydat za odpočinkem 

i poznáním v době, kdy je u nás pošmourno 

a nevlídno. Tehdy na Šrí Lance či ve Vi-

etnamu nebo Malajsii září slunce a teplé 

moře zve ke koupání...
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Exotické  Silvestry

Silvestr ve Vietnamu

Silvestr v Malajsii

Silvestr na Filipínách







10
dní

10
dní

10
dní

Vyměňte mrazivé a pošmourné dny za sluncem zalité jižní pobřeží Vietnamu a oslavte s ná-
mi Nový rok na ostrově Phu Quoc, na jednom z nejhezčích míst jihovýchodní Asie. Naše 
cesta kombinuje poznávání i aktivní odpočinek, ruch velkoměsta i poklidnou vesnickou 
atmosféru. Navštívíme Saigon a seznámíme se s jeho pestrou minulostí, nevyhneme se 
ani ulicím tepajícím životem. Unikneme ale i do klidu vesniček lemujících břehy Mekongu 
a ti nejodvážnější si připijí pálenkou, v níž místo švestek plavou hadi a štíři. Pohnutou vá-
lečnou historii země si připomeneme u tunelů Vietcongu v Cu Chi. Od všech 
vjemů si odpočineme při pobytu na ostrově Phu Quoc, kde si každý najde 
aktivity dle svého gusta.

Nechcete letos oslavit zimní svátky trochu jinak? Exotická Malajsie nabízí nepřeberné 
množství památek i přírodních krás a během zimních měsíců i příjemné teploty a kilo-
metry písečných pláží. V úvodu vás pozveme do malajsijské metropole Kuala Lumpuru 
– srdce země a místa, kde příběh moderní Malajsie začal. Projdeme se barvitými etnickými 
čtvrtěmi, jež odrážejí pestrou a pohnutou historii země. Se zatajeným dechem budeme 
pozorovat zářící světla jednoho z nejvyšších mrakodrapů světa, elegantních Petronas 
Twin Towers. Ruch velkoměsta pak vystřídá zpěv ptáků a šustění čajových 
lístků v Cameron Highlands. Tečku za celou cestou udělá odpočinek na pí-
sečných plážích malého ostrůvku Pangkor, kde v prostředí krásné tropické 
přírody oslavíme příchod nového roku.

Pohodoví lidé, palmové pláže, bujná tropická příroda, znamenitý rum – zimní čas na Fi-
lipínách bude mít trochu jiný běh... V relaxační atmosféře centrálních Visajských ostrovů 
postupně navštívíme Cebu, kde si připomeneme slavného mořeplavce Fernaa Magalhae-
se, a sopečný ostrov Bohol s jeho kuriozními Čokoládovými horami, v nichž se ukrývá 
maličká opička nártoun. Blízký ostrůvek Panglao se stane naší základnou pro výlety za 
šnorchlováním, delfíny a obřími býložravými žraloky. Poslední perličkou na 
ostrovním náhrdelníku pak bude Bantayan se svými skvělými plážemi i ko-
rálovými zahradami. Během třídenního pobytu, kdy zde oslavíme i příchod 
nového roku, bude čas i na jeho případný cyklo či motoprůzkum.

Podrobnosti 
http://www.chinatours.cz/silvestr-v-asii/
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PERU země zlata a slunce
 �Machu Picchu U a posvátné údolí řeky Vilcanota

 � Jezero Titicaca a ostrov Slunce

 � Copacabana – poutní místo Jižní Ameriky

 � Incké památky v okolí Cusca U

Naše pestré putování vede nejpozoruhodnějšími místy Peru a severu Bolívie. Zažijeme tajem-
nou atmosféru legendární incké citadely Machu Picchu stejně jako západ slunce za hřebeny 
hor nad jezerem Titicaca. Po cestě si na tři dny „odskočíme“ i do sousední Bolívie s nejvýše 
položeným hlavním městem na světě La Paz a poutním místem Jižní Ameriky Copacabanou 
s její slavnostní atmosférou. Pro tuto sezonu opět přinášíme možnost obohacení klasické-
ho programu o fakultativní prodloužení. Jedná se o pobyt v amazonské džungli spojený 
s jednodenními výlety a poznáním způsobu života domorodých Peruánců.

1.–2. Letecky Praha – Lima U, prohlídka srdce starého města: Plaza Mayor s prezidentským 
palácem, populární a moderní čtvrť Miraflores, Park lásky u pobřeží Tichého oceánu, od-
polední přejezd podél oceánu na jih do Pisca a na poloostrov Paracas.
3. Ostrovy Ballestas – lodní výlet s pozorováním kolonií lachtanů a tučňáků v přírodní re-
zervaci, národní park Paracas zajímavý svou archeologickou historií, přejezd k planině 
Nazca U, zastávka v pravé pouštní oáze Huacachina.
4. Fakultativní letecká prohlídka obřích kreseb a linií na planině Nazca, návštěva hřbitova 
Chauchillo se zachovalými mumiemi, přejezd do městečka Arequipa.
5. Arequipa U – město ležící pod spící sopkou El Misti (5821 m); návštěva nejživější a nej-
větší tržnice v Peru, prohlídka historického centra města, klášter Santa Catalina; fakultativní 
pěší výlet v okolí.
6. Chivay – prohlídka města a pohodový pěší výlet spojený s koupáním v nedalekých ter-
málních lázních; relaxační den zaměřený na pohodlnou aklimatizaci.
7. Nejhlubší kaňon světa Colca, malebné údolí plné předinckých umělých teras uprostřed 
obrovských horských masivů, rozhledna Cruz del Condor; v případě příhodných podmínek 
pozorování volně žijících kondorů zblízka.
8. Plovoucí rákosové ostrovy Uros na jezeře Titicaca, přejezd podél jezera do Bolívie; pro-
hlídka malebného městečka Copacabana – proslulé poutní místo Jižní Ameriky, pozorování 
západu slunce z předincké skalní observatoře Horca del Inca.
9. ... 18. den

Celý program tohoto zájezdu, včetně termínů, cen a podmínek, a mnoho 
dalších zájezdů CK Adventura do celého světa naleznete na  

     http://svet.chinatours.cz

Poznejte svět s našimi   partnery!
Svět samozřejmě není jen Asie. Ve  spolupráci s našimi partnery – CK 
Adventura (mateřská společnost China Tours) a  America Tours nyní 
nabízíme poznávací zájezdy do  celého světa. Sdílíme s  nimi stejnou 
filozofii o přípravě i realizaci zájezdů a na naše nové internetové stránky 
jsme tedy umístili kvalitní výběr poznávacích cest po celé naší zeměkouli.

TTG Awards
nejlepší touroperátor 
pro Afriku
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Celý program tohoto zájezdu, včetně termínů, cen a podmínek, a mnoho 
dalších zájezdů CK America Tours do Ameriky naleznete na  

     http://svet.chinatours.cz

Z naší rozšířené nabídky zájezdů můžete vybírat  
na nové internetové stránce  

http://svet.chinatours.cz

Poznejte svět s našimi   partnery!

NP ZÁPADU USA
 � NP Yellowstone, Grand Teton i Rocky Mountain

 � Slavná města Los Angeles a San Francisco

 � Jedinečná příležitost podívat se do Las Vegas a zkusit ruletu!

Zájezd, který nabízí milovníkům přírody průřez tím nejlepším, co může americký západ na-
bídnout. Od pouští po ledovce, od mořských pláží po horské štíty. Nechte se zlákat k poznání 
jedinečné rozmanitosti přírodních zajímavostí západu USA.

1. Letecky Praha – Los Angeles, setkání na letišti s průvodcem a transfer do hotelu.
2. Los Angeles – celodenní prohlídka zahrnující největší atrakce této metropole – Holly-
wood, Beverly Hills, Griffith Observatory, Rodeo Drive; odpoledne fakultativně návštěva 
filmových studií Universal.
3. NP Sequoia Kings Canyon – velmi časně odjezd na sever, prohlídka parku do večerních 
hodin, ubytování ve Fresnu.
4.–5. San Francisco – po příjezdu prohlídka hlavních atrakcí města včetně plavby lodí po zá-
livu pod Golden Gate. Další den pokračování prohlídky s dostatkem času k samostatným 
vycházkám; fakultativně nezapomenutelný let helikoptérou nad San Franciscem a Golden 
Gate a v podvečer odjezd na sever.
6. NP Redwood – návštěva národního parku na pobřeží Pacifiku, domova nejvyšších stromů 
na Zemi; po prohlídce pokračování do NP Crater Lake v Oregonu.
7. NP Crater Lake – prohlídka parku a pokračování cesty na sever.
8. Seattle – návštěva NP Mt. Rainier a v odpoledních hodinách příjezd do Seattlu, indiv. 
prohlídka centra města.
9. NP Olympic – časně odjezd do národního parku na stejnojmenném poloostrově; celo-
denní okruh parkem, odpoledne odjezd lodním trajektem na pevninu.
10. NP North Cascades – dopoledne návštěva ve výrobním závodě Boeing v Everettu, 
kromě muzea letectví navštívíme výrobní linku, kde se montují Boeingy řady 747, 777 a 787; 
poté průjezd NP North Cascades, nocleh ve Spokane.
11. Coeur D´Alene NF – přejezd do národního parku Yellowstone, v podvečer ubytování 
v Gardineru.
12. NP Yellowstone – celodenní prohlídka – okruh parkem nejatraktivnějšími místy, pozo-
rování bizonů, jelenů a další zvěře.
13. ... 21. den

TTG Awards
nejlepší touroperátor 
pro Ameriku
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Letecká přeprava
Většinu našich dálkových letů do Asie zajišťujeme v rámci skupinových rezervací u těchto společností:  
Austrian Airlines, Emirates Airline, Turkish Airlines, České aerolinie a Korean Air.
 

  

Naši partneři
Kvalitní služby nelze dělat bez kvalitních partnerů. Během 
13 let činnosti CK jsme si vytvořili síť firem, které nám 
pomáhají ve všech fázích zajišťování našich cest.

Peníze, pojištění a technická podpora

Individuální rezervace letenek vytváříme v rezervačním 
systému GDS Galileo by Travelport. 

Vystavování letenek pro nás řeší již od našeho založení 
letenková agentura Asiana.

Uniqa je náš monopolní poskytovatel všech 
povinných i doporučených pojištění – od 
zákonného pojištění CK až po firemní auta.

Československá obchodní banka se stará 
o spolehlivý bankovní styk s domácími zá-
kazníky i obchodními partnery po celé Asii.

Od roku 2012 mobilní i pevné, hlasové i da-
tové linky CK převzal nadnárodní operátor 
T-Mobile. O všechny mašinky, které je vyu-
žívají, se stará firma System4u. 

Všechny propagační materiály China Tours 
– od malých letáčků až po každoročně oceňo-
vaný katalog zájezdů – tvoří téměř od našeho 
založení grafické studio Gao.   

Propagace

  

P. R. agentura STANCE pečuje o na-
še mediální výstupy od roku 2013 a 
hlídá, aby na nás svět neměl šanci 
zapomenout.

98



Přehled vízových formalit a očkování

Všeobecně požadovaná platnost pasu je 6 měsíců po návratu. 
Pro udělení téměř každého víza je třeba jedna volná dvoustrana.

*) povolení předem zajišťuje CK (je třeba dodat předem sken pasu, vízum se uděluje po příletu)
**) nutná osobní návštěva ambasády každým žadatelem o vízum, potřebný biometrický pas

Informace uvedené v tomto přehledu jsou pouze orientační a mohou se v průběhu roku měnit.  
Očkování konzultujte s lékařem na hygienické stanici.

VÍZA A VSTUPNÍ FORMALITY OČKOVÁNÍ A ZDRAVOTNÍ PŘÍPRAVA

vyřízení foto (ks) cena povinné doporučené antimalarika

Arménie bezvízový styk 0 hepatitida A+B ne

Bangladéš 30 dní 3 1800 Kč 0 hepatitida A+B, břišní tyfus ke zvážení

Barma *) 7 dní 0 1200 Kč 0 hepatitida A+B, břišní tyfus ne

Bhútán *) 30 dní 2 500 Kč 0 hepatitida A+B, břišní tyfus ne

Čína (a Tibet *)) 7 dní 1 1200 Kč – 1 vstup 
  1600 Kč – 2 vstupy 0 hepatitida A+B, břišní tyfus ne

Filipíny bezvízový styk 0 hepatitida A+B ne

Gruzie bezvízový styk 0 hepatitida A+B ne

Hongkong, Macao bezvízový styk 0 0 ne

Indie 7 dní 1 1000 Kč 0 hepatitida A+B, břišní tyfus, cholera ke zvážení

Indonésie 7 dní 1 1200 Kč 0 hepatitida A+B, břišní tyfus ne

Izrael bezvízový styk 0 hepatitida A+B, břišní tyfus ne

Írán **) 30 dní 2 1900 Kč 0 hepatitida A+B, břišní tyfus ne

Japonsko bezvízový styk 0 0 ne

Jižní Korea bezvízový styk 0 0 ne

Jordánsko na hranici 0 14 USD 0 hepatitida A+B, břišní tyfus ne

Kambodža na hranici 1 30 USD 0 hepatitida A+B, břišní tyfus ne

Kyrgyzstán bezvízový styk 0 hepatitida A+B, břišní tyfus , cholera ne

Laos na hranici 1 30 USD 0 hepatitida A+B, břišní tyfus ne

Malajsie (Borneo) bezvízový styk 0 hepatitida A+B ke zvážení

Mongolsko 3 týdny 1 1900 Kč 0 hepatitida A+B ne

Nepál na hranici 1 25 USD (do 15 dnů) / 40 USD 0 hepatitida A+B, břišní tyfus ke zvážení

Omán po příletu 0 50 USD 0 hepatitida A+B ne

Rusko 3 týdny 1 2700 Kč 0 hepatitida A+B ne

Sev. Korea (KLDR) 14 dní 2 1200 Kč 0 0 ne

Singapur bezvízový styk 0 hepatitida A+B ne
Spojené arabské 

emiráty – Dubaj
po příletu 0 zdarma (do 30 dnů) 0 hepatitida A+B ne

Šrí Lanka *) 7 dní 0 800 Kč 0 hepatitida A+B ne

Taiwan bezvízový styk 0 hepatitida A+B, břišní tyfus ne

Thajsko bezvízový styk (do 30 dnů letecky, do 15 dnů po zemi) 0 hepatitida A+B, břišní tyfus ne

Turkmenistán *) na hranici 0 95 USD 0 hepatitida A+B, břišní tyfus ne

Uzbekistán *) na hranici 0 80 USD 0 hepatitida A+B, břišní tyfus ne

Vietnam 7 dní 1 2700 Kč 0 hepatitida A+B, břišní tyfus ne
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Pod každým zájezdem je přesná specifi-
kace služeb zahrnutých v ceně zájezdu, 
včetně počtu ubytování, stravování a pří-
padných upřesnění a výjimek.

V ceně všech zájezdů je vždy zahrnuto:
kvalifikovaný odborný český průvodce, meziná-
rodní letenka vč. všech poplatků, doprava, uby-
tování, nezbytné místní poplatky a vnitrostátní 
letenky včetně poplatků k nim, deník cestovatele, 
informační brožurka se základními popisy navští-
vených míst včetně vybraných plánků, zákonné 
pojištění CK proti úpadku.

Dále je zahrnuto u vybraných zájezdů
stravování (v rozsahu snídaně / polopenze / plná  
penze – dle specifikace u zájezdu) a vstupné do pa-
mátkových objektů a NP dle programu.

V ceně našich zájezdů není zahrnuto: 
nic, co není výslovně uvedeno jako zahrnuté 
v ceně, jsou to především následující položky 
spojené s cestováním:
Jako samostatné položky v ceníku jsou uvedeny 
vízové poplatky (víza si můžete zajistit sami nebo 
si jejich zprostředkování objednat u nás).
V ceně zájezdu není též zahrnuto pojištění léčeb-
ných výloh a připojištění stornopoplatků, které 
nabízíme jako samostatnou doplňkovou službu. 
V ceně dále není vždy zahrnuto stravování (pokud 
není uvedeno jinak), vstupy (pokud není uvedeno 
jinak), fakultativní výlety a samozřejmě případné 
výdaje spojené s individuálním programem.

Obecné informace k našim službám
Mezinárodní letecká přeprava
Létáme výhradně s renomovanými přepravci. 
V sezoně 2015 budeme pro většinu našich zájez-

dů využívat pravidelné 
linkové lety společno-
stí Austrian Airlines, 
Emirates Airline a Turkish Airlines (menšinově 
i jiné) – všechny společnosti patří mezi dlouhodobě 
mezinárodně uznávané a oceňované. Konkrétního 
leteckého přepravce se dozvíte nejpozději v od-
letových pokynech (viz dále).  
U leteckých společností předem rezervujeme tzv. 
„skupiny“ pro odlety z Prahy. Případné individuální 
požadavky na letenky (jiné místo odletu/příletu, jiný 
termín cesty, stopovery) řešíme tedy až na vyžádání 
a mohou vést ke změně ceny zájezdu. 

Doprava v navštívené zemi
je vždy v plném rozsahu programu zahrnuta v ceně 
zájezdu. Obecný výčet možné použité dopravy je 
uveden v podmínkách pod zájezdem, detailní vý-
čet dopravních služeb obdrží klienti v podrobných 
pokynech k zájezdu.

Ubytování
Bydlíme téměř vždy v solidních hotelech, neztrá-
cejících atmosféru hostitelské země.  Zpravidla se 
jedná o dvoulůžkové pokoje v hotelech * až *** 
– viz podmínky jednotlivých zájezdů. Ubytování 
v jednolůžkovém pokoji je za příplatek – tohoto 
příplatku se vás snažíme „osvobodit“ možností 
doobsazení osobou stejného pohlaví, k čemuž 
můžete dát svolení na cestovní smlouvě. 
U delších cestovatelsky náročnějších akcí se mo-
hou vyskytnout i exotičtější typy ubytování (např. 
klášterní ubytovna pro poutníky, rázovitý tibetský 
hotel, jurta apod.), tyto výjimky jsou vždy upřes-
něny v podmínkách (např. v odlehlejších místech 
Tibetu je ubytování opravdu skromné, přestože 
bereme to nejlepší možné). Pro zakázkové akce 
můžeme zajistit ubytování libovolné přesně de-
finované kvality včetně hotelů ****–*****.

Stravování
Na vybraných zájezdech je zahrnuto v ceně 
v rozsahu snídaně, polopenze (snídaně, veče-
ře – výjimečně oběd) či plná penze, u ostatních 
zájezdů v ceně zahrnuto není. Doporučené ka-
pesné potřebné pro zajištění stravování vám 
včas oznámíme v pokynech k zájezdu.
Stolování patří k zajímavým oblastem asijské 
kultury. Ve Vietnamu a Číně jíme hůlkami, v Indii 
často jenom lžící, i když nabídka „našich“ pří-
borů je stále běžnější. Stravujeme se v menších 
stylových zařízeních vybraných našimi zkuše-
nými průvodci a v solidních cenových relacích. 
V Číně si můžete zvolit mezi společným „čín-
ským“ stolováním (ve skupině máte možnost 
ochutnat více lahůdek) či individuálním „ev-
ropským“ stolováním. Čína, Japonsko, jiho-
východní Asie i  Indie se rozhodně dají po-
jmout i  jako kulinářský zážitek, ze zdejších 
menu si určitě vybere každý! Naši průvodci 
vám rádi poradí, jaké lahůdky byste si neměli 
nechat ujít.
Pokud naopak nejste velkými příznivci exo-
tické kuchyně, máte především v Japonsku 
a Koreji možnost najíst se nejen v tradičních 
místních restauracích, ale i v  řadě podniků 
zaměřených na světovou kuchyni. V každé 
zemi lze najít i  restaurace s kuchyní přizpů-
sobenou cizincům.

Vstupné
je u vybraných zájezdů zahrnuto v ceně v rozsahu 
míst dle programu zájezdu. U ostatních zájezdů 

Informace k zájezdům

Vysvětlení symbolů
Pro vaši lepší orientaci v naší nabídce je každý zájezd označen několika zjednodušenými symboly a doplněn schematickou 
mapičkou s vyznačenou trasou zájezdu. 

Trojbarevná lištička vedle počtu dní zájezdu udává jeho přibližnou programo-
vou skladbu: žlutá barva symbolizuje podíl „poznávacího – památkového“ 
programu, zelená podíl „přírodního“ programu a modrá čas vyhrazený pro 
odpočinek u moře.  

nové novinka či inovovaný program13
dní

památky 
příroda 
moře

U   památka UNESCO

Dělení zájezdů dle cestovního komfortu
Další symboly (hvězdičky) označují úroveň poskytovaných služeb. Ta vychází zejména z úrovně využí-
vaných hotelů, jíž jsou přizpůsobeny úrovně ostatních služeb (doprava, stravování). Podrobný rozpis 
služeb najdete pod každým zájezdem. 

Ubytování kategorie ***. Pro veškeré pozemní transfery pronajatá smluvní přeprava, 
dálkové přesuny letecky, nebo nočními vlaky nejvyšší dostupné (obvykle 1. třídy). V ceně 
zájezdu vždy stravování  (snídaně/polopenze) a vstupné.

Ubytování kategorie **. Pro většinu pozemních transferů pronajatá smluvní přeprava, dál-
kové přesuny především nočními vlaky 2. třídy (v Indii střední třídy), částečně i linkovými 
autobusy nebo letecky. V zájezdu se mohou vyskytnout náročnější delší pozemní přesuny. 
V ceně zájezdu může být stravování, vstupy nejsou v ceně.

Zájezdy do zajímavých, ale odlehlejších oblastí, využívá se 
veškeré dostupné dopravy, někdy skromnější ubytování.  
Pozemní přesuny místní dopravou i vlaky. Plný kontakt 
s místní realitou, pouze pro zkušené cestovatele. Veškeré 
stravování i vstupy zcela v režii účastníků.
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vám v pokynech k zájezdu včas oznámíme dopo-
ručenou výši kapesného potřebnou na vstupy.

Průvodci
Všichni naši průvodci (čeští, občas i slovenští) 
hovoří velmi dobře jazykem v zemi běžně použí-
vaným a zpravidla jsou i absolventy příslušného 
odborného studia pro danou oblast. Jedná se 
tedy o profesionály, pro něž jsou cesty nejen 
povoláním, ale i koníčkem. Obvykle letí průvodce 
se skupinou už z Prahy, někdy přebírá skupinu až 
v cílové zemi na letišti a klienti letí samostatně. 

Bakšišné
Tato výdajová položka je víceméně „povinná“ při 
každé návštěvě orientální země. Souvisí i s tím, 
že dost často bývá významným zdrojem příjmů 
pracovníků našich lokálních partnerů. Její výše 
je sice dobrovolná, ale pro každou zemi existuje 
denní částka, která je považována za obvyklou. 
Navzdory všeobecně zavedeným zvyklostem 
v ČR má naše cestovní kancelář bakšišné již 
zahrnuté v ceně zájezdu, aby naši zákazníci 
nemohli být zaskočeni nenadálými „dobrovol-
nými“ příplatky na místě. Ceny našich zájezdů 
jsou tak opravdu konečné.

Velikost skupiny
Naše zájezdy jezdí v malých skupinách, jejich 
velikost je uvedena v podmínkách u každého zá-
jezdu. Pro odjetí našeho zájezdu (vždy s českým 
průvodcem!) postačuje obvykle již 6 účastníků 
(výjimečně 7–9), maximální velikost skupiny se 
pohybuje mezi 12 až 18 účastníky. 
Nízký minimální počet účastníků dává vyšší šan-
ci uskutečnění cesty a malá maximální kapacita 
zaručuje cestování v malé operativní skupině. 
V žádném případě se tedy v našich zájezdech 
nedočkáte jinak běžných „masových“ skupin o 30 
a více hlavách. Čas, který tyto velké skupiny tráví 
nezbytnou organizací, můžete na naší cestě využít 
pro hlubší poznání navštívené země.

Vízové formality
Víza nejsou zahrnuta v ceně zájezdu, na přání vám 
je (za příplatek) zajistíme při dodržení našich poky-
nů. Tyto instrukce mohou podléhat průběžným 
změnám – aktuální informace vám zašleme s po-
kyny k zájezdu po vašem přihlášení, nebo si je mů-

žete stáhnout i s formulářem z našich www-stránek. 
Vždy je požadován pas platný minimálně 6 mě-
síců po návratu (někdy i 6 měsíců po ukončení 
platnosti víza!), často je potřeba i několik volných 
stran (dvoustran). Víza obvykle můžeme zajistit pou-
ze pro občany ČR a cizince s trvalým/přechodným 
pobytem v ČR zapsaným v pase. 
POZOR! Již v cestovní smlouvě požadujeme bez-
chybné uvedení čísla pasu, se kterým pocestu-
jete na zájezd. Nutnou pozdější výměnu pasu je 
nezbytné předem včas konzultovat s naší CK. Není 
možné dodat až k vyřízení vízových formalit, bez 
předchozího upozornění, pas nový – v té chvíli  jsou 
obvykle již na vámi udané číslo pasu v CS zajištěny 
a zaplaceny služby (vnitrostátní letenky, permity) 
v cílové zemi. Vystavujete se nebezpečí zvýšených 
nákladů. Může se dokonce stát, že nebudete moci 
na místě pokračovat v zájezdu. 

Pojištění
Zákonné pojištění CK proti úpadku
je zahrnuto v ceně zájezdu. Jsme pojištěni u po-
jišťovny UNIQA. Doklad o pojištění vám předá-
me spolu s cestovní smlouvou, originál je k na-
hlédnutí v naší prodejní kanceláři, jeho kopii 
naleznete i na našich internetových stránkách  
(www.chinatours.cz). Zde naleznete i všechny 
aktuální informace k pojištění. Kontrolní infor-
maci o našem pojištění naleznete na stránkách 
pojišťovny (www.uniqa.cz).

Cestovní pojištění  
a připojištění stornopoplatků
Pojištění léčebných výloh (LV) v zahraničí není 
zahrnuto v ceně zájezdu, na přání vám je mů-

žeme zajistit. Nabízíme kvalitní produkt pojiš-
ťovny UNIQA vhodný pro tyto cesty (bez limitu 
věku klienta) – denní sazba pojištění LV „mimo Ev-
ropu“ činí 42 Kč/den s limitem plnění 3 000 000 Kč. 
Dále je možno k pojištění LV přiobjednat též při-
pojištění stornopoplatků při zrušení cesty 
(pojištění LV pak zahrnuje i pojištění úrazu a od-
povědnosti). Bližší podrobnosti naleznete na na-
šich internetových stránkách.
Není naším cílem požadovat od klientů platby 
za služby, jež nepotřebují – držitelům platebních 
karet připomínáme, že součástí služeb z nich plynou-
cích bývá obvykle též cestovní připojištění – pečlivě 
si však prostudujte jeho podmínky – zejména 
limity plnění. Pojištění si samozřejmě můžete za-
jistit sami u jiné pojišťovny – na tomto místě pouze 
připomínáme povinnost účastníka zájezdu se 
pojistit, vyplývající ze Všeobecných podmínek.

Očkování
Do žádné námi navštěvované země není povin-
né očkování. Informace o očkování na str. 99 je 
doporučené našimi spolupracujícími lékaři-ces-
tovateli. Tato tabulka se může lišit od doporučení 
vydávaných krajskými hygienicko-epidemio-
logickými stanicemi. Náš seznam je zpravidla 
kratší – je kompromisem mezi navrhovaným 
očkováním a riziky, která přináší očkováním zvý-
šená zátěž organizmu. 
S případným očkováním začněte v dosta-
tečném předstihu před odletem, očkování 
aplikované na poslední chvíli nemusí mít tak 
dobrou účinnost, případně nenadálé běžné one-
mocnění může zkomplikovat váš naplánovaný 
očkovací kalendář.

1. SLEVA ZA VČASNé PřIHLÁŠENÍ (2–4 %)
Činí 4 % v případě přihlášení alespoň 5 měsíců před odjezdem zájezdu, 
3 % při přihlášení 4 měsíce předem a 2 % při přihlášení 3 měsíce předem. 
Podmínkou je podání závazné přihlášky a zaplacení standardní zálohy. 

2. SLEVA PRO STÁLé KLIENTy (3–8 %)
Slevu mohou uplatnit klienti, kteří se zúčastnili v předcházejících dvou 
letech alespoň jednoho zájezdu pořádaného CK China Tours nebo Ad-
ventura. Sleva činí dvojnásobek časové slevy vypočtené dle bodu 1.  
Hlásíte-li se později než 3 měsíce před datem odletu, pak tato sleva  
pro vás činí 3 %.

3. SKUPINOVÁ SLEVA
Hlásí-li se současně  na jedné příhlášce skupina 5 a více osob, obdrží kaž-
dý její příslušník slevu 2 %.

4. SPECIÁLNÍ SLEVA – „SPOKOJENÝ KLIENT 
PRODEJCEM“
Výše slevy je neomezená, podrobnosti na www-stránkách.

PRAVIDLA PRO APLIKACI SLEV
1) Slevy se počítají z ceny zájezdu, nepočítají se z cen doplňkových služeb 

(víza, pojištění, 1lůžkový pokoj...). Výsledná cena zájezdu se zaokrouh-
luje na celé koruny směrem dolů.

2) Pro časové slevy (1.–2.) je rozhodným datem den připsání zálohy na účet 
naší CK.

3) Lze kumulovat slevy 1.+3., 2.+3. nebo 1.+4.
4) Slevu 4. lze uplatnit pouze v naší prodejní kanceláři v Praze a v poboč-

ce v Brně (CA Zabloudil).

Úplné znění slev najdete na:  
http://www.chinatours.cz/prakticke-informace/slevy/

UPOZORNĚNÍ
CK může průběžně vyhlašovat další zvláštní akce, případné informace lze 
dohledat na www-stránkách. Nicméně příprava našich zájezdů vyžaduje 
poměrně složité a včasné zajišťování všech potřebných služeb a letenek. 
Naše CK proto zásadně nevyhlašuje slevy typu „last minute“.

Využijte našich slev
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Přejeme vám jen 
samé krásné zážitky 
na vašich cestách po Asii 
s týmem China Tours!
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Kontaktujte naši cestovní kancelář
tel.: 222 958 203-4, mobil: 731 440 070  
e-mail: info@chinatours.cz

Zakázkové     programy  
       a cesty     na  míru

Čína
Chystáte se na veletrh nebo konferenci do Pekingu, Šanghaje, Kantonu 
či jiného čínského města? Chcete si pobyt ve velkoměstě nějak zpestřit?
Doporučujeme vám výlet do unikátní krasové oblasti homolovitých ko-
pečků v okolí jihočínského města Guilin. Během tří až čtyřdenního pobytu 
se můžete svézt na „voru“ po řece Li mezi homolemi, projet se na kole mezi 
rýžovými políčky a typickými vesničkami či  vystoupit na jednu z homolí. 
Odtud se také dají navštívit terasovitá rýžová políčka Dračí hřbet, na kte-
rých můžete dokonce i přenocovat a udělat si celodenní pěší výlet.

Máte chuť po náročném veletrhu či konferenci v rušném čínském velko-
městě jen relaxovat a odpočívat? 
Můžete si zaletět na pár dní odpočinout na pláže tropického ostrova Hainan 
a dopřát si něco z jeho bohaté nabídky ryb a darů moře. Tato „čínská Havaj“ 
leží v Jihočínském moři, na nejjižnějším výběžku Číny, a i v chladných zim-
ních měsících si tu lze užívat slunce a teplého moře.

Japonsko
Jedete pracovně do Japonska a chcete poznat víc z této vzdálené  
a exotické země? 
Vedle návštěvy tradičních památek Tokia, Kjóta a jejich okolí doporučuje-
me podniknout také výlet do přírody Japonských Alp rozprostírajících se 
okolo nám dobře známého Nagana. 

Toužíte poznat, jak žijí a relaxují Japonci?
Určitě si dopřejte nocleh v tradičním japonském rjókanu a po dlouhém 
dni odpočinek a pohodu v horkých lázních onsen. Typický japonský záži-
tek, pohoda a balzám na tělo i na duši – vřele doporučujeme!

Chystáte se do Japonska v některém z lichých měsíců a zajímá vás sumó?
Nenechte si ujít úžasnou atmosféru japonského národního sportu s rituály 
s tisíciletou tradicí, které v kombinaci s japonsky perfektní organizací vše-
ho kolem ve vás zanechají magický a nezapomenutelný zážitek. V lichých 
měsících se odehrávají hlavní turnaje sumó a lístky vždy mizí velmi rychle!

Jste milovníci golfu a upřednostňujete aktivní odpočinek?
Využijte některá z mnoha golfových odpališť, nebo se vydejte přímo na ně-
který z vyhlášených japonských greenů, třeba s posvátnou Fudži v pozadí. 

 Incentivní   
motivační programy

 Služební cesty

 Individuální  
zájezdy na míru



Zakázkové     programy  
       a cesty     na  míru

PROČ S NÁMi?
 Máme dlouholeté zkušenosti na poli 
cestovního ruchu a dobře rozumíme 
současným firemním požadavkům 
i obchodnímu prostředí. Pomůžeme vám 
již při formování vašich představ – začleňte 
nás do svého plánování hned v počátku! 

 V Číně a Asii jsme jako doma: Naši odborní 
průvodci jsou zkušení profesionálové, 
s organizačními a jazykovými schopnostmi 
a znalí svých destinací, ve kterých pro 
nás každoročně opakovaně pracují. 

 Připravili jsme již řadu speciálních 
zájmových i odborných akcí, 
v našich skupinách byli například: 
astronomové (cesty za zatměním 
Slunce), odborníci ve stavebnictví, 
architekti, esperantisté, lékaři, maséři...

www.chinatours.cz

Indie a Šrí Lanka
Chcete žít delší a kvalitnější život?
Pak je pro vás jako stvořená ájurvéda, věda o dlouhověkosti, která má své koře-
ny v Indii a patří mezi nejstarší léčebné metody světa. Jedná se o soubor mnoha 
druhů terapií a technik, které nejúčinněji působí jako celek, vedou k detoxikaci 
organismu, k relaxaci a k navození samoléčebných procesů. Vyzkoušejte origi-
nální způsob dovolené! Poznejte jižní Indii nebo Šrí Lanku ve spojení s pobytem  
v ájurvédském centru, kde si odpočinete a nabijete „baterky“ do dalších dnů!

Toužíte si dopřát skutečně přepychový zážitek?
Vyzkoušejte luxusní indický vlak! Nejedná se o klasická vlaková spojení, 
ale o luxusní vlakové soupravy ve stylu populárního historického Orient 
Expresu operující na vybraných turisticky atraktivních trasách (Palace on 
Wheels, Maharaja ś Express, The Golden Chariot, Deccan Odyssey – různé 
trasy po nejznámějších místech celé Indie v délce 4–8 dní).

Jihovýchodní Asie
Vaříte rádi nebo prostě jen milujete asijskou kuchyni?
Vyzkoušejte autentické kurzy vaření v Thajsku či ve Vietnamu!

Chcete zklidnit svoji mysl a zrelaxovat duši i tělo 
z hektického tempa všedních dnů?
Rádi pro vás zajistíme kurzy meditace v Thajsku.

Toužíte po stylovém odpočinku na úrovni?
Výletní plavby po Mekongu či historický vlak spojující Bangkok  
se Singapurem budou pro vás to pravé.

Potřebujete načerpat inspiraci pro vaše podnikání?
Zorganizujeme pro vás návštěvu vámi vybraného kongresu  
či výstavy v Singapuru.

Milujete sport? Golf či F1?
Vydejte se na závody formule F1 na světoznámou Velkou 
cenu Malajsie či Singapuru nebo vyzkoušet nejhezčí 
greeny jihovýchodní Asie!

s golfem
www.chinatours.cz/cesty-za-golfem
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CHINA TOURS – kancelář Praha

Vítězné náměstí 2, 160 00 Praha 6

po–čt 9–18, pá 9–16 hod.
tel. 222 958 203-4

mobil: 731 440 070, fax: 233 313 779
e-mail: info@chinatours.cz

2015 /2016

ČÍNA
ASIE

&

P O Z N ÁVA C Í 
Z Á J E Z DY

CHINA TOURS – pobočka Brno

          Lidická 4, 602 00 Brno

po–pá: 9.30–18.00 hod.
tel./fax: 545 213 343, 545 211 594
mobil: 736 488 603, 602 167 555
e-mail: agentura@zabloudil.cz

NOVÁ CHUŤ 
TRADIČNÍCH MÍST

Milujeme Asii a ukazujeme ji v rozmanitých 

podobách – drsnou i krásnou. Podporujeme 

výstavy i kulturní akce, pravidelně přednášíme 

pro veřejnost a vydáváme vlastní cestovatelské 

publikace. Cesty za poznáním jsme postupně 

rozšířili po celém asijském kontinentu, stále si 

však zachováváme osobní a neformální přístup. 

Naši průvodci se dlouhodobě specializují na své 

destinace a sdílejí společné nadšení pro poznávání 

pravé vůně Asie. 


