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
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.

www.chinatours.cz

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

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

CHINA TOURS – poznávací zájezdy 2017/2018

cestovatelské publikace. Cesty
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RUSKO
70

Moskva

PROČ S NÁMi?
j. Bajkal

Kamčatka

Altaj

UZBEKISTÁN

56 GRUZIE

Opravdové poznávání
východních kultur
a zvyklostí přináší
jedinečné zážitky
a širší pohled na svět...

ARMÉNIE

 Máme dlouholeté zkušenosti na poli cestovního
ruchu a dobře rozumíme
Ulánbátár současným firemním
požadavkům i obchodnímu prostředí.

Jerevan

TURKMENISTÁN
Ašchabad

54–55

hned
v počátku!
JIŽNÍ
KOREA

 Připravili jsme již řadu speciálních zájmových i odborných akcí, v našich skupinách byli například:
astronomové (cesty za zatměním Slunce), odborníci
ve stavebnictví,
Tibetarchitekti, esperantisté, lékaři,
maséři...

Teherán

ÍRÁN

Tel Aviv JORDÁNSKO

MONGOLSKO

 V Číně a Asii jsme jako doma: Naši odborní průvodci
HOKKAIDÓ
začleňte
nás
do
jsou zkušení profesionálové, s organizačními a jaKYRGYZSTÁN
SEVERNÍ KOREA
Peking
zykovými schopnostmi a znalí svých destinací,
svého plánování
JAPONSKO
ČÍNA
ve kterých pro nás každoročně
opakovaně pracují.Pchjongjang
Biškek

Taškent

Tbilisi

Pomůžeme vám
při fomování
vašich představ.

IZRAEL 57
Dillí

BAHRAJN

NEPÁL
Káthmándú

Maskat

53

Taipei

Chcete žít delší a kvalitnější život?
Za

BARMA
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r

Pak je pro vás jako stvořená ájurvéda, věda o dlouhověkosti,
která má
Hanoj
Hongkong
INDIE
své kořeny v Indii a patří mezi nejstarší léčebné metody světa. Jedná
HAINAN
se o soubor mnoha druhů terapií a technik, které nejúčinněji působí
jako celek, vedou k detoxikaci organismu, k relaxaci
a
k
navození
Vientiane
samoléčebných procesů. Vyzkoušejte originální způsob dovolené!
Poznejte jižní Indii nebo Šrí LankuRangún
ve spojení THAJSKO
s pobytem v ájurvédKAMBODŽA
ském centru, kde si odpočinete a Bangkok
nabijete „baterky“
do dalších dnů!
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Toužíte si dopřát skutečně přepychový zážitek?
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Phnom Penh

Vyzkoušejte luxusní indický vlak! Nejedná se o klasická vlaková
spojení, ale o luxusní vlakové soupravy ve stylu populárního LUZON
ŠRÍ LANKA
historického Orient Expresu operující na vybraných turisticky
atraktivních trasách (Palace on Wheels, Maharaja´s Express, The
Kolombo
Golden Chariot, Deccan Odyssey – různé trasy po nejznámějších
MALAJSIE
místech celé Indie v délce 4–8 dní).
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FILIPÍNY
CEBU

Kuala Lumpur

Singapur

Jihovýchodní AsieINDONÉSIE
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SUMATRA

ZNÁN

BORNEO

Vaříte rádi nebo prostě jen milujete asijskou kuchyni?

Vyzkoušejte autentické kurzy vaření v Thajsku či ve Jakarta
Vietnamu!
JÁVA

Í

Tokio

113

BHÚTÁN
Thimpu

OS
LA

OMÁN

ŠIKOKU
KJÚŠÚ

Indie a Šrí Lanka

Manama KATAR
Dauhá

HONŠÚ

Soul

SULAWESI

BALI
LOMBOK

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!

Kontaktujte nás:
tel.: 222 958 203-4, 731 440 070
e-mail: info@chinatours.cz

www.chinatours.cz/zajezdy-na-miru/

NOVÁ GUINEA

RUSKO
j. Bajkal

Kamčatka

Altaj
72

Altaj

72
70–71
Ulánbátár

KISTÁN
59

MONGOLSKO

Biškek
Taškent

HOKKAIDÓ

KYRGYZSTÁN

NISTÁN

69 SEVERNÍ KOREA

Peking

ČÍNA

21

Pchjongjang

31

Soul

Dillí

Káthmándú

Taipei

nz

BARMA

INDIE

iba

r

Hanoj

50

98–101

21–22
Hongkong

OS
LA

MÁN

16–19

BHÚTÁN
Thimpu

31–33

Maskat

HONŠÚ

ŠIKOKU
KJÚŠÚ

67–68

28–33

NEPÁL

44–47
Za

64–66

14–22
Tibet

JAPONSKO

JIŽNÍ KOREA

TAIWAN

VI

HAINAN

M
NA

ET

76–81Vientiane
Rangún
THAJSKO
KAMBODŽA
Bangkok
81–84
LUZON

ŠRÍ LANKA
Kolombo

Informace k zájezdům

SUMATRA

2
6
11

HIMÁLAJ – Tibet, Nepál, Bhútán

25

Indie, Nepál, Šrí Lanka

37

Přední východ, Střední Asie 51
Japonsko, Korea, Taiwan, Rusko

61

Jihovýchodní Asie

73

Malajsie, Indonésie, Filipíny 85

ZÁJEZDY DO Světa

CEBU

88–91

Singapur

Čína, Kyrgyzstán

plavby za poznáním

FILIPÍNY

MALAJSIE
Kuala Lumpur

Seznamte se s China Tours	

Manila

98–101

40–43

Obsah

96–97

Phnom Penh

ANDAMANY

48–49

98
106

FIREMNÍ A ZAKÁZKOVÉ CESTY	 112

BORNEO

SULAWESI

INDONÉSIE
Jakarta

BALI
JÁVA

LOMBOK

91–95

NOVÁ GUINEA

Tokio

1

Ze stejn

Vážení přátelé,
cestovatelé!
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S látkami to máte tak…
Stejně jako se dá slovy květnatými popsat
kraj, kde se právě vynacházíte, tak se dá stejná krajina
a lidé v ní vykreslit látkami, které vytváří a nosí na
sobě. Staletí izolace, dostupnost surovin a zručnost
lidí otevřela cestu pro nekonečné kombinace barev
a vzorů, ale i pro různé techniky – tkaní na tkalcovském stavu, barvení, nejrůznější batiky, stříhání,
sešívání a vyšívání…
Můžete svět ukázat pomocí přírody, mraků, barvy
vody, ale tentokrát jsme pro popis kusu světa
vybrali látky. Můžete země rozlišovat podle staveb,
architektury a strojů – to je hlavně svět mužů.
Zvolíte-li pro popis oblasti jídla, zdobení, účesy
a oblékání, bude to více svět žen. V obou případech
dosáhnete poměrně plastického obrazu. Uvidíte oblečení, látku či vzor a vybaví se vám krajina, vůně, světlo
a obraz země, kam patří a kde byla vytvořena.
Zvu Vás do našeho živého katalogu látek – nabídky
vysněných cest a přeji si, aby se Vám v něm líbilo.
A samozřejmě jako každoročně Vám přeji ze všech
Vašich uskutečněných cest jen samé šťastné návraty!
Jménem týmu naší cestovní kanceláře

Kdo jsme

Jsme cestovní kancelář zaměřená na poznávací
zájezdy. Založili jsme ji v roce 2001, ale zkušenosti
v cestovním ruchu sbíráme již od roku 1991!
Náš tým pracovníků je stabilní a mění se pouze
a téměř výhradně v důsledku významných
životních událostí. Máme jediný cíl – představit
vám co nejlépe asijský kontinent v celé jeho kráse
a pestrosti. Každoročně vydáváme tento tištěný
katalog, který pravidelně sbírá nejvyšší odborná
ocenění. Snažíme se také napomáhat poznání
Asie podporou společenských, kulturních a sportovních aktivit pořádaných v naší zemi. Jsme členy
profesního sdružení Asociace cestovních kanceláří
ČR (ACK ČR).

Co děláme

Organizujeme kvalitní poznávací zájezdy. Naší
původní ideou byla úzká specializace na odborně
zajištěné cesty do Číny. Úspěch tohoto konceptu
a zájem našich zákazníků však rozhodl jinak,
a tak jsme postupně své působení rozšířili do
téměř celé Asie.

Miloš Podpěra, ředitel CK

Proč s námi
Zažít Asii
Máme rádi Asii a chceme ji našim klientům
představit v celé její kráse. Daří se nám to díky
dodržování těchto důležitých zásad:

1. malé skupinky
Naše zájezdy jezdí s českým průvodcem již
od 6 osob a velikost skupin končí na 16 osobách,
resp. u dvou zájezdů na 18 osobách.

2. kvalitní průvodci
Naše zájezdy provázejí vzdělaní čeští (slovenští)
průvodci s odpovídající jazykovou výbavou, často
jsou vystudovaní lingvisté – sinologové, indologové,
japanologové, koreanisté, vietnamisté...

3. vlastní
originální programy
Zájezdy neodkupujeme od místních touroperátorů
ani nekopírujeme trasy od konkurence. Používáme
kvalitní místní hotely, nevyužíváme unifikované
řetězcové ubytování.

4. férové ceny bez triků
Naše ceny jsou opravdu konečné – zahrnují
všechny poplatky a taxy; nečeká vás žádné
překvapení v podobě „bakšišného“ či
„povinných“ fakultativních výletů apod.

Naše ocenění
a úspěchy

Náš důraz na kvalitu zájezdů i jejich prezentací se pravidelně odráží
v celé řadě odborných ocenění.
Anketa TTG Awards
NEJLEPŠÍ TOUROPERÁTOR PRO ASII
V tato anketě profesních novin TTG se od roku 2006 umisťujeme vždy
na oceňované pozici.
Veletrh cestovního ruchu Holiday World
soutěž o NEJLEPŠÍ TISKOVÝ MATERIÁL
Naše katalogy zájezdů se setrvale umisťují na některém ze tří prvních
míst. V letech 2011–16 jsme zvítězili (s výjimkou 2015), v ostatních
ročnících od roku 2005 jsme byli
v nejhorším případě třetí.
O pořadí rozhoduje odborná porota,
která vyhodnocuje grafickou kvalitu
společně s přehledností a přesností
podávaných informaci.
VELKÁ CENA
CESTOVNÍHO RUCHU
Je pořádána odborným měsíčníkem
COT a brněnským Výstavištěm v rámci
veletrhu cestovního ruchu GO/Regiontour Brno. V roce 2011 jsme byli
oceněni jako jedna z pěti CK v kategorii
Nejlepší cestovní kancelář.
V roce 2016 jsme se v kategorii
Nejlepší elektronická komunikace
umístili na 3. místě (a jako nejlepší
soukromý podnikatelský subjekt).
V dřívějších letech naše www stránky
také několikrát získaly ocenění v odborné anketě Albatros Web Awards.

Seznamte se s námi...
RNDr. Miloš Podpěra
Ředitel, zakladatel CK China Tours (2001), spolumajitel
CK Adventura (od 1991). Kromě celé Evropy procestoval
část Latinské Ameriky, USA, většinu ostrovů atlantického
hřbetu, Madagaskar, Izrael, JAR, Írán, Indii, Indočínu,
Malajsii, Indonésii, Filipíny i obě Koreje, a samořejmě
Čínu včetně Tibetu a Taiwanu. A to nejen na poznávacích
výpravách, ale i pěšky či na horském kole.
Mgr. Jan Pospíšil
Programový manažer, vedoucí realizačního oddělení,
vystudovaný sinolog, v CK je od založení v r. 2001.
Autor většiny čínských a tibetských tras i některých
zájezdů do Barmy a Indonésie je na slovo vzatý odborník. Čína je dodnes jeho velkou vášní, i když procestoval už
téměř celou Asii a má průvodcovské zkušenosti také z Afriky.
Mgr. Barbara Andelová
Programová manažerka, v CK pracuje od r. 2005.
Absolventka indologie na FF UK a autorka většiny
zájezdů do Indie, Nepálu a na Šrí Lanku (a několika
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 na FF UK a asijských studií na MU Praha. Navštívil
téměř všechny země JV Asie, vedle nich i Šrí Lanku,
Taiwan, Hongkong, Jižní Koreu a Japonsko. Miluje též
Austrálii. Zajímá se o východní filozofie a náboženství, zejména buddhismus. Milovník japonských bojových umění
a filmů s Jackie Chanem.
Bc. Jana Pavlištíková
Vedoucí prodeje, 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, Japonsko, Vietnam, Thajsko, Laos,
Kambodžu, Indonésii, ale stále zůstávají některé její cestovatelské sny nesplněny.
Petra Fliegelová
Letenky a lodní zájezdy, 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 část Evropy a Afriky, poznat Asii je jejím snem, který si
pomalu začíná plnit – podívala se už do Číny a jižní Indie.
Kateřina Gerhátová
Prodej zájezdů, vízový servis, v CK pracuje od roku 2009
na částečný úvazek (v CK Adventura 1995–2001). Má na
starosti vyřizování víz na ambasádách, pomáhá v prodejní
kanceláři. Procestovala Evropu, Chile, USA, z asijských zemí
Izrael, Čínu, Hongkong, Filipíny, ...
Ing. Jana Kalinová
Ekonomka, v CK od r. 2008. Má na starosti veškerou
účetní a ekonomickou agendu spojenou s chodem CK.
Má přehled o každé koruně, euru, dolaru i jenu, které
navštíví nebo opustí firemní účet. Kromě jižních Čech
a několika evropských zemí projela na kole i jižní Vietnam,
nejčerstvější zážitky má ze Šrí Lanky.

Kateřina Gerhátová

Ing. Jana Kalinová

Mgr. Jan Pospíšil

Radka Podpěrová

Mgr. Lubomír Vacek

Ing. Ondřej Klegr

Mgr. Barbara Andelová

RNDr. Miloš Podpěra

Bc. Jana Pavlištíková

Petra Fliegelová

Bc. Lenka Petrášová

Radka Podpěrová
Obchod a marketing, v CK pracuje od jejího založení. Má
na starosti tiskovou propagaci, katalog (jako pes hlídá
všechny texty reprezentující CK) a provizní prodej. Kromě
Evropy procestovala Chile, Kubu a Domikánu, z asijských
zemí Čínu, Indii, Nepál, Vietnam, J. Koreu, Malajsii
a Filipíny. Ráda chodí po kopcích a sborově zpívá – obvykle
každé zvlášť.
Ing. Ondřej Klegr
Internetový marketing a informatika, v CK od roku
2014. V jeho kompetenci jsou webové stránky a jejich
propagace, pečuje také o informační technologie. JV Asie
je s přehledem jeho nejoblíbenější oblastí. Jen s batůžkem
procestoval Evropu, USA, Nový Zéland, Indonésii, Malajsii,
Laos a Thajsko.
Bc. Lenka Petrášová
(od r. 2014 na mateřské dovolené)
Internetová propagace a informatika, v CK od roku 2004.
Má na starosti webové stránky, spravuje a rozšiřuje fotogalerii; pečuje o technické zázemí firmy. Samozřejmě také
ráda cestuje – zatím se podívala do Číny, Íránu, Vietnamu,
na Šrí Lanku a také do Indie.
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V říjnu 2014 jsme spustili zbrusu novou podobu našich www stránek www.chinatours.cz
a od té doby průběžně rozšiřujeme a vylepšujeme jejich obsah. Tento náš reprezentativní tištěný
materiál je s nimi propojen pomocí QR kódů, které
najdete na mnoha místech napříč celým katalogem…
Pod těmito kódy se skrývají odkazy na www stránky,
kde jsou k nalezení tematické fotoprezentace, videa,
hudba i další zajímavé články a informace.
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Na www.chinatours.cz naleznete:


zcela aktuální a kompletní nabídku zájezdů (pravidelná publikace
termínů každého čtvrt roku) včetně bohaté zájezdové fotogalerie



rejstřík navštívených míst včetně jejich popisu



archiv článků našich spolupracovníků propojený se zájezdy (a naopak)



zajímavá videa a prezentace u zájezdů



praktické informace o jednotlivých zemích včetně očkování a vízových povinností



novinky z naší CK a cestovního ruchu v Asii všeobecně



aktuální seznam cestovatelských přednášek, výstav a dalších námi podporovaných akcí a mnohé další zajímavé informace…

Rezervujte si zájezd
pomocí tabletu či telefonu!
Naše www stránky se vašemu
mobilnímu zařízení přizpůsobí.
Přihlaste se k odběru
internetového zpravodaje
Pravidelně vydáváme internetový zpravodaj. Zveřejňujeme v něm nejen
aktuální tipy na zájezdy a pro vás zajímavé výhodné nabídky, ale
upozorňujeme také na cestovatelské a kulturní akce i další zajímavosti.
Zaregistrujte se jednoduše k odběru Newsletteru China Tours na našich
www stránkách a buďte vždy včas informováni.

Staňte se našimi fanoušky
na facebooku
Využívejte náš prostor pro komunikaci se zájemci o cestování. Najdete
zde upozornění na zajímavé akce a místa, stejně tak jej můžete využít
pro sdílení vašich fotografií, videí a zážitků.

www.facebook.com/chinatours.cz
Interaktivní mapa
rejstřík míst a zajímavostí
Pro rychlé vyhledávání zájezdů i zajímavostí podle jednotlivých zemí můžete s výhodou
využít interaktivní mapu dostupnou z kterékoli stránky webu. Pod názvem každé z 20
zemí Asie se skrývá jak nabídka zájezdů, tak informace o místech, na která naše
zájezdy míří, ale také pojednání o náboženství, historii, kultuře nebo místní kuchyni.

Denně aktualizované slevy
za včasné přihlášení
Výše námi poskytovaných slev je dána slevovým systémem v procentech ze základní
ceny zájezdu (viz str. 10), ale na www stránkách se denně přepočítává jejich výše tak,
abyste vždy viděli aktuální cenu zájezdu.

Jak se zorientovat v našem
multimediálním katalogu?
detail zájezdu
či odkaz na článek
video, reportáž
nebo dokument
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fotografie či
fotoprezentace

Setkejte se s námi na veletrzích
Pravidelně se zúčastňujeme všech významných veletrhů cestovního ruchu u nás
(Go a Regiontour – leden, Brno / Holiday World – únor, Praha / Czech Travel
Market – říjen, Praha) a příležitostně na vybraných regionálních akcích.
Aktuální informace a pozvánky uveřejňujeme v Newsletteru a na Facebooku.

Inspirujte se na našich přednáškách
Vydejte se s našimi cestovateli a průvodci do Asie ještě dříve,
než tam s námi vycestujete!
Každoročně připravujeme po celé ČR tematické seriály o kultuře, přírodě i obyvatelích
největšího kontinentu. Naši průvodci přednášejí na různých místech ČR nad vlastními
fotografiemi o svých cestách. Zájemci o poznání Asie tak mají šanci dozvědět se řadu
zajímavostí i podstatných informací ze života dané země i detailů k zájezdům.
Přednášky s promítáním se konají na několika místech v Praze, Brně, Ostravě, v Hradci
Králové i na dalších místech. Přednášku o libovolné zemi Asie vám rádi uspořádáme
na přání i ve vašem městě.

PROMÍTÁNÍ & PŘEDNÁŠKY
NYNÍ I PROSTOROVĚ VE 3D!
Již brzy se (v nových prostorách naší kanceláře v Praze) můžete těšit na speciální
komentované přednášky a promítání ze zájezdů ve formátu 3D. V promítací místnosti
určené pro přednášky se nachází obrazovka/televize 3D SMART LED s úhlopříčkou
139 cm, která podporuje zobrazení (pasivní) trojrozměrné technologie. 3D obraz
v televizi je něco, co vás jako diváka uchvátí a co vytváří v podstatě vlastní kategorii
televizí, která je na úplné špičce pokroku.
Naši průvodci jsou nyní vybaveni 3D fotoaparáty se dvěma objektivy, které
zachycují Asii tak, jak ji vnímá i lidské oko, tedy trojrozměrně. Pomalu, ale jistě se
rozrůstající databáze 3D fotografií z našich zájezdů tak vytváří jedinečný projekt
zmapování všech zajímavých míst, která můžete navštívit na našich zájezdech,
v prostoru. Průběžně aktualizovaný přehled přednášek najdete na:		

www.chinatours.cz/promitani/
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 1052.
Tato putovní akce podporuje vzdělanost a snaží se vysvětlit, proč si vzácná místa dědictví
zaslouží ochránit pro příští generace. Fotografie se každoročně obměňují,
výstava si za dobu patnáctileté existence vybudovala pevné místo v kulturním
kalendáři celé řady českých měst. V programech našich zájezdů zaujímají
památky UNESCO čelné místo, proto vás s nimi chceme seznámit i v České
republice. Počínaje podzimem 2017 ovšem můžete vidět část této výstavy
i v naší kanceláři, především vybrané fotografie z asijských lokalit ze seznamu
UNESCO.

https://www.chinatours.cz/clanky-tipy/
fotovystava-poznej-svetove-dedictvi-unesco/
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informace
k zájezdům
http://www.chinatours.cz
/prakticke-informace/
V ceně všech zájezdů je vždy zahrnuto:
kvalifikovaný odborný český průvodce, mezinárodní letenka vč. všech
poplatků, doprava, ubytování, nezbytné místní poplatky a vnitrostátní
letenky včetně poplatků k nim, deník cestovatele, informační brožurka
se základními popisy navštívených míst včetně vybraných plánků,
zákonné pojištění CK proti úpadku a asistenční službu Travel Asistent.
Dále je zahrnuto u vybraných zájezdů:
stravování (v rozsahu snídaně / polopenze / plná penze – dle specifikace
u zájezdu) a vstupné do památkových objektů a NP dle programu.

V ceně našich zájezdů není zahrnuto:
nic, co není výslovně uvedeno jako zahrnuté v ceně. 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 léčebných výloh a připojištění storno-poplatků
(případně i připojištění zavazadel), které nabízíme jako samostatnou 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 ke službám
Mezinárodní letecká přeprava
Létáme výhradně s renomovanými přepravci. V sezoně 2016 budeme pro většinu
našich zájezdů využívat pravidelné linkové lety společností 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 odletových pokynech (viz dále), obvykle
bývá ještě dřív uveden na www stránkách u termínu pod symbolem letadélka.
U leteckých společností předem rezervujeme tzv. „skupiny“ pro odlety z Prahy
v ekonomické třídě. Případné individuální požadavky na letenky (jiné místo odletu/příletu, jiný termín cesty, stopovery, vyšší třída letu) 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 výčet
dopravních služeb obdrží klienti v podrobných pokynech k zájezdu.

Ubytování
Bydlíme téměř vždy v solidních hotelech, neztrácejících 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 mohou vyskytnout i exotičtější typy
ubytování (např. klášterní ubytovna pro poutníky, rázovitý tibetský hotel, jurta apod.), tyto výjimky jsou vždy upřesněny v podmínkách (např. v odlehlejších
místech Tibetu, případně i jinde, je ubytování opravdu skromné, přestože bereme
to nejlepší možné).
Pro zakázkové akce můžeme zajistit ubytování libovolné přesně definované kvality včetně hotelů ****–*****.

Stravování
Na vybraných zájezdech je zahrnuto v ceně v rozsahu snídaně, polopenze (snídaně,
večeře – výjimečně oběd) či plná penze, u ostatních zájezdů v ceně zahrnuto není.
Doporučené kapesné 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“ příborů je stále běžnější.
Stravujeme se v menších stylových zařízeních vybraných našimi zkušenými průvodci
a v solidních cenových relacích.
V Číně si můžete zvolit mezi společným „čínským“ stolováním (ve skupině máte
možnost ochutnat více lahůdek) či individuálním „evropským“ stolováním. Čína,
Japonsko, jihovýchodní Asie i Indie se rozhodně dají pojmout i jako kulinářský
zážitek, ze zdejších menu si určitě vybere každý! Naši průvodci vám rádi poradí, jaké
lahůdky byste si neměli nechat ujít. Milovníkům gastronomie doporučujeme naše
zájezdy (nejen) pro gurmány.
Pokud naopak nejste velkými příznivci exotické 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 přizpůsobenou cizincům.

Vstupné
je u vybraných zájezdů zahrnuto v ceně v rozsahu míst dle programu zájezdu.
U ostatních zájezdů vám v pokynech k zájezdu včas oznámíme doporučenou
výši kapesného potřebnou na vstupy.

Průvodci
Všichni naši průvodci (čeští, občas i slovenští) hovoří velmi dobře jazykem v zemi
běžně používaným 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 „dobrovolnými“ 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 zájezdu. Pro odjetí našeho zájezdu (vždy s českým průvodcem!)
postačuje obvykle již 6 účastníků (výjimečně 7–10), maximální velikost skupiny se
pohybuje mezi 12 až 18 účastníky.
Nízký minimální počet účastníků dává vyšší šanci 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.

pokyny k zájezdům
Závazně přihlášení účastníci obdrží následující pokyny k zájezdům:
1. Všeobecné pokyny k navštívené zemi – nejpozději 6 týdnů před odletem,
nebo viz http://www.chinatours.cz/popis-zeme/.
2. Podrobné pokyny k zájezdu (upřesnění služeb, doporučené kapesné
a další praktické pokyny) – nejpozději 6 týdnů před odletem.
3. Odletové pokyny k zájezdu (letový řád, místo, datum, čas srazu,
případně pozvání na přípravnou schůzku) – cca 4 týdny před odletem.
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Pojištění
Zákonné pojištění CK proti úpadku
je zahrnuto v ceně zájezdu. Jsme pojištěni u pojišťovny UNIQA. Doklad o pojištění
vám předáme spolu s cestovní smlouvou, originál je k nahlédnutí v naší prodejní kanceláři, jeho kopii naleznete i na našich stránkách www.chinatours.cz. Zde
naleznete i všechny aktuální informace k pojištění. Kontrolní informaci 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 můžeme zajistit. Nabízíme kvalitní produkt pojišťovny UNIQA vhodný
pro tyto cesty (bez limitu věku klienta a pokrývající i pobyt v nadmořské výšce nad
2500 m!) – denní sazba pojištění LV „mimo Evropu“ činí 44 Kč/den s limitem plnění
3 000 000 Kč (LV) a 3 000 000 Kč na asistenci.
Dále je možno k pojištění LV přiobjednat též připojištění stornopoplatků při zrušení cesty (pojištění LV pak zahrnuje i pojištění úrazu a odpovědnosti, případně i připojištění zavazadel). Bližší podrobnosti naleznete na našich internetových stránkách.
Není naším cílem požadovat od klientů platby za služby, jež nepotřebují – držitelům
platebních karet připomínáme, že součástí služeb z nich plynoucích bývá obvykle též
cestovní připojištění – pečlivě si však prostudujte jeho podmínky, zejména limity plnění. Pojištění si samozřejmě můžete zajistit sami u jiné pojišťovny – na tomto
místě pouze připomínáme povinnost účastníka zájezdu se pojistit, vyplývající ze
Všeobecných podmínek.
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Asistenční služba
V ceně zájezdu Vám nově nabízíme ve spolupráci se společností
Click2Claim, s.r.o. asistenční službu Travel Asistent, která Vám zajistí případnou finanční kompenzaci až do výše 16 500 Kč v případě zpožděného
nebo zrušeného letu.
Společnost Click2Claim řeší následující typy nepravidelností:
zpoždění letu (3 hod. a více)

zmeškání návazného letu

zrušení letu

přesměrování letu

Prostřednictvím našeho spolupracujícího partnera Click2Claim máte k dispozici bezplatnou asistenční linku 24/7, kam se můžete v případě vzniku zpožděného nebo
zrušeného letu obrátit. Infolinka slouží jen k poskytnutí informací, na co vzniká
cestujícímu v konkrétní situaci nárok dle ECR 261/2004.
Pokud nastane problém s letem, Click2Claim Vám poradí, jak postupovat, a sdělí
Vám, na jaký rozsah péče máte od operujícího dopravce nárok. Vlastní péči
a náhradní přepravu je cestujícímu povinen poskytnout operující dopravce.
Bezplatná asistenční línka je určena výhradně pro případ, pokud dojde k problému
s Vaším letem. V případě, kdy Vám vznikne na cestě újma v podobě výše uvedených
nepravidelností v letecké dopravě, Click2Claim Vám zajistí za cenově nejvýhodnějších
podmínek vyřízení případné finanční kompenzace.

Základní zdravotní
doporučení do Asie
Cestování do Asie může být velmi silným a nezapomenutelným
zážitkem. Ruku v ruce s poznáváním nových zemí vzniká i kontakt s novými zdravotními riziky. Aby Váš zážitek z cestování byl
příjemný, je dobré mít tato rizika na mysli. Vždy je dobré být
připraven a dbát na prevenci. Někdy prevence spočívá v očkování, jindy například v použití v repelentu a správného vybavení
lékárničky.
Důležitým základním pravidlem, na které by měl každý cestovatel myslet, jsou pravidla hygieny. Tedy vyvarujte se pití
nebalené vody a jejího využití při mytí potravin či čištění zubů.
Nebezpečí představuje i možná kontaminovaná voda ve formě
ledu do nápojů. Ovoce v mnoha zemích Asie vypadá lákavě,
ovšem doporučuje se jíst pouze ovoce, které lze oloupat. Pro
snížení možných rizik z jídla byste měli jíst vše tepelně upravené. Tímto způsobem se vyhnete tolik nepříjemným cestovatelským průjmům.
Také je velmi důležité a užitečné vybavit si vlastní cestovní lékárničku. Doporučeným obsahem lékárničky jsou náplasti, repelenty, antibakteriální gel na dezinfekci rukou, probiotika, léky
proti průjmům, léky na teplotu, dezinfekce na kůži.

Závažnější onemocnění, se kterými se můžete v různých místech Asie setkat, je především žloutenka typu A i B, břišní tyfus,
japonská encefalitida, malárie, vzteklina a cholera.
Proti některým onemocněním se lze chránit očkováním. Pokud
plánujete cestu právě do některé země Asie, určitě je vhodné absolvovat konzultaci s odborníkem, který Vám řekne
o zdravotních rizicích cílové destinace a jak tato rizika eliminovat. Očkování je třeba zahájit včas. Lékař Vám před cestou
sestaví individuální očkovací plán a doporučí další postup. Myslete na to souběžně s plánováním Vaší cesty.
Očkování proti žloutence a břišnímu tyfu je považováno za
„cestovatelských základ“ do každé země Asie. Další onemocnění, proti kterým se lze očkovat, jsou japonská encefalitida přenášená komáry, vzteklina a cholera, jejíž očkování Vás
navíc ochrání proti cestovatelským průjmům.
Malárie a některá další onemocnění (např. dengue horečka) se
přenáší bodnutím komárem. Proto je nezbytné chránit se proti
poštípání vhodnými repelenty, oblečením a ev. moskytiérou.
Jednou z možností, kam se můžete obrátit pro radu zkušených
odborníků je síť center Očkování a cestovní medicíny Avenier.

www.ockovacicentrum.cz

Infor

víza & očkování
Vízové formality
Víza nejsou zahrnuta v ceně zájezdu, na přání vám je (za příplatek) zajistíme při dodržení našich pokynů. Tyto instrukce
mohou podléhat průběžným změnám – aktuální informace vám
zašleme s pokyny k zájezdu po vašem přihlášení, nebo si je můžete
stáhnout i s formulářem z našich www stránek.
Vždy je požadován pas platný minimálně 6 měsíců po návratu
(někdy i 6 měsíců po ukončení platnosti víza!), často je potřeba i několik volných stran (dvoustran). Víza obvykle můžeme zajistit
pouze pro občany ČR a cizince s trvalým/přechodným pobytem v ČR
zapsaným v pase.
POZOR! Již ve smlouvě o zájezdu požadujeme bezchybné uvedení čísla
pasu, se kterým pocestujete 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 ve Smlouvě o zájezdu 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.

Očkování
Do žádné námi navštěvované země (kromě Zanzibaru) není povinné očkování.
Informace o očkování (viz PŘEHLED níže) je doporučené našimi spolupracujícími
lékaři-cestovateli. Tato tabulka se může lišit od doporučení vydávaných krajskými
hygienicko-epidemiologickými stanicemi. Náš seznam je zpravidla kratší – je kompromisem mezi navrhovaným očkováním a riziky, která přináší očkováním zvýšená
zátěž organizmu.
S případným očkováním začněte v dostatečném předstihu před odletem, očkování aplikované na poslední chvíli nemusí mít tak dobrou účinnost, případně nenadálé běžné onemocnění může zkomplikovat váš naplánovaný očkovací kalendář.
VÍZA A VSTUPNÍ FORMALITY
vyřízení

Arménie
Bahrajn
Barma *)
Bhútán *)
Čína (a Tibet *))
Filipíny
Gruzie
Hongkong, Macao
Indie
Indonésie
Izrael
Írán **)
Japonsko
Jižní Korea
Jordánsko
Kambodža
Katar
Kyrgyzstán
Laos
Malajsie (Borneo)
Mongolsko
Nepál
Omán
Rusko
Sev. Korea (KLDR)
Singapur
SAE – Dubaj
Šrí Lanka *)
Taiwan
Thajsko
Turkmenistán *)
Uzbekistán *)
Vietnam
Zanzibar (Tanzanie)

foto (ks)
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uvede
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http://www.chinatours.cz/
vseobecne-informace/viza/
Všeobecně požadovaná platnost pasu je
minimálně 6 měsíců po návratu.
Pro udělení téměř každého víza je třeba
jedna volná dvoustrana.
http://www.chinatours.cz/
vseobecne-informace/ockovani/
OČKOVÁNÍ A ZDRAVOTNÍ PŘÍPRAVA

cena

povinné

hepatitida A+B
hepatitida A+B

ne
ne

bezvízový styk

doporučené

antimalarika

3 týdny

3

2600 Kč

0
0

7 dní

0

1400 Kč

0

hepatitida A+B, břišní tyfus

ne

30 dní

2

1200 Kč

0

hepatitida A+B, břišní tyfus

ne

7 dní

1

2200 Kč

0

hepatitida A+B, břišní tyfus

ne

bezvízový styk

0

hepatitida A+B

ne

bezvízový styk

0

hepatitida A+B

ne

bezvízový styk

0

0

ne

0

hepatitida A+B, břiní tyfus, cholera

ke zvážení

bezvízový styk / 35 USD (v závislosti na letišti příletu/odletu)

0

hepatitida A+B, břišní tyfus

ne

bezvízový styk

0

hepatitida A+B, břišní tyfus

ne

0

hepatitida A+B, břišní tyfus

ne

0

0

ne

7 dní

30 dní

1

2

1200 Kč

1900 Kč

bezvízový styk
bezvízový styk

0

0

ne

na hranici

0

14 USD

0

hepatitida A+B, břišní tyfus

ne

na hranici

1

30 USD

0

hepatitida A+B, břišní tyfus

ne

3 týdny

1

2500 Kč

0

hepatitida A+B

ne

0

hepatitida A+B, břiní tyfus, cholera

ne

bezvízový styk
na hranici

1

30 USD

bezvízový styk
bezvízový styk

0

hepatitida A+B, břišní tyfus

ne

0

hepatitida A+B

ke zvážení

0

hepatitida A+B

ne

na hranici

1

30 USD (do 15 dnů)

0

hepatitida A+B, břišní tyfus

ke zvážení

po příletu

0

asi 14 USD/50 USD

0

hepatitida A+B

ne

3 týdny

1

2700 Kč

0

hepatitida A+B

ne

14 dní

2

1200 Kč

0

0

ne

0

hepatitida A+B

ne
ne

bezvízový styk
po příletu

0

zdarma (do 30 dnů)

0

hepatitida A+B

7 dní

0

1100 Kč

0

hepatitida A+B

ne

0

hepatitida A+B, břišní tyfus

ne

bezvízový styk (do 30 dnů letecky, do 15 dnů po zemi)

0

hepatitida A+B, břišní tyfus

ne

na hranici

0

asi 70 USD

0

hepatitida A+B, břišní tyfus

ne

na hranici

0

asi 70 USD

0

hepatitida A+B, břišní tyfus

ne

7 dní

1

2200 Kč

0

hepatitida A+B, břišní tyfus

po příletu

1

50 USD

bezvízový styk

ano – žlutá zimnice

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

ne
ne

É

NOV

ram

prog
pšený

vyle

U
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pam

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

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

16
dní

památky
příroda
moře

Dělení zájezdů dle cestovního komfortu
Další symboly (hvězdičky) označují úroveň poskytovaných služeb. Ta vychází zejména
z úrovně využívaných hotelů, jíž jsou přizpůsobeny úrovně ostatních služeb (doprava,
stravování). Podrobný rozpis služeb najdete v „podmínkách” 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 do památkových objektů dle programu.




Ubytování kategorie **. Pro většinu pozemních transferů pronajatá
smluvní přeprava, dálkové 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 (snídaně), 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.

1. SLEVA ZA VČASNÉ PŘIHLÁŠENÍ (1–4 %)

y
v
e
sl IJTE OD
H
UŽ
VY CH VÝ
VŠE

Činí 4 % v případě přihlášení alespoň 6 měsíců před odjezdem zájezdu, 3 % při
přihlášení 5 měsíců předem, 2 % při přihlášení 4 měsíce předem a 1 % 3 měsíce
před odjezdem zájezdu. Podmínkou je podání závazné přihlášky a zaplacení
standardní zálohy (30 %).

2. SLEVA PRO STÁLÉ KLIENTY (2–8 %)
Slevu mohou uplatnit klienti, kteří se zúčastnili v předcházejících dvou letech
alespoň jednoho zájezdu pořádaného CK China Tours nebo Adventura.
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 2 %.

3. SKUPINOVÁ SLEVA
Hlásí-li se současně na jedné příhlášce skupina 5 a více osob, obdrží každý 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 zaokrouhluje 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 pobočce
v Brně (CA Zabloudil).

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.

Úplné znění slev a pravidel pro jejich uplatnění najdete na:

http://www.chinatours.cz/prakticke-informace/slevy/
UPOZORNĚNÍ
CK může průběžně vyhlašovat další zvláštní akce, případné informace lze dohledat
na www stránkách, resp. na facebooku, či je získat z odebíraného newsletteru.
Nicméně příprava našich zájezdů vyžaduje poměrně složité a včasné zajišťování všech
potřebných služeb a letenek. Naše CK proto zásadně nevyhlašuje slevy typu
„last minute“.

Čína
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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.

Jídelní hůlky
Nejstarší nálezy hůlek pocházejí zhruba
z 12. století př. n. l. V té době se však
pravděpodobně používaly jen v kuchyni při vaření.
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.

Nabídka zájezdů do číny
trasa

název zájezdu	program	 služby	počet dní	termín

 12/16		
Čínský nový rok	
 8		
Třemi soutěskami do Žlutých hor
 14		
Jihozápadní Čína
 16		
Velká cesta říší Středu

22/26		
Za přírodou a lidmi Číny

20		
Čína drsná a krásná I	

12/15		
Biškek
Čína drsná a krásná II	

16		
KYRGYZSTÁN
Čína – Hedvábná cesta
j. Issyk-kul
18		
Čína (nejen) pro gurmány I	

8		
Kašgar
Čína (nejen) pro gurmány II	
 8		
Čína – cesta čaje
15		
j.
Karakul
Čína a vietnam
 18		

strana

Skvosty říše Středu

14
15
16
17
18
19
20
20

Turfan

21
Dunhuang

22
22
23

Jiayuguan
24

Také většina zájezdů do Tibetu (viz str. 28–33) se méně či více dotkne „klasické” Číny. Část programu v Číně má též zájezd KLDR a ČLR (str. 69).

Průvodci

Dále vás
zde mohou provázet:

pro oblast číny

Mgr. Jan Pospíšil
– programový manažer
CK China Tours a autor
zájezdů do Číny a Tibetu

Bc. Ondřej
Zdráhal

Bc. Petr
Vrána

Mgr. Lenka
Dřímalová

Mgr. Tomáš
Koukolík

absolvent bakalářského
oboru Kulturní studia
Číny FF MU, milovník
čínské kuchyně

absolvent FF UK,
milovník a znalec
čínského čaje a kungfu, trvale žije v Kantonu

absolventka sinologie
na FF UP, znalkyně
a praktikantka čínských
tradičních masáží

absolvent čínštiny na FF
UK, učitel a překladatel
a autor pořadů o Číně
na ČRo Leonardo

Bc. Kristýna
Tlustá – absolventka
Kulturních studií na FF
MU, t.č. magisterské
studium na University
of London
Bc. Bao Do
– student sinologie,
perfektní znalost také
vietnamštiny a průvodcovská praxe nejen
z JV Asie

Mgr. Petr Krchňavý
– absolvent studia
mezinárodních vztahů
a sinologie na MU,
učitel čínštiny
Bc. Pavel Dvořák
– absolvent sinologie
na FF UP, tlumočník,
fotograf, bloger a velký
propagátor Číny, žije
trvale v Šanghaji
Mgr. Vlastimil
Dobečka – absolvent
sinologie na FF UP,
lexikograf se zálibou v
čínské medicíně a tchajťi-čchüan		

a dále i Mgr. Kamil
Hanák, Mgr.
Ondřej Vařil, Bc.
Ivana Kolbabová,
Bc. Klára Štiplová,
Bc. Vojtěch Lokša,
Mgr. Kamila
Hladíková

krasohled

Čína není jen stát. Je to vlastně celý kontinent
rozlohou a pestrostí srovnatelný s Evropou. Je to
země mnoha národů, kultur a kuchyní. Země všech
typů krajin – od nejvyšších velehor přes pouště až
k mořskému pobřeží. Je to nejdynamičtěji a nejrychleji
se vyvíjející a hlavně měnící se země na světě.
Lidé sem čím dál častěji jezdí spíše za zajímavou
moderní architekturou, obdivovat do nebe se tyčící
mrakodrapy, nejdelší mosty či nejrychlejší supervlaky.
Stále tu však jsou místa dýchající atmosférou staré
Číny. Stále se tu můžete toulat vesničkami mezi
rýžovišti či zapadlými uličkami historických měst.
Nebo ochutnat tradiční venkovskou kuchyni a pak
prostě přespat u místních na vyhřívané peci…

1

Datong

Zhangye

Dlouhá zeď I str. 14 15 18 20 22

2

Zakázané město I str. 14 15 18

Chengde

2

1

20

22

3

Peking

Wutaishan
Pingyao
Lijiashan

Lanzhou

Dračí hřbet I str. 14 18 20 24

Luoyang

Xiahe

ČÍNA

4

4

Xi’an

Langmusi

Suzhou

Yichang

Šanghaj

Žluté hory

Chengdu

Hangzhou

Dazu
Chongqing

Zhongdian

Wulingyuan

Guilin

Lijiang
Dali

Fenghuang

Guiyang
Kunming

3

5

Wuyishan

5

Yangshuo

Panda velká I str. 16 18 19

Danxia

Yuanyang

Kanton

Xiamen

Macao

6 Hongkong

Hanoj
Halong

HAINAN

u řeky Li I str. 14 18 24

6

Sanya

Nepřeberná
nabídka lákadel
říše Středu

Hue

Lodní plavby – viz s. 98
Hoi An

VIETNAM

Hongkong I str. 14 18 22 24

Chrám Nebes v Pekingu (Jan Pospíšil)
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měst
Velko

14

Hliněná armáda
tak, jak ji s námi
uvidíte...

Hliněná armáda
v Xi’anu (Jan Pospíšil)

Vstupní brána Zakázaného města (Jiří Vacek)

polopenze
vstupy v ceně
8–18 účastníků

Skvosty
říše Středu
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To nejlepší z Číny

Peking
Pojeďte si na vlastní oči porovnat minulost a současnost
jedné z nejstarších civilizací světa. Setkat se s největšími
ČÍNA
nábožensko-filozofickými proudy Orientu, projet se půŠanghaj
Xi’an
vodním venkovem a projít se po rýžových polích. Ochutnat
Suzhou
pravou pekingskou kachnu, poslechnout si nefalšovanou
Guilin
pekingskou operu či nakoupit pravé čínské hedvábí. Uvidíte
moderní velkoměsta se širokými bulváry, „zakázané“ císařské město i
Hongkong
objev 20. století – přes dva tisíce let starou „hliněnou armádu“ a samozřejmě
nejvelkolepější stavbu světa – Dlouhou zeď. Také se spolu s čínskými poutníky vydáme na
jednu z posvátných hor. Navštívíme typické čínské zahrady, „vodní městečko“ a překvapí nás
supermoderní, a přesto krásná Šanghaj. A kdo si prodlouží cestu o čtyři dny do jižní Číny,
ten určitě nebude litovat. Podívá se ještě do malebné krasové oblasti vápencových homolí
a terasovitých rýžových polí, finále zájezdu bude patřit „městu 3. tisíciletí“ – Hongkongu.
1.–2. Praha – Peking: odpoledne přílet a pro- 7. Xi’an: celodenní výlet na posvátnou taoi
cházka starými mizejícími uličkami hl. m.; stickou horu Huashan (Chua-šan) s několika
večer místní specialita – pekingská kachna. tisíci schody (značně usnadněno výjezdem
3. Peking: celodenní výlet na jeden z přístup- lanovkou na Severní vrchol) – typická čínská
ných úseků Dlouhé zdi U – jedné z největších krajina, častá předloha pro výtvarné umění.
staveb lidstva, nazývané také Velká čínská 8. Xi’an: dokončení prohlídky města – taoi
zeď; cestou zastávka u olympijských sporto- stický klášter Osmi nesmrtelných, pagoda
višť Ptačí hnízdo a Vodní kostka.
Malé divoké husy, monumentální 14 km
4. Peking: výstavní lamaistický klášter Yong dlouhé hradby; odpoledne/večer odjezd
hegong (Jung-che-kung); areál Letního pa lůžkovým vlakem.
láce U – letní sídlo čínských císařů v podhůří 9. Suzhou (Su-čou): ráno příjezd do starobyZápadních hor na břehu jezera Kunming lého města při Velkém císařském kanálu U;
(Kchun-ming); návštěva čajového tržiště; procházka nádhernými čínskými zahrada
večer představení pekingské opery.
mi U – posezení v nejmalebnější zahradě
5. Peking: procházka po Tian’an Mistra rybářských sítí a největší zahrada
men (Tchien-an-men) – největším náměstí Pokorného služebníka; exkurze do továr
na světě; prohlídka tzv. Zakázaného měs ničky na zpracování hedvábí.
ta U – sídlo čínských císařů do r. 1911 a nej- 10. Suzhou – Šanghaj: přejezd do Šanghaje
větší palácový komplex na světě; chrám se zastávkou v kanály protkaném „vodním“
Nebes U – místo, kam se chodili čínští císa- městečku Zhouzhuang (Čou-čuang) – prořové modlit za dobrou úrodu; noční přejezd jížďka v „gondole” a procházka starými
lůžkovým vlakem.
domy bohatých čínských obchodníků; pod6. Xi’an (Si-an): výlet s prohlídkou světo- večerní Šanghaj s obchodní třídou Nanking
známé Hliněné armády U – jedinečné ar- a nábřeží Bund – centrum života smetánky
cheologické naleziště z konce 3. stol. př. 20. a 30. let 20. stol.
Kr., cestou zastávka v nefritové dílně; Velká 11.–12. Šanghaj – Praha: mizející staré čínské
mešita a podvečerní procházka muslim- město; prohlídka supermoderní čtvrti Puskou čtvrtí.
dong (Pchu-tung) – vyhlídka ze 492 m vysoké

Dlouhá zeď vinoucí se po hřebenu (Jiří Vacek)

Zhouzhuang (Jan Pospíšil)
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Podvečerní krajina kolem řeky Li

věže SWFC a projížďka nejrychlejším (magnetickým) vlakem na světě (431 km/h); večer
odlet domů, přílet do ČR 12. den.
PRODLOUŽENÍ DO JIŽNÍ ČÍNY:
(11.–)12. den (Šanghaj –) Guilin (Kuej-lin) –
Longji (Lung-ťi): ráno (nebo předchozí den
večer) přelet do Guilinu; výlet na terasovitá
rýžová políčka v oblasti zvané Dračí hřbet
a obývané zajímavými národnostními men
šinami – výstup na vyhlídku s panoramatic
kým výhledem na terasy; odpoledne přejezd
do městečka Yangshuo.
13. Yangshuo (Jang-šuo) – centrum světo
známé oblasti homolovitých kopečků: dopoledne volno na nákup suvenýrů či tradiční
Základní varianta (12 dní)
Kód zájezdu Termín
33-333-710
10.–21. 4.
33-333-720
5.–16. 5.
33-333-730
4.–15. 8.
33-333-740
8.–19. 9.
33-333-750
6.–17. 10.

Cena (Kč)
59 800
59 800
59 800
59 800
59 800

čínskou masáž; odpoledne vyhlídková plav
ba lodí po řece Li mezi homolemi.
14. Yangshuo – Shenzhen (Šen-čen) –
Hongkong: výlet auty rýžovými políčky
mezi kopečky – výstup na Měsíční „horu”
s neopakovatelným výhledem po malebné krajině; odpoledne přejezd rychlovla
kem (300 km/h) do Shenzhenu – přechod
hranice a transfer do Hongkongu (příjezd
pozdě večer).
15.–16. Hongkong – Praha: procházka uli
cemi moderního velkoměsta – historickou
lanovkou na kopec Victoria Peak a pohled
na večerní panorama z městské části Kowloon;
večer odlet, přílet do ČR 16. den.
Prodloužená varianta (16 dní)
Kód zájezdu Termín
Cena (Kč)
33-333-711
10.–25. 4.
79 800
33-333-721
5.–20. 5.
79 800
33-333-731
4.–19. 8.
79 800
33-333-741
8.–23. 9.
79 800
33-333-751
6.–21. 10.
79 800

jednolůžkový pokoj – 5380 Kč
čínské vízum – 2200 Kč

Šanghajské mrakodrapy (Petr M. Ulrych)

Mistr čínské kaligrafie (Jan Pospíšil)

jednolůžkový pokoj – 8980 Kč
čínské vízum – 2200 Kč

Všeobecně platné podrobnější informace o zájezdových službách naleznete na straně 6.
 ceně zahrnuto: letenka Praha–Peking / Šanghaj (Hongkong)–Praha (vč. všech poplatků), 1x v prodloužení
V
přelet Šanghaj–Guilin, 2x noční lůžkový vlak I. třídy, 1x v prodloužení rychlovlak, mikrobusy, metro, 7x hotel
*** se snídaní (+ 4x v prodloužení); 9x večeře (+ 2x v prodloužení, v HK jen snídaně), vstupné do památkových objektů dle programu, český čínsky hovořící průvodce China Tours.

Čínský
nový rok

polopenze
vstupy v ceně
6–16 účastníků

Zimní Čína a festival ledových soch



8

dní

Pojeďte se rozloučit přímo do Číny se starým rokem opice a přivítat nový rok kohouta!
Zavedeme vás do Pekingu a jeho okolí na známá, turisty často vyhledávaná místa. Proč
vás sem ale zveme v tuto roční dobu? Protože nyní zažijete zcela jinou atmosféru...
Zažijete rozradostněné Číňany na monstrózních novoročních trzích. A co teprve celonoční
velkolepé „silvestrovské“ 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 „čínskou Havaj“ – tropický ostrov Hainan v Jihočínském moři.
Peking – Zakázané město U – Tian‘anmen – festival ledových soch – Dlouhá zeď U – Letní palác U
– čínský „Silvestr“ a ohňostrojový rej – čínský nový rok – chrám Nebes U – slavnostní obětování
Podrobný program zájezdu najdete na www.chinatours.cz
Termín: 22. 1.–29. 1. 2017 I Cena: 41 800 Kč
jednolůžkový pokoj – 3980 Kč, čínské vízum – 1200 Kč

Novoroční trhy (Jan Pospíšil)
Ledové pagody (Jan Pospíšil)

Panda (Ivana Kolbabová)
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Tři soutěsky (iStock.com)

video Dazu –
skalní reliéfy
(Jaroslav Urban)
Skalní chrámy v Dazu (Markéta Dolistová)

Žluté hory (Jan Pospíšil)

14

Třemi

soutěskami
do Žlutých hor
polopenze
vstupy v ceně
6–16 účastníků

dní

Krajinou čínských básníků a malířů

Vydejte se s námi do dvou nejoblíbenějších a nejnavštěvovanějších čínských přírodních lokalit,
Peking
jejichž jedinečná krajina od pradávna inspirovala čínské malíře a básníky. Poplujeme maČÍNA
jestátními Třemi soutěskami na Dlouhé řece,
Šanghaj
Chengdu
třetím nejdelším vodním toku světa. Poté se
Hangzhou
Žluté
hory
Dazu
projdeme Žlutými horami, jejichž vrcholky s roChongqing
zeklanými 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 světě a symbol
Číny – pandu velkou. Projdeme se též malebnými vesničkami s tradiční venkovskou
architekturou a po plantážích nejslavnějšího čínského čaje.
1.–2. Praha – Chengdu (Čcheng-tu): hl. m.
nejlidnatější provincie Sichuan (S’-čchuan)
– buddhistický 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
Buddha na světě – 71 m) v Leshanu (Le-šan).
4. Chengdu – Chongqing (Čchung-čching):
přejezd se zastávkou v buddhistických skal
ních chrámech v Dazu U (Ta-cu) – nejstarší
z chrámů pocházejí z 5. stol., četné sochy
a reliéfy Buddhů a buddhistických božstev;
příjezd do Chongqingu a večer nalodění.
5. První den plavby po Dlouhé řece Třemi
soutěskami, které byly kvůli stavbě obří přehrady částečně zaplaveny – zastávka ve Městě
duchů Fengdu (Feng-tu) a u dvanáctipatrové červené pagody Shibaozhai (Š’-pao-čaj).
6. Druhý den na Dlouhé řece: několikahodinová plavba v tzv. Malých třech
soutěskách a navazujících Mini třech soutěskách – fakultativně další zajímavosti; v noci
působivý průjezd obřími zdymadly.
7. Yichang – Hangzhou (Chang-čou): vyhlídka
na hráz a zdymadla největší přehrady na svě
tě; vylodění v Yichangu a odpoledne přelet
do Hangzhou; večerní procházka po staré
zrekonstruované uličce.
8. Hangzhou: milenci vyhledávané Západní
jezero U s projížďkou lodí, čajové plantá
že slavného zeleného čaje Dračí studna, 60 m
vysoká osmiboká pagoda Šesti harmonií.
9. Hangzhou – Xidi U (Si-ti): půldenní přejezd do více než 900 let staré vesničky –
procházka uličkami a výstup na vyhlídku;

Západní jezero v Hangzhou (Lenka Dřímalová)

večerní a noční atmosféra ztichlé vesničky
po odjezdu čínských turistů.
10. Xidi – Žluté hory U (Huangshan, Chuang-šan): dopoledne návštěva další unikátní
vesničky Hongcun U (Chung-cchun) – ukáz
ka staré tradiční feudální čínské architektury;
pokračování do Žlutých hor – výjezd lanovkou
na jeden z vrcholů (přes 1800 m), procházka
po vrcholcích a nocleh v hotelu v horách.
11. Žluté hory – Jiuhuashan (Ťiou-chua-šan): východ slunce nad Severním mořem
– mezi mračny rozprostírajícími se v údolí mezi 72 vrcholky s různými poetickými
názvy (např. vrcholek Nebeského hlavního
města nebo Terasa odpočinku); sjezd jinou
lanovkou a přejezd do pohoří Jiuhuashan.
12. Jiuhuashan – Šanghaj: dopoledne výjezd
lanovkou na vrchol (1342 m) jedné z posvát
ných buddhistických hor – nesčetné svaty
ně a kláštery, malebná vesnička na úpatí
hory; přejezd do města Tunxi (Tchun-si) – pro
cházka po 1500 m dlouhé staré obchodní
ulici; večer přelet do Šanghaje.
13.–14. Šanghaj – Praha: stará čínská čtvrť
okolo tradiční čínské zahrady Yuyuan (Jü-jüan), nábřeží Bund; moderní čtvrť Pudong
(Pchu-tchung) – vyhlídka ze 492 m vysoké
budovy SWFC, projížďka nejrychlejším (magnetickým) vlakem na světě (431 km/h); večer
odlet do ČR, návrat domů 14. den.
Kód zájezdu
33-332-710

Termín
11.–24. 9.

Cena (Kč)
84 800

jednolůžkový pokoj (jen v hotelech) 6120 Kč,
jednolůžkový pokoj (i na lodi) 9980 Kč
čínské vízum – 2200 Kč
Všeobecně platné podrobnější informace
o zájezdových službách naleznete na str. 6.
V ceně zahrnuto: letenka Praha–Chengdu / Šanghaj–Praha (vč. všech poplatků), 2x přelet (Yichang–
Hangzhou, Tunxi–Šanghaj), 1x loď Chongqing–Yichang, pronajaté mikrobusy, metro, 8x hotel *** se
snídaní, 3x kajuta na lodi se snídaní + 2x oběd, 12x
večeře, český čínsky hovořící průvodce China Tours.
Poznámka: Plavba Třemi soutěskami je realizována
lodí **** či lodí odpovídajícího standardu. Výběr lodi
je podřízen danému aktuálnímu plavebnímu řádu
a lze jej ovlivnit jen částečně. V závislosti na stavu
hladiny vody se může změnit délka plavby a zájezd
může mít tedy mírně upravený itinerář.

snídaně
vstupy v ceně
6–16 účastníků

Jihozápadní
Čína
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dní

Krajinou na jih od mraků

Na této jedinečné cestě se vydáme do provincie
Yunnan, neboli do „země na jih od mraků“, která patří k oblastem s nejzajímavější přírodou
Peking
v Číně vůbec. Současně je to také oblast, kde
žije množství zajímavých etnik, s nimiž budeme
ČÍNA
mít možnost se na cestě setkávat. Podíváme se
do jedné z nejhlubších soutěsek na světě, prochoZhongdian
díme unikátní Kamenný les, projedeme se lodí po jeLijiang
Kunming
zeře Erhai. Neopomeneme také rozsáhlý tibetský klášter
Dali Yuanyang
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.
1.–2. Praha – Kunming (Kchun-ming): přílet
do města „věčného jara“ – dle času příletu
návštěva ptačího a květinového trhu.
3. Kuming – Dali (Ta-li): dopoledne přejezd linkovým autobusem do hradbami opevněného
Dali – rozsáhlý areál Tří pagod z 9. stol. s nejvyšší pagodou vysokou 73 m; podvečerní
procházka starým městečkem.
4. Dali a okolí: dopoledne projížďka lodí po
jezeře Erhai (Er-chaj) s návštěvou „rybářské”
vesnice a tradičním 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
jednoho z nejzachovalejších a nejvýznamnějších obchodních center na cestě „Koní
a čaje” mezi Barmou a Tibetem; výlet do nedalekých hor Shibao (Ši-pao) s 1300 let sta
rými buddhistickými jeskyněmi.
6. Šangri-la: přejezd úžasnou horskou kra
jinou do tibetského podhůří; cestou zastávka u tzv. Prvního ohybu Dlouhé řeky a prohlídka
starého městečka Shigu (Ši-ku) – Kamenný bu
ben; večer příjezd do Zhongdianu (Čung-tien).
7. Zhongdian – hraniční město etnického
Tibetu (tibetsky Gjalthang): celodenní výlet po okolí – výstavní rozsáhlý lamaistický
klášter Gandän Sumceling, v němž žije asi
600 mnichů, a zelené pastviny Napahai (Na-pcha-chaj); procházka starým tibetským
městem s obrovským modlitebním mlýnem.
8. Zhongdian – Lijiang (Li-ťiang): celodenní
přejezd přes travertinové terasy Bílých vod –
Baishuitai (Paj-šuej-tchaj) do téměř 4000 m
hluboké soutěsky Tygřích skoků U – nenáročná procházka soutěskou pod 5596 m vysokou
Sněžnou horou Nefritového draka; pozdě
večer příjezd do Lijiangu.
9. Lijiang U: 600 let staré městečko s atmo
sférou 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, obrovské živoucí tržiš
tě s masem, ovocem, zeleninou.
10. Lijiang: park Tůně černého draka
s neopakovatelným výhledem na Sněžnou

horu Nefritového draka a následný výlet
a výjezd lanovkou (jedna z nejvýše položených
na světě) k ledovci do výšky 4506 m n.m. –
procházka pod vrcholky; večer odjezd
lehátkovým vlakem.
11. Kunming (Kunming) – Kamenný les U (Shilin, Š’-lin): ráno příjezd do „města věčného
jara” a snídaňová specialita „nudle nošené
přes most”; výlet do zajímavého přírodního
úkazu Kamenný les s až 30 m vysokými skal
ními věžemi – procházka nejzajímavějšími
pasážemi parku.
12. Kamenný les – Jianshui (Ťian-šuej): přejezd
s prohlídkou vesnice Chengzi (Čcheng-ci) s tra
diční architekturou etnika Yi (I) s domy z nepálené hlíny (vepřovic); v Jianshui 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) s kamenným 17obloukovým 400 let
starým mostem Dvojitého draka; odpoledne
přejezd do centrální části unikátních rýžových
teras, které po staletí na svazích pohoří Ailao
(Aj-lao) budovali příslušníci etnika Hani (Cha-ni).
14. Rýžové terasy Yuanyang U: brzy ráno vý
jezd na terasy za východem slunce (v závislosti
na počasí, ráno bývají mlhy) a návštěva místní
ho tržiště s příslušníky nár. menšin v tradičních
krojích; prohlídka městečka a odpoledne pro
cházka po terasách a pozorování západu
slunce z jiného místa teras.
15.–16. Yuanyang – Kunming – Praha: půldenní návrat do Kunmingu a odlet přes některé
čínské město domů, přílet do ČR 16. den.
Kód zájezdu
33-335-710

Termín
13.–28. 10.

Lijiang s palácem Mu (Jan Pospíšil)
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Rýžové terasy Yuanyang (Vojtěch Lokša)

Krajina v JZ Číně (Jan Pospíšil)

Cena (Kč)
74 800

jednolůžkový pokoj – 7260 Kč, čínské vízum – 2200 Kč
Všeobecně platné podrobnější informace
o zájezdových službách naleznete na str. 6.
V ceně zahrnuto: letenka Praha–Kunming /
Kunming–Praha (vč. všech poplatků), 1x noční
lehátkový vlak II. třídy Lijiang–Kunming, 1x denní
linkový autobus (5 h), mikrobusy, 1x loď, 12x hotel *** se snídaní, vstupy do památkových objektů dle itineráře, český čínsky hovořící průvodce
China Tours.

Lijiang – soutěska Tygřích skoků (Jan Pospíšil)

Vojáci Hliněné armády v Xi‘anu (Jan Pospíšil)

6–16 účastníků
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Yangshuo – řeka Li (Klára Štiplová)

Zakázané město (Jan Pospíšil)

Velká cesta
říší Středu

22
26
dní

To nejlepší z Číny a ještě něco navíc
Dlouhá zeď, panda, rýže, čaj, hedvábí, bojová umění...
Je mnoho věcí, které vás určitě napadnou ve spojitosti
Peking
s Čínou. Na velké cestě říší Středu poznáte to nejlepší
ČÍNA
Xi’an
a nejzajímavější z její tradice i současnosti. Podáme si
Šanghaj
ruce s bohatou čínskou historií při prohlídce Pekingu
Chengdu
Suzhou
a Xi‘anu, atmosféry buddhismu se nadechneme při
Guilin
Lijiang
putování na posvátnou horu a po vzoru místních poutYangshuo
Dali
Shenzhen
Kunming
níků tu přivítáme východ slunce. Navštívíme typické středověké
Hongkong
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.
1.–2. Praha – Peking: odpoledne přílet a procház- svátných buddhistických hor Emei (3099 m) – ceska starými mizejícími uličkami Pekingu; večer tou prohlídka klášterů a nocleh v hotelu v horách.
fakultativně místní specialita – pekingská kachna. 10. Emeishan – Leshan (Le-šan): východ slunce
3. Peking: celodenní výlet na Dlouhou zeď U, na posvátné hoře a sestup/sjezd do Baoguo; přenazývanou také Velká čínská zeď – procházka jezd do Leshanu a prohlídka areálu Velkého
po Zdi; cestou zastávka u olympijských sportovišť Buddhy U (největší sedící Buddha na světě
– Ptačí hnízdo, Vodní kostka.
– 71 m); noční přejezd lehátkovým vlakem.
4. Peking: lamaistický chrám Yonghegong (Jung- 11. Panzhihua (Pchan-č’-chua) – Lugu (Lu-ku): vy
-che-kung) a konfuciánská akademie; prohlídka hlídková cesta nádhernou krajinou JZ Číny ke
areálu Letního paláce U – letní sídlo čínských křišťálovému horskému jezeru Lugu ve výšce
císařů na břehu jezera Kunming (Kchun-ming) 2685 m, jehož okolí obývá jedinečné matriar
v podhůří Západních hor; večer představe- chální etnikum Mosu.
ní pekingské opery.
Pozn.: V letním termínu bude návštěva jeze5. Peking: procházka po náměstí Nebeského kli ra Lugu z důvodu špatné dostupnosti nahradu (Tchien-an-men) a prohlídka tzv. Zakázaného zena dnem navíc v Lijiangu a okolí – vesnička
města U – nejrozsáhlejší palácový komplex na Baisha (Paj-ša), park Tůně černého draka. (Z Pansvětě; návštěva chrámu Nebes U – místo, kam zhihua bude celodenní přejezd přímo do Lijiangu.)
se chodívali „synové nebes“ modlit za dobrou 12. Lugu – Lijiang U (Li-ťiang): půldenní přejezd
do oblasti obývané zajímavou národnostní menúrodu; noční přejezd lehátkovým vlakem.
6. Xi’an (Si-an): proslulá Hliněná armáda U – šinou Naxi (Na-si) – cestou překročení Dlouhé
posmrtná armáda prvního čínského císaře; Velká řeky, procházka 600 let starým městečkem.
mešita a večerní procházka muslimskou čtvrtí.
13. Lijiang: půldenní výlet a nenáročná procház
7. Xi’an: taoistický klášter Osmi nesmrtelných, ka téměř 4 km hlubokou soutěskou Tygřích
pagoda Malé divoké husy z 8. stol., monumentál skoků podél Dlouhé řeky pod 5596 m vysoní 14 km dlouhé hradby; odpoledne/večer odjezd kou Sněžnou horou Nefritového draka; prohlídlehátkovým vlakem.
ka paláce bývalé vládnoucí rodiny Mu.
8. Chengdu (Čcheng-tu) – Baoguo (Pao- 14. Lijiang – Dali (Ta-li): přejezd do městečka
-kuo): unikátní chovná stanice pandy velké; na březích jezera Erhai (Er-chaj) – projížďka
přejezd do lázní Baoguo – dle času fakultativ- po jezeře s návštěvou bývalé rybářské vesnice
ně možnost odpočinku v horkých pramenech. a fakultativně typickým venkovským obědem.
9. Baoguo – Emeishan U (E-mej-šan): výstup nebo 15. Dali – Kunming (Kchun-ming): návštěva rozvýjezd autobusem a lanovkou na jednu ze čtyř po sáhlého areálu Tři pagody z 9. stol. – nejvyšší
měří 70 m; fakultativně výjezd lanovkou na
Kamenný les v Kunmingu (Miloš Podpěra)
vrchol pohoří Cangshan (Cchang-šan) do výšky
3920 m s nádhernými výhledy; odpoledne přejezd linkovým autobusem do Kunmingu.
16. Kunming – Yangshuo (Jang-šuo): „město věčné
ho jara“ a výlet do unikátního Kamenného lesa U
s až 30metrovými vápencovými věžemi; přelet do
Guilinu (Kuej-lin) a následný přejezd do Yangshuo.
17. Yangshuo – městečko v pohádkové krajině
homolovitých kopečků: dopoledne možnost
tradiční čínské masáže; odpoledne plavba po
řece Li mezi homolemi.
18. Yangshuo: celodenní nenáročný cyklo/motovýlet mezi rýžovými políčky – výstup na Mě
síční „horu” (380 m) s neopakovatelným vý
hledem na do nekonečna se táhnoucí homole.

Jezero v pohoří Cangshan, Dali (Petr Vrána)

19. Yangshuo – Longji (Lung-ťi): výlet na terasovi
tá rýžová pole v oblasti Dračí hřbet, obývané za
jímavými etniky Zhuang (Čuang) a Miao (Miao);
noční přejezd lehátkovým vlakem.
20. Shenzhen (Šen-čen): dopoledne příjezd
do supermoderního velkoměsta (zvl. ekon.
zóna) – souzvuk subtropické přírody s moderní
architekturou; odpoledne odpočinek na pláži
Jihočínského moře.
21.–22. Shenzhen – Hongkong – Praha: ráno
přechod hranice do Hongkongu – výjezd lanovou
dráhou na Victoria Peak s výhledem na celý ostrov, rušné ulice moderního velkoměsta, pohled
na večerní panorama z městské části Kowloon;
večer odlet, přílet do ČR 22. den.
PRODLOUŽENÍ DO SUZHOU A ŠANGHAJE:
(21.–)22. Shenzhen – Šanghaj: 21. den večer návrat
zpět do Shenzhenu; dopoledne přelet do Šanghaje
– nábřeží Bund (centrum života šanghajské smetánky 30. let 20. stol.); večer obchodní třída Nanking.
23. Šanghaj – Suzhou (Su-čou): ráno přejezd
vlakem do města kdysi nazývaného „Benátky
Východu“ – světoznámé zahrady čínských úřední
ků U; možnost návštěvy dílny na výrobu hedvábí.
24. Suzhou – Zhouzhuang (Čou-čuang) – Šanghaj: ranní posezení v zahradě Mistra rybářských
Základní varianta (22 dní)
Kód zájezdu
Termín
33-330-710
5.–26. 4.
33-330-720
3.–24.5.
33-330-730
1.–22. 7.
33-330-740
4.–25.9.
33-330-750
7.–28.10.

Cena (Kč)
72 800
72 800
72 800
72 800
72 800

jednolůžkový pokoj – 6400 Kč
čínské vízum – 2200 Kč
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sítí; přejezd do malebného „vodního městeč
ka“ protkaného nesčetnými kanály – architektura dynastií Qing (Čching) a Ming; večer dojezd
do Šanghaje.
25.–26. Šanghaj – Praha: prohlídka „města 3. ti
síciletí“ v moderní části Pudong (Pchu-tchung)
– vyhlídka ze 492 m vysoké budovy SWFC, fakultativně projížďka nejrychlejším (magnetickým) vlakem na světě, zanikající staré čínské
město; v noci odlet, přílet do ČR 26. den.

Zahrada Mistra rybářských sítí v Suzhou (Jan Pospíšil)

Prodloužená varianta (26 dní)
Kód zájezdu Termín
Cena (Kč)
33-330-721
33-330-731
33-333-741
33-333-751

3.–28. 5.
1.–26. 7.
4.–29. 9.
7. 10.–1.11.

82 800
82 800
82 800
82 800

jednolůžkový pokoj – 7880 Kč
čínské vízum – 2200 Kč (2 vstupy)

Všeobecně platné podrobnější informace o zájezdových službách naleznete na straně 6.
V ceně zahrnuto: letenka Praha–Peking / Hongkong (Šanghaj)–Praha (vč. všech poplatků), 1x přelet Kunming–
Guilin (+ 1x přelet Shenzhen–Šanghaj v prodloužení), 4x noční lehátkový vlak II. třídy, mikrobusy, linkové autobusy, MHD, 15x hotel ** (+ 4x v prodloužení), pekingská opera, český čínsky hovořící průvodce China Tours.

Za přírodou
a lidmi Číny

Vrchol Desetitisíce Buddhů na hoře Emei (Jan Pospíšil)
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6–16 účastníků

dní

aneb co ani ve Velké cestě Čínou nenajdete
Na této cestě se záměrně vyhýbáme u nás nejznámějším turistickým místům v Číně. Ukážeme vám ale, co ještě určitě stojí za vidění a co se do klasické Velké cesty říší Středu už
nemohlo vejít. Čekají nás dvě naprosto odlišné části Číny. V první poznáme západní horské
oblasti provincií Gansu a Sichuan – s rozsáhlými pláněmi, ale i horskými masivy a hlubokými
údolími, obývané zejména Tibeťany s jejich typickými chrámy a kláštery. V druhé půli se zaměříme na provincie Hunan a Guizhou – oblasti s nádhernou subtropickou přírodou a mnoha
zajímavými národnostními menšinami.
Podrobný program a cenu zájezdu najdete na www.chinatours.cz
Předběžný termín: 11.–28. 9. I čínské vízum – 2200 Kč

Noční Hongkong (Václav Petr)

NP Wulingyuan v mracích (Vojtěch Lokša)

Klášter Zavěšený v prázdnotě (Jan Pospíšil)

6–16 účastníků
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Údolí v pohoří Wutaishan (Jan Pospíšil)

Malý, ale „výživný” okruh Čínou

Na poměrně malém prostoru a bez místních přeletů
poznáme vše, co je pro Čínu typické. Navštívíme
Peking Chengde
starobylá zákoutí a posvátné hory s množstvím
Datong Wutaishan
buddhistických klášterů. Přespíme v tradičním
ČÍNA Lijiashan Pingyao
jeskynním obydlí u Žluté řeky, pojedeme horskou
silnicí vysoko nad sprašovými kaňony. 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 zájemci ještě mohou
zůstat tři dny na důkladnější poznání starého i moderního Pekingu.
1.–2. Praha – Peking – Chengde (Čcheng-te):
přílet do Pekingu a přejezd do Chengde.
3. Chengde U: horské sídlo s tzv. „malou Po
tálou“ a dalšími kláštery značně ovlivněnými tibetskou architekturou; výlet lanovkou
na Perlíkovou horu – zajímavý přírodní útvar.
4. Chengde – Dlouhá zeď U: přejezd na Velkou
zeď v úseku Jingshanling (Ťin-šan-ling); noc
leh přímo pod Zdí, ztichlou po odjezdu turistů.
5. Dlouhá zeď – Peking: ráno přejezd do
hl. města – park Beihai (Pej-chaj); Bubnová
a Zvonová věž; fakultativně místní specialita pekingská kachna; noční lehátkový vlak.
6. Pingyao U (Pching-jao): starobylé městečko
s tradiční čínskou architekturou opevněné mo
hutnými hradbami.
7. Pingyao – Lijiashan (Li-ťia-šan): půldenní
přejezd do 550 let staré vesnice vyhloubené
ve spraši nedaleko Žluté řeky – prohlídka
taoistického kláštera Černého draka; noc
v tradičním „sprašovém“ obydlí.
8. Lijiashan – pohoří Wutaishan (Wu-tchaj-šan): celodenní přejezd do hor a centra ti
betského buddhismu v Číně.
Základní varianta (12 dní)
Kód zájezdu Termín
33-334-710
12.–23. 5.

Cena (Kč)
44 800

jednolůžkový pokoj – 4240 Kč, čínské vízum – 2200 Kč

Dvůr rodiny Qiao, Pingyao (Jan Pospíšil)

9. Wutaishan U: klášterní komplex jedné ze
čtyř posvátných buddhistických hor – návště
vy klášterů a procházky po okolních kopcích.
10. Wutaishan – Datong (Ta-tchung): přejezd
sprašovou oblastí – na skále zavěšený klášter
a nejstarší dřevěná stavba v Číně – pagoda
z r. 1056; procházka starým dělnickým městem
a po mohutných městských hradbách.
11. Datong – Peking: unikátní jeskynní chrámy
Yungang U (Jün-kang); odpoledne linkový
autobus do Pekingu (příjezd pozdě večer).
12. Peking – Praha: ráno odlet domů.
PRODLOUŽENÍ V PEKINGU:
12. Peking: individuální volno; odpoledne Zaká
zané město U; nám. Nebeského klidu (Tchien-an-men) a výhled z tzv. Uhelného vršku.
13. Peking: olympijská sportovišě – Ptačí hnízdo,
Vodní kostka; císařské letní sídlo Letní palác U.
14. Peking: chrám Nebes U s Oltářem modliteb
za dobrou úrodu, lamaistický klášter Yonghegong (Jung-che-kung), konfuciánská akademie, staré pekingské uličky a večerní procházka okolo tzv. Předního a Zadního jezera.
15. Peking – Praha: letecký návrat do ČR.
Prodloužená varianta (15 dní)
Kód zájezdu Termín
Cena (Kč)
33-334-711
12.–26. 5.
49 800
jednolůžkový pokoj – 5450 Kč, čínské vízum – 2200 Kč

Všeobecně platné podrobnější informace o zájezdových službách naleznete na straně 6.
V ceně zahrnuto: letenka Praha–Peking–Praha (vč. všech poplatků), 1x noční lehátkový 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.

Čína drsná
a krásná II

6–16 účastníků
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Krajinou rýžových polí a horských etnik

Dongská dívka v indigových šatech (Jan Pospíšil)

Přijměte pozvání do horských oblastí 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 tradičních obydlích. V prodloužení navštívíme
i větší města – přístavy Kanton a Xiamen, ale hlavně jedinečné architektonické památky UNESCO v jejich okolí – opevněné věže diaolou a kruhové stavby tulou.
Guiyang – etnikum Tunpu – chrám Wolong – Anshun – vodopád Stromu žlutých plodů – Kaili – etnika
Miao a Dong – Xijiang – Zhaoxing – Longji – rýžové terasy Dračí hřbet – etnika Zhuang a Yao – Guilin –
Xiamen – ostrov Gulanyu – kruhová sídliště tulou etnika Hakka U – Kaiping a věže diaolou U – Kanton
Podrobný program zájezdu najdete na www.chinatours.cz
Termín: 12.–27. 10. I Cena: 64 800 Kč I 1lůžkový pokoj – 5180 Kč, čínské vízum – 2200 Kč

6–16 účastníků
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čína
Hedvábná cesta
Z kyrgyzského Biškeku do čínského Luoyangu

Vydejme se po „hedvábné cestě“, která
spojovala v raném středověku všechny
Biškek
velké civilizace euroasijského kontinentu.
j. Issyk-kul Turfan
Peking
Dunhuang
KYRGYZSTÁN
Putujme po ní jako starověcí kupci,
Kašgar
Zhangye
Jiayuguan
j. Karakul
vzdělanci, umělci, náboženští myslitelé, šiřitelé
učení Buddhova, Mohamedova a Kristova. Zveme
ČÍNA
Xiahe Luoyang
vás na putování po severní větvi východní části
suchozemské cesty – z kyrgyzského Biškeku do čínského
Luoyangu, přes ťan-šanské průsmyky a kolem nádherných
jezer Issyk-kul a Karakul, po okraji pouští Gobi a Taklamakan
a podél západní části Dlouhé zdi.
1.–2. Praha – Biškek – Naryn: brzy ráno přílet do
hl. m. Kyrgyzstánu s kulisami éry SSSR a 4800 m
vysokým pohořím Ťan-šan v pozadí; krátká prohlídka města – památník Lenina či národního hrdiny Manase; 25 m vysoká věž Burana z 9. stol.;
přejezd okolo jezera Issyk-kul (největší jezero
v zemi) do města Naryn.
3. Kyrgyzstán – Kašgar: celodenní přejezd
z Kyrgyzstánu přes ťan-šanský průsmyk Toru
gart (3752 m) do čínského Kašgaru – pouštní
město, kdysi jedno z nejdůležitějších obchodních
center a důležitá křižovatka na hedvábné cestě.
4. Kašgar: výlet k unikátnímu skalnímu útvaru
Shipton´s Arch neboli Nebeská brána – až 365 m
vysoké (pouze z pohledu od Z) a 55 m široké skal
ní okno; návštěva mešity Id Kah z 15. stol., procházka uličkami starého města.
5. Kašgar – j. Karakul: neopakovatelný nedělní
trh v Kašgaru – až 50 000 obchodníků s koňmi,
ovcemi, zeleninou, koberci, čepicemi a jiným zbožím; odpoledne přejezd k jezeru Karakul, ležícímu
přes 3000 m vysoko mezi dvěma sedmitisicovými
velikány Mustag Ata a Kongur – nocleh v jurtě.
6. Karakul – Kašgar: východ slunce nad jeze
rem – pasoucí se velbloudi, jaci a ovce; návrat do
Kašgaru – cestou prohlídka hrobky islámského
světce Abakha Hoji ze 17. stol.; rozloučení se
starým městem a poslední ochutnávky místních
specialit; noční lehátkový vlak.
7. Turfan: odpoledne příjezd do důležité kři
žovatky hedvábné cesty a tranzitní stanice
různých kultur; výlet do okolí – ruiny unikátního
pouštního města Jiaohe (Ťiao-che) na soutoku
dvou řek; muzeum podzemních zavlažovacích
kanálů, tzv. karez.
8. Turfan: buddhistické jeskyně Bezeklyk, ré
vový příkop (skvělé místní hrozinky), zajímavý
přírodní úkaz Plamenné hory, Eminův minaret,
hliněná tradiční ujgurská vesnice Tujuk; noční
lehátkový vlak.
9. Dunhuang (Tun-chuang) – vstupní brána do
říše Středu v době dynastie Han (Chan): příjezd
vlakem a výlet k malebnému jezírku Měsíčního
srpečku ukrytému mezi písečnými dunami (nejvyšší 1750 m n.m.) – možnost projížďky na velbloudu nebo „sáňkování” na dunách.
10. Dunhuang – Jiayuguan (Ťia-jü-guan): vyhlášené jeskyně Mogao U (Mo-kao) – vrchol bud
dhistického umění (unikátní nástěnné malby
a sochy ze 4. až 11. stol.); odpoledne přejezd
linkovým autobusem do Jiayuguanu.

Jezero Karakul s Mustag Ata (Jan Pospíšil)

11. Jiayuguan – Zhangye (Čang-jie): návštěva nejzápadnější části Dlouhé zdi U z dob
dynastie Ming – zastavení u poslední hlásky;
prohlídka rozsáhlé pevnosti ze 14. stol.; odpoledne přejezd vlakem do Zhangye.
12. Zhangye: výlet do jedinečných tzv. Duhových
hor – pohoří vymodelované z různobarevných
vrstev rudého pískovce, výstup na některé z vyhlídek; procházka dalším nádherným přírodním úkazem – tzv. Ledovým údolím Binggou (Ping-kou)
připomínajícím trochu Munument Valley v USA.
13. Zhangye – Lanzhou (Lan-čou): prohlídka
kláštera Velkého Buddhy (největší krytá socha
ležícího Buddhy v Číně – 34,5 m); výlet do pohoří
Mati (Ma-tchi) – pohoří Koňské podkovy s vysoko do skály vytesanými buddhistickými jesky
němi; odpoledne přejezd vlakem do Lanzhou.
14. Lanzhou: celodenní výlet do jeskynních bud
dhistických chrámů Binglingsi (Ping-ling-s’),
přináležejících k jeskyním Desetitisíců Buddhů
na březích Žluté řeky; přejezd lodí přes řeku,
návrat do Lanzhou a noční lehátkový vlak.
15. Luoyang (Luo-jang): po poledni příjezd
do rozsáhlého buddhistického kláštera Bílého
koně z 1. stol. n.l. (nejstarší v celé Číně).
16. Luoyang – Shaolin (Šao-lin): celodenní výlet do slavné kolébky wushu (wu-šu) – čínských
bojových umění; prohlídka klášterního areálu na úpatí posvátné hory Songshan U (Sung-šan) – např. Les pagod s 248 cihlovými pagodkami nebo síň Arhatů; představení bojových
umění; večer návrat do Luoyangu.
17.–18. Luoyang – Peking – Praha: dopoledne návštěva výstavních skalních buddhistických
jeskyní Dračí brána – Longmen (Lung-men);
odpoledne přelet do Pekingu a dále do ČR,
přílet domů 18. den.
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Buddhistické jeskyně Binglingsi (Jan Pospíšil)

Shaolin – představení bojových umění (Jan Pospíšil)

Možnost individuálního prodloužení
v Pekingu – více informací v kanceláři.

Kód zájezdu
33-331-710

Termín
31. 5.–17. 6.

Cena (Kč)
69 800

jednolůžkový pokoj – 4860 Kč (jen v hotelech)
čínské vízum – 2200 Kč
Všeobecně platné podrobnější informace
o zájezdových službách naleznete na str. 6.
V ceně zahrnuto: letenka Praha–Biškek / Peking–
Praha (vč. všech poplatků), 1x přelet Luoyang–Peking,
3x noční lehátkový vlak II. třídy, mikrobusy, linkové autobusy a denní vlaky, MHD, 11x hotel **, 1x vícelůžková jurta, český čínsky hovořící průvodce China Tours.
Panorama duhových hor (iStock.com)

Před vstupem do Zakázaného města (Petra Fliegelová)

polopenze
vstupy v ceně
6–16 účastníků
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Bohatá čínská večeře (Ivana Kolbabová)

Šanghaj – moderní velkoměsto (Petra Fliegelová)

Tradiční Peking a moderní Šanghaj

Zažijte a ochutnejte to nejlepší a nejzajímavější, co nabízí dvě
nejznámější čínská města. Na jedné straně poznáte Peking
s tisíciletou historií, který byl sídlem několika dynastií, kde
Peking
na vás z nepřeberného množství nádherných památek dýchne čínská hrdá minulost. Na druhé straně vás
ČÍNA
očekává kosmopolitní Šanghaj, výkladní skříň moderní
Šanghaj
Číny plná současné architektury, jež si nezadá s velkoměsty
světovými. Obě města jsou navíc vyhlášená svou typickou kuchyní, ze
které se v krátkém čase budeme snažit vybrat to nejlepší a nejrozmanitější.
Vrcholem každodenního programu bude večeře ve stylové 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 koupit do ruky pečený
batát nebo zjistit, že tzv. „smradlavé“ chou toufu chutná nesrovnatelně lépe než voní.
1.–2. Praha – Peking: procházka starými uličkami;
večer kulinářský zážitek – pekingská kachna v některé vyhlášené specializované restauraci; procházka centrem starého Pekingu okolo Předního
a Zadního jezera.
3. Peking: prohlídka tzv. Zakázaného města U –
nejrozsáhlejší palácový komplex na světě; procházka po největším náměstí na světě – náměstí
Nebeského klidu (Tchien-an-men), pohled na Zakázané město z tzv. Uhelného vršku; procházka
po moderní obchodní třídě Wangfujing (Wang-fu-ťing) a návštěva tržiště (s večeří) s roztodivnými exotickými i typickými specialitami.
4. Peking: výlet na Dlouhou zeď U – procházka
po Zdi usnadněná výjezdem lanovkou; cestou
zastávka u olympijských sportovišt – Ptačí hníz
do a Vodní kostka; večer ochutnávka nejzná
mějších severočínských jídel v jejich skutečné
podobě – kuřecí kostky ochránce paláce, masové
nudličky na způsob hlavního města, starobylé
vepřové maso, dušený bůček v červené omáčce
a jiné delikatesy.
5. Peking: chrám Nebes U; prohlídka areálu Let
ního paláce U, nesčetné zahrady a pavilony,
projížďka lodí po jezeře; večer velmi exotic
ká západočínská ujgurská kuchyně – hovězí
a jehněčí kebaby, chlebové placky nang (nan),
skvělé ručně dělané nudle.
6. Peking – Šanghaj: asi 5hod. přejezd rychlovla

Termín
16.–23. 4.
17.–24. 7.
9.–16. 10.

Cena (Kč)
44 800
44 800
44 800

jednolůžkový pokoj – 3620 Kč, čínské vízum – 2200 Kč
Všeobecně platné podrobnější informace
o zájezdových službách naleznete na str. 6.
V ceně zahrnuto: letenka Praha–Peking / Šanghaj–Praha (vč. všech poplatků), 1x rychlovlak 2. třídy Peking–
Šanghaj, mikrobus, metro, 5x hotel *** se snídaní, 5x
stylová večeře ve vybraných restauracích a 1x lidová
večeře (tržiště), vstupy do památkových objektů dle programu, český čínsky hovořící průvodce China Tours.

polopenze
vstupy v ceně
6–16 účastníků






Opevněné věže „diaolou“ v Kaipingu (Petr Vrána)

Kód zájezdu
33-339-710
33-339-720
33-339-730

Čína
pro gurmány II
nejen

Špejle s „lahůdkami" na gril (Ivana Kolbabová)

kem do Šanghaje (nově vybudovaná rychlodráha
– 300 km/h); nábřeží Bund; večeře ve stylu darů
moře (ryby, krevety a další mořské a sladkovodní
zajímavosti); večerní obchodní třída Nanking
– výkladní skříň moderní Šanghaje.
7.–8. Šanghaj – Praha: mizející staré čínské měs
to 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 (431 km/h); typická východočínská kuchy
ně s lehkými omáčkami, zeleninou, sladkými
i slanými plněnými knedlíčky a ovocem; večer
transfer na letiště a odlet, přílet 8. den.

8

dní

Kanton, Hongkong a Macao

Nabízíme vám vyzkoušet na vlastní jazyk další ze čtyř nejznámějších čínských kuchyní. A to
kuchyni kantonskou, potažmo jihočínskou. A nemusíte se bát, pes je opravdu vybraná specia
lita, kterou vám běžně místo kuřete nenaservírují. Raději si zapamatujte jména jako siumai,
hargow či haam sui gaau – s těmi se totiž setkáte v Kantonu a okolí daleko častěji. Stejně tak si
spíše pochutnáte na rybách a plodech moře. Návštívíme i tržiště s kořením, zeleninou a jinými
surovinami, ochutnáme rozličné pouliční dobrůtky. V bývalém koloniálním Macau budeme mít
možnst si jídelníček navíc obohatit o speciality původně portugalské, africké či brazilské.
Kanton – Kaiping a diaolou U – trh čínské medicíny – večeře ve stylu dim-sum – Hongkong –
ostrov Lantau – vesnice Tai O s domy na kůlech – večeře z ryb a darů moře – Macao U – maka
néské a portugalské speciality
Podrobný program zájezdu na www.chinatours.cz
Termín: 11.–18. 4., 23.–30. 10. | Cena: 52 800 Kč | 1lůžkový pokoj – 5880 Kč, čínské vízum – 2200 Kč

6–16 účastníků



Čína
cesta čaje

15
dní

Čajovými plantážemi ze Šanghaje do Hongkongu
Cílem tohoto unikátního zájezdu je představit čínskou
čajovou kulturu a místa s ní spjatá. Po krátkém čajovém školení v Hangzhou, v areálu největšího čínského muzea čaje, se vydáme po jeho stopách poetickou
krajinou jižní Číny. Ochutnáme nejznámější zelené
ČÍNA
čaje, wolongy i skalní čaje hor Wuyi. Navštívíme také
největší trh s yixingskou (i-singskou) čajovou keramikou a
zastavíme se na šálek čaje uprostřed „bambusového moře“.
Zajímavým zpestřením zájezdu budou jistě unikátní kruhová sídliště
tulou národnostní menšiny Hakka a obranné mnohapatrové věže diaolou.
1.–2. Praha – Šanghaj: přílet a prohlídka města
– vyhlídka ze 492 m vysoké věže SWFC; projížď
ka nejrychlejším vlakem na světě (431 km/h);
večerní obchodní třída Nanking.
3. Šanghaj – Hangzhou (Chang-čou): staré čín
ské město; nábřeží Bund; odpoledne vlak do
Hangzhou u pohádkového Západního jezera U.
4. Hangzhou: buddhistický klášter Lingyin U
(Ling-jin); odpoledne čajové školení v areálu
největšího čínského muzea čaje – deset nejzná
mějších čajů Číny, degustace a způsoby přípravy.
5. Hangzhou: legendární Tygří pramen; vesnice Dračí studna a čajové plantáže na Lvím vršku
– rodné místo zeleného čaje Longjing (Lung-ťing); pagoda Šesti harmonií.
6. Hangzhou – Suzhou (Su-zhou): přejezd do
Changxingu (Čchung-sing) s muzeem čajového
světce Lu Yu (Lu-jü) – monumentální replika ča
jové továrny z 8. stol., ochutnávka vzácného čaje
Purpurové bambusové výhonky; „hl. m. čajových
konviček“ Yixing (I-sing) – místní tržiště a stará
dračí pec; večer příjezd do Suzhou.
7. Suzhou – Šanghaj: prohlídka „Benátek Východu“ – světoznámé zahrady čínských úřední
ků U, možnost návštěvy dílny na výrobu hedvá
bí; návrat do Šanghaje a noční lehátkový vlak.
8. Wuyishan U (Wu-i-šan): plavba na bambuso
vých raftech mezi horami Wuyi – místo původu
jednoho z nejdražších čínských čajů Šarlatové
roucho (Dahongpao, Ta-chung-pchao); degustace „skalních“ čajů – např. Vodní víla (Shuixian, Šuej-sien) či Skořicovník čínský (Rougui, Žou-kuej).
9. Wuyishan: čajové plantáže v horách – nej

Peking
Šanghaj
Suzhou
Wuyishan Hangzhou
oblast
Kanton
tulou
Hongkong

starší čajové keře Šarlatového roucha; starobylá
vesnička Xiamei (Sia-mej); noční lehátkový vlak.
10. Anxi (An-si) – oblast tulou (tchu-lou): čaj typu
wulong (wu-lung) Železné bohyně milosrden
ství (Tieguanyin, Tchie-kuan-jin) – čajové tržiště;
půldenní přejezd půvabnou krajinou.
11. Oblast „tulou”: unikátní kruhová sídliště ná
rodnostní menšiny Hakka U (okolo 3000 v celé
oblasti); noční lehátkový vlak.
12. Kanton (Guangzhou, Kuang-čou): klášter Šesti
banyánů s 57 m vysokou pagodou, síň předků rodu
Chen (Čchen); ohromný trh Qingping (Čching-pching) s produkty čínské medicíny a čajem.
13. Kanton: celodenní výlet do oblasti Kai
ping U (Kchaj-pching) za diaolou (tiao-lou) – opevněné mnohapatrové věže; večer pěší
zóna Shangxiajiu (Šang-sia-ťiou) a možnost večeře ve stylu „dim-sum”.
14.–15. Kanton – Hongkong – Praha: dopoledne vlak
do Hongkongu – lanovkou na Victoria Peak s vyhlídkou, večerní panorama; v noci odlet, přílet 15. den.
Kód zájezdu
33-322-710

Termín
10.–24. 4.

Na trhu s čajovými konvičkami (Petr Vrána)
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Sušení čaje (Petr Vrána)

Cena (Kč)
62 800

jednolůžkový pokoj – 4860 Kč, čínské vízum – 2200 Kč

Kruhová budova tulou (Petr Vrána)

Všeobecně platné podrobnější informace
o zájezdových službách naleznete na str. 6.
V ceně zahrnuto: letenka Praha–Šanghaj / Hongkong–Praha (vč. všech poplatků), 3x noční lehátkový
vlak II. třídy, mikrobusy, MHD, metro, 9x hotel **,
půldenní čajové školení, český čínsky hovořící průvodce China Tours.
Průvodcem bude milovník a znalec čaje Petr Vrána.

Tropický ostrov Hainan

Jako fakultativní individuální prodloužení
kteréhokoli zájezdu po Číně Vám nabízíme
zaletět si 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, po celý rok,
tedy i v chladných zimních měsících, si tu
lze užívat slunce a teplého moře. Aktivnější
cestovatelé tu mohou vyzkoušet mnohé
vodní sporty, nebo nebo se vydat na výlety
na Opičí ostrov či perlovou farmu.

Individuální nabídku pro pobyt
na ostrově Hainan žádejte v naší kanceláři.

Veselý Buddha v Hangzhou (Petr Vrána)
Čaj puer (Klára Štiplová)

Rezervace Danxia (Petr Vrána)
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Pulzující Hongkong (Petra Fliegelová)

Zelené rýžové terasy Dračí hřbet (Klára Štiplová)

Loutkové vodní divadlo, Hanoj (Slávek Suldovský)

Nábřeží Hoi Anu (Ivana Kolbabová)

snídaně
vstupy v ceně
6–16 účastníků

Do moderních velkoměst
i subtropické přírody



18
dní

Guilin

ČÍNA

Danxia

Yangshuo
Hanoj

Halong

Kanton
Hongkong

Hue
Čína není jen Dlouhá zeď, Hliněná armáda a Peking či Šanghaj...
Hoi An
Objevte kouzlo Hongkongu, poznejte nejkrásnější místa jižní Číny.
VIETNAM
V okolí Kantonu – města veletrhů – uvidíme pozoruhodné mnohapatrové věže budované na obranu před bandity. Projdeme se
mezi unikátními červenými pískovcovými útvary a ve světoznámé oblasti homolovitých kopečků se svezeme lodí mezi vápencovými mogoty.
Uvidíme také, jak vysoko se šplhají terasy rýžových polí v oblasti zvané Dračí
hřbet. Ve Vietnamu zamíříme do zátoky Zanořujícího se draka, přezdívané „Guilin
na vodě“, kde strávíme romantický nocleh na lodi. Rušný městský provoz a vietnamská historie nás bude provázet v Hanoji, krásnou klidnou atmosféru si vychutnáme v uličkách starobylého Hoi Anu. A na závěr si v Danangu budeme moci
krátce odpočinout na plážích Jihočínského moře. Okuste s námi zajímavé spojení
krás jižní Číny a severního a středního Vietnamu!

1.–2. Praha – Hongkong: přílet odpoledne či
večer, transfer do hotelu; pohled na večerní
rozzářený ostrov Hongkong.
3. Hongkong – Kanton (Guangzhou, Kuang-čou): výjezd lanovou dráhou na Victoria
Peak s výhledem na celé město, procházka
rušnými ulicemi moderního velkoměsta; odpoledne přejezd vlakem do Kantonu – procházka
po večerní obchodní třídě.
4. Kanton – Kaiping U (Kchaj-pching): celodenní výlet do oblasti diaolou (tiao-lou) – opev
něné mnohapatrové věže (asi 1800 v celé
oblasti) budované proti banditům, návštěva
nejzajímavějších vesniček.
5. Kanton – Danxia (Tan-sia): 57 m vyso
ká Hua Ta (Chua-tcha) – Květinová pagoda,
buddhistický klášter Hualin (Chua-lin), 600 m
vysoká TV věž – 2. nejvyšší na světě uprostřed moderní zástavby, výstavní rezidence
klanu Chen (Čchen); odpoledne přejezd mi
krobusem do pohoří Danxia.
6. Danxia U: celodenní prohlídka přírodního
geoparku – procházka mezi různě vymodelovanými skalními útvary z červeného pís
kovce (380 útvarů s výškou až 409 m); noční
přejezd lůžkovým vlakem.
7. Guilin (Kuej-lin) – Yangshuo (Jang-šuo): ráno
příjezd do Guilinu a přejezd do centra ob
lasti homolovitých kopečků – projížďka po
okolních vesničkách a mezi rýžovišti, výstup
na vyhlídku na do nekonečna se táhnoucí
homole, plavba na vorech po řece Li mezi
homolemi.
8. Yangshuo – Longji (Lung-ťi): celodenní
výlet na rýžové terasy v oblasti zvané Dračí
hřbet, obývané několika nár. menšinami – procházka po terasách; nocleh na ztichlých tera
sách po odjezdu většiny turistů.
9. Longji – Nanning (Nan-ning): ráno výstup na
vyhlídku na východ slunce nad terasami; sjezd
dolů a přesun na nádraží v Guilinu; přejezd
rychlovlakem do Nanningu a následně noční
lehátkový vlak.
10. Hanoj: brzy ráno příjezd do hl. města
Vietnamu – transfer do hotelu, snídaně a krátký odpočinek; celodenní prohlídka Hanoje
– rušné tržnice a živé uličky centra, Chrám

literatury, mauzoleum Ho Či Mina, jezero
Navráceného meče.
11. Halong U: zátoka Zanořujícího se draka
s více než dvěma tisíci vápencových homo
lí tyčících se z vod Tonkinského zálivu – plavba
zátokou, návštěva plovoucích vesnic místních
rybářů; nezapomenutelný nocleh na lodi.
12. Halong – Hanoj: pokračování v plavbě
zátokou – návštěva Jeskyně zázraků; návrat
do Hanoje – cestou návštěva místní vesni
ce a představení věhlasného vodního loutko
vého divadla; noční lehátkový vlak.
13. Hue U: sídlo posledních vietnamských císařů nazývané „městem harmonie” – prohlídka
areálu někdejšího císařského paláce, výlet lodí
k pagodě Thien Mu na břehu Voňavé řeky.
14. Hue – Danang: rozsáhlé hrobky císařů
dynastie Nguyen; přejezd do Danangu, uby
tování u pláže a odpočinek – možnost koupání, vynikající místní kuchyně bohatá na
mořské plody.
15. Danang – Hoi An U: celodenní výlet do Hoi
Anu se zastávkou v zajímavých Mramorových
horách; procházka starobylým městem – japon
ský krytý most z 16. stol., úžasná atmosféra
kupeckých uliček, ukázkové shromažďovací
domy čínských kongregací.
16. Danang: odpočinek na písečných plážích
Jihočínského moře či možnost individuálního
poznávání města.
17.–18. Danang – Praha: odlet přes některé
další asijské letiště (dle letového řádu) domů,
přílet do ČR 18. den.
Kód zájezdu
33-337-710

Termín
5.–22. 4.

Cena (Kč)
74 800

jednolůžkový pokoj – 8980 Kč
čínské vízum – 2200 Kč; vietnamské vízum – 2 200 Kč
Všeobecně platné podrobnější informace
o zájezdových službách naleznete na str. 6.
V ceně zahrnuto: letenka Praha–Hongkong / Danang–Praha (vč. všech poplatků), 3x noční lůžkový/
lehátkový vlak, 2x krátký denní (rychlo-)vlak, mikrobusy, HK – metro a rychlodráha, 12x hotel *** se
snídaní, 1x výlet lodí s noclehem a plnou penzí v zátoce Halong, vstupné do památkových objektů a přírodních lokalit dle programu, český čínsky hovořící
průvodce China Tours.
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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 poháněných vodou či větrem.

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.

Nabídka zájezdů

DO OBLASTI
HIMÁLAJE

trasa	název zájezdu	program	 služby	počet dní

Čína a Tibet
Tibetem do Nepálu
Čínou a Tibetem do Indie
Festival v Ladákhu a Kašmír 2018
To nejlepší z Tibetu a Nepálu
Tibet – posvátná hora Kailás
Nepál pro malé milovníky hor
Vánoce a Silvestr v Nepálu
Nepál, Sikkim a Bhútán
To nejlepší z Bhútánu
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Do Nepálu směřuje i zájezd Indie a Nepál, který najdete v kapitole Indie, Nepál a Šrí Lanka (viz str. 46).

Průvodci

pro oblast HimÁlaje
Dále vás
zde mohou provázet:

Mgr. Kamil
Hanák

Ondřej
Vařil, M.A.

Mgr. Ivana
Kolbabová

Mgr. Zuzana
Vokurková, Ph.D.

absolvent sinologie
na FF UP, dvouletý
pobyt v Číně, průvodce
s vždycky dobrou
náladou

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

absolventka sinologie
na FF UK, dvouletý
pobyt v Číně, znalkyně
také Indie a JV Asie

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

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

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

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

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

Mgr. Filip Němec
- absolvent indologie
na FF UK, roční pobyt
v Indii
a dále i Bc. Petr
Vrána, Bc. Pavel
Dvořák, Mgr. Jan
Pospíšil, Mgr. Petr
Krchňavý, Mgr.
Kamila Hladíková,
Mgr. Barbara
Andelová

krasohled

1

Jako drahocenné kamínky navlečené na
šňůrce obepínají země tohoto regionu
nejvyšší pohoří světa – Himálaj. Dnes se
už nemusíte maskovat za mongolského
poutníka jako cestovatelé na počátku
20. století, abyste pronikli do Tibetu.
Ani nemusíte hledat cesty do starých
buddhistických království bujně zarostlým
podhůřím a údolími táhnoucími se ze
strany Indického subkontinentu. Jak Tibet,
tak Nepál i Bhútán, ale i indický Sikkim
a Kašmír, jsou dnes snadno dosažitelné
a objevovat v horách ukryté kouzlo těchto
kultur, které po věky jedinečně formovala
drsná příroda, je potěšením pro
každého cestovatele…
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Letní palác – mramorová loď (Jan Pospíšil)

Leshanský Buddha zvaný Velký (Ondřej Zdráhal)

Vyhlídka z Gandänu (Jan Pospíšil)
Večerní palác Potála (Jiří Vacek)



čína
a tibet

15
dní

Po stopách císařů i dalajlamů
Nabízíme vám zajímavou kombinaci nejznámějších a nejPeking
krásnějších míst Číny a Tibetu. Nejprve se podrobně
ČÍNA
seznámíme s čínskou metropolí, která byla pět set let
Xining
Xi’an
sídlem tří dynastií, jež tu zanechaly nesmazatelné stopy.
Šanghaj
Lhasa
Před cestou do Tibetu se zastavíme v bývalé metropoli
Chengdu
Xi‘anu shlédnout unikátní Hliněnou armádu a pak už se
vydáme nejvýše položenou železnicí na světě za atmosférou
magických lamaistických klášterů, paláců a chrámů, nebo poznat divokou
a drsnou krajinu Tibetské náhorní plošiny. Let ze Lhasy přerušíme v Chengdu,
abychom se nechali ohromit monumentální sochou Buddhy, zasazenou do šťavnaté
subtropické krajiny střední Číny, a potěšili se pohledem na roztomilou pandu velkou. Závěr
zájezdu věnujeme supermoderní Šanghaji, výkladní skříni čínského ekonomického zázraku.
1.–2. Praha – Peking: přílet odpoledne a ubytování; večer slavná kulinářská specialita
– pekingská kachna; procházka starými uličkami a okolo tzv. Předního a Zadního jezera.
3. Peking: procházka po náměstí Nebeského
klidu (Tchien-an-men); prohlídka tzv. Zakázaného
města U – nejrozsáhlejšího palácového komplexu
na světě; návštěva chrámu Nebes U – místa, kam
se chodili čínští císařové modlit za dobrou úrodu.
4. Peking: celodenní výlet na Dlouhou
zeď U – procházka po Zdi usnadněná výjezdem
lanovkou; zastávka 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 U – na břehu jezera Kunming s nesčetnými zahradami a pavilony; jedinečný lamaistický chrám Yonghegong (Jung-che-kchung); konfuciánská akademie – centrum staré čínské
vzdělanosti; večer odjezd lůžkovým vlakem.
6. Xi’an: ráno příjezd; výlet s prohlídkou světoznámé Hliněné armády U; monumentální 14 km dlouhé hradby; Velká mešita a večerní
procházka muslimskou čtvrtí s možností ochutnávek místních specialit.
7. Xi’an – Xining (Si-ning): ráno přelet do Xiningu a následně odpoledne odjezd lehátkovým vlakem přes Tibetskou náhorní plošinu (nejvyšší bod cesty 5072 m, délka jízdy 24 h).
8. Lhasa: příjezd během odpoledne a ubytování; procházka uličkami starého města a po
poutním okruhu Barkhor okolo nejposvátnějšího tibetského chrámu Džokhang U.

9. Lhasa: palác Potála U – monumentální bývalé sídlo dalajlamů tyčící se 130 m nad městem; klášter Sera nebo Däpung – jeden z největších klášterů tibetské sekty Gelugpa.
10. Lhasa: půldenní výlet ke klášteru Gandän, umístěnému v nádherné scenérii přírodního amfiteátru vysoko nad řekou Kjičchu
(4300 m n.m.); odpoledne bývalé letní sídlo
dalajlamů Norbulinka U.
11. Lhasa – Chengdu (Čcheng-tu): přelet do
metropole největší čínské provincie Sichuan
(S’-čchuan) – chovná stanice unikátní pandy
velké U; buddhistický klášter Wenshu (Wen-šu) s tradiční čajovnou pod širým nebem;
fakulativně představení sichuanské opery.
12. Chengdu: výlet do Leshanu (Le-šan)
– prohlídka rozsáhlého areálu Velkého
Buddhy U (největší zpodobnění Buddhy na
světě – 71 m) a přilehlých svatyní a klášterů;
cestou zastávka v 300 let staré malebné vesničce Huanglongxi (Chuang-lung-si).
13. Chengdu – Šanghaj: dopoledne přelet do
Šanghaje, výkladní skříně čínského ekonomického
zázraku – nábřeží Bund (centrum života smetánky
20. a 30. let 20. stol.); večerní pěší zóna Nanking.
14.–15. Šanghaj – Praha: mizející staré čínské
město s tradiční zahradou Yuyuan (Jü-jüan); prohlídka supermoderní čtvrti Pudong (Pchu-tung)
– vyhlídka ze 492 m vysoké věže SWFC, projížďka nejrychlejším (magnetickým) vlakem na světě
(431 km/h); večer odlet, přílet do ČR 15. den.

Maglev – rychlovlak v Šanghaji (R. Podpěrová)

jednolůžkový pokoj – 7960 Kč, čínské vízum – 2200 Kč

Kód zájezdu
33-342-710
33-342-720

Termín
9.–23. 5.
15.–29. 9.

Cena (Kč)
84 800
84 800

Všeobecně platné podrobnější informace
o zájezdových službách naleznete na str. 6.
V ceně zahrnuto: letenka Praha–Peking / Šanghaj–Praha (vč. všech poplatků), 3x přelet (Xi‘an–Xining, Lhasa–
Chengdu–Šanghaj), 1x noční lůžkový vlak I. třídy, 1x lehátkový vlak II. třídy (24 h), mikrobusy, metro, 10x hotel
*** se snídaní, 1x večeře (pekingská kachna), vstupy do
památkových objektů dle programu, český čínsky hovořící průvodce China Tours, v Tibetu i místní průvodce.
Náročnost: Zájezd je v tibetské části náročnější pro
nadmořskou výšku, která se pohybuje okolo 4000 m
a více. Není nutná žádná extrémní fyzická zdatnost,
spíš momentální dobrý zdravotní stav a schopnost
aklimatizace.

6–16 účastníků



Tibetem
do Nepálu
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Vlakem na „střechu světa“
Uskutečněte neopakovatelnou 24hodinovou jízdu
Peking
nejvýše položenou železnicí světa a vyjeďte až na
ČÍNA
náhorní planinu tzv. vnějšího Tibetu, do Lhasy. Zde
nás ohromí bývalé sídlo dalajlamy – Potála a v dalších
Xining
j. Nam
význačných chrámech a klášterech v okolí nasajeme
Sakja
Lhasa
tibetskou duchovní atmosféru. Pokračovat budeme
NEPÁL
Káthmándú Everest
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. Putování završíme sjezdem do zeleného
Káthmándského údolí, kde se seznámíme s jeho starými paláci, stúpami a chrámy.
1.–2. Praha – Peking – Xining (Si-ning): přílet do
Pekingu a následný přelet do Xiningu.
3.–4. Xining – Lhasa: celodenní výlet ke klášteru
Kumbum; noční a denní přejezd vlakem přes
Tibetskou náhorní plošinu (nejvyšší bod cesty
5072 m) – příjezd do Lhasy 4. den odpoledne.
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: sídlo prvních tibetských králů hrad Jumbulagang, nejstarší tibetský klášter Samje; pozdě večer návrat do Lhasy.
7. Lhasa: půldenní výlet do kláštera Gandän ležícího v nádherné scenérii přírodního amfiteá
tru 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 v nadmořské výšce
4700 m, obklopenému hřebenem sedmitisícových vrcholů – pozorování západu a východu
slunce; druhý den odpoledne návrat do Lhasy
– nejposvátnější tibetský chrám Džokhang U.
10. Lhasa – Gjance: celodenní přejezd pronajatými džípy kolem posvátného jezera Jamdok –
přes téměř pětitisícový průsmyk s nádherným
výhledem na 7200 m vysokou horu Nanťingaca
– do Gjance.
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
Kód zájezdu Termín
33-340-710
11.–29. 9.
16. 10.–3. 11.
33-340-720

Cena (Kč)
82 800
82 800

jednolůžkový pokoj (jen v hotelech) – 5440 Kč
čínské vízum – 2200 Kč
nepálské vízum – 30 USD (platí se při vstupu)
Všeobecně platné podrobnější informace
o zájezdových službách naleznete na str. 6.
V ceně zahrnuto: letenka Praha–Peking / Káthmándú–Praha, 1x přelet Peking–Xining, 1x lehátkový
vlak II. třídy (24 h), pronajaté džípy a mikrobus, MHD,
11x hotel **, 2x hotel *, 2x dvou a vícelůžková ubytovna
se spol. soc. zař., český odborný průvodce China Tours,
v Tibetu i místní průvodce.
Náročnost: Zájezd je náročný pro nadmořskou
výšku, která se pohybuje okolo 5000 m a více! Není
nutná žádná extrémní fyzická zdatnost, spíš momentální dobrý zdravotní stav a schopnost aklimatizace.

Tibetská vysokohorská železnice (Jan Pospíšil)

okruh kolem kláštera k monumentální pevnosti, rozsáhlé staré tibetské město.
12. Žikace – Sakja: jeden z nejvýstavnějších tibetských klášterů a sídlo pančenlamů Tašilhünpo;
přejezd do městečka Sakja.
13. Sakja – Šäkar: bývalé hl. m. Tibetu se stejnojmenným klášterem, vystavěným v tradiční,
Mongoly ovlivněné architektuře; odpoledne
přejezd do Šäkaru.
14. Šäkar – základní tábor Mt. Everestu U: odbočka
z hlavního směru k nejvyšší hoře světa, 8850 m
vysoké Matce hor – odpoledne pěší návštěva základního tábora (5200 m); Rongphu – nocleh v ubytovně u nejvýše položeného kláštera na světě.
15. Rongphu – hranice Tibetu: východ slunce
nad Everestem; celodenní přejezd směrem na
tibetsko-nepálské hranice s výhledem na další
osmitisícové vrcholy, zejména nejnižší osmitisícovku Šišapangma.
16. Hranice – Káthmándú: přesun přes hranice
a dále hlubokým lesnatým údolím – cestou možnost zastávky u mostu visutého 160 m nad řekou; večer Káthmándú – obchodní čtvrť Thamel.
17. Káthmándú: celodenní okruh 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.
18.–19. Káthmándú – Praha: dopoledne další královské město Pátan U, nebo fakultativně let
k Everestu; odpoledne odlet, přílet domů 19. den.
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Klášter Gandän (Ivana Kolbabová)

Hora Šišapangma (Jan Pospíšil)

Zájezd lze individuálně prodloužit programem v Bhútánu – více informací v kanceláři.
Náměstí hrnčířů, Bhaktapur (Barbara Andelová)
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Mr. Everest (Markéta Dolistová)

Sedmnáctiobloukový most v Letním paláci (I. Kolbabová)
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Městské hradby, Xi‘an (Jan Pospíšil)

Panda velká (Václav Petr)
Motlitební praporky (Jan Pospíšil)

Čínou
a Tibetem
do Indie
Velká cesta napříč Asií

snídaně
vstupy v ceně
8–16 účastníků
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Peking

ČÍNA
Vydejte se na cestu snů a poznejte, jak žije více než jedna
třetina lidí na světě! Nahlédneme do dvou kultur patřících
Xi’an
Lhasa
k největším a nejstarším na Zemi – čínské a indické. SeDillí NEPÁL
Chengdu
Žikace
známíme se také s kulturou a náboženstvím Tibetu a s InKáthmándú
Ágra
dii blízkou kulturou Nepálu. Navštívíme nejznámější
Váránasí
světové památky, ale i méně známé kláštery, chrámy
INDIE
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.

1.–2. Praha – Peking: návštěva největšího palácového 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 zastávka u olympijských sportovišť – Ptačí hnízdo,
Vodní kostka.
4. Peking: Letní palác U – letní sídlo čínských
císařů v podhůří Západních hor; chrám Nebes U s Oltářem modliteb za dobrou úrodu;
noční přejezd lehátkovým vlakem.
5. Xi’an (Si-an): ráno příjezd; prohlídka areálu Hliněné armády U – „posmrtná armáda“
prvního čínského císaře; Velká mešita a večerní
muslimská čtvrť s tržišti a stánky.
6. Xi’an: dokončení prohlídky města – taoistický klášter Osmi nesmrtelných, monumentální 14 km dlouhé hradby, pagoda Malé divoké
husy; večer odjezd lehátkovým vlakem.
7. Chengdu (Čcheng-tu): v poledne příjezd do
hl. m. provincie Sichuan (S’-čchuan); návštěva chovné stanice unikátní pandy velké, buddhistický klášter Wenshu (Wen-šu); večerní pěší zóna.
8. Chengdu – Lhasa: v ranních hodinách přelet
do hl. m. Tibetu; Sera – jeden z největších tibetských 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 klášteru umístěnému v nádherné scenérii přírodního amfiteátru 4300 m vysoko nad řekou
Kjičchu; odpoledne volno na odpočinek či
nákup suvenýrů.
11. Lhasa – Gjance: celodenní přejezd kolem
křišťálově modrého posvátného jezera Jamdok ve výšce 4500 m se zastávkou v projížděných průsmycích.
12. Gjance – Žikace: jedno z nejzachovalejších
tibetských městeček – klášter Palkhor-čhöde
s jednou z největších stúp v Asii Kumbum; odpoledne přejezd do Žikace – poutní okruh „kora“
kolem kláštera, obrovská zrekonstruovaná pevnost nad starým tibetským městem.
13. Žikace – Šäkar: návštěva sídla pančenlamy – výstavního kláštera Tašilhünpo; odpolední přejezd po silnici Přátelství směrem
do Nepálu.
14. Celodenní cesta přes několik pětitisícových průsmyků s úžasnými výhledy na
okolní osmitisícovky (Mt. Everest, Čcho Oju,
Šišapangma).
15. Hranice – Káthmándú: celodenní přejezd
přes čínské a nepálské hranice a dále do hl. m.
Nepálu – večer seznámení s okolím, obchodní
čtvrť Thamel.
16. Káthmándské údolí: celodenní okruh – starobylé hlavní město Bhaktapur U, hinduistické

Lhasa – náměstí Barkhor v pozadí s Potálou (Jiří Vacek)

video
Kláštery Tibetu
(Jan Hobza)

Gháty ve Váránasí (Barbara Andelová)
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Gandän – stúpa (Jan Pospíšil)

centrum Pašupatináth U; tzv. opičí chrám Svajambhunáth U s vyhlídkou na celé údolí.
17. Káthmándú – Váránasí: fakultativně pro
zájemce možnost letu k Everestu, nebo další
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 panovníků tzv. Červená pevnost U, téměř neznámá nádherně zdobená hrobka Itimád-ud-daula.
20. Ágra – Dillí: půldenní přejezd do hl. m.
Kód zájezdu
33-341-710
33-341-720
33-341-730
33-341-740

Termín
12. 4.–3. 5.
5.–26. 7.
6.–27. 9.
11. 10.–1. 11.

Cena (Kč)
94 800
94 800
94 800
94 800

jednolůžkový pokoj – 8980 Kč
čínské vízum – 2200 Kč, indické vízum – 1200 Kč
nepálské vízum – 30 USD (platí se při vstupu)

Indie – návštěva nejdůležitějšího islámského
centra Páteční mešity s vyhlídkou na dillískou
Červenou pevnost U, Rádžghát – vzpomínka
na Mahátmu Gándhího.
21.–22. Dillí – Praha: celodenní okruh po městě
– „věž vítězství“ Kutub Mínár U s nerezavějícím
sloupem, chrám bohyně Lakšmí, prezidentský
palác, skvost indo-islámské architektury Humájúnova hrobka U; noční let domů, přílet do
ČR 22. den ráno.

Ranní Tádž Mahal v Ágře (Barbara Andelová)

Všeobecně platné podrobnější informace
o zájezdových službách naleznete na str. 6.
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 večeře (pekingská kachna), vstupy do
památkových objektů dle programu, český odborný
průvodce China Tours, v Tibetu i místní průvodce.
Náročnost: Zájezd je náročný pro nadmořskou výšku, která se v tibetské části programu pohybuje okolo 4000 m a více! Není nutná žádná extrémní fyzická
zdatnost, spíš momentální dobrý zdravotní stav a zkušenosti s aklimatizací. Zájezd je také náročný procestovanou délkou a střídajícími se různými kulturními
zvyklostmi a klimatickými podmínkami.

snídaně
6–16 účastníků

Obětní květiny na ulici v Pátanu (Radka Podpěrová)

16
dní

Festival
v Ladákhu a Kašmír 2018


Dva indické světy v podhůří Himálaje

Pojeďte do oblasti sevřené mezi štíty Himálaje a Karákoramu nazývané „Malý Tibet“. Na
naší cestě napříč Ladákhem navštívíme středověké gompy skrývající mimořádné umělecké artefakty. Místní divoká příroda nám nabídne úchvatné scenérie hor, řek, úrodných
údolí i polopouští, překonáme také několik pětitisícových průsmyků. Vrcholem programu
bude vesnice Korzok na březích jezera Moriri, kde zažijeme společně s nomády bujarý
festival. Závěr cesty se ponese ve znamení kontrastů. V Kašmíru již převažuje islámská
kultura, prosté vysokohorské vesnice vystřídá rušná metropole Šrínagar. Kamenné příbytky nahradí hausbóty, vyprahlá úbočí hor se změní v zahrady a sady.
Dillí – Léh – „Malý Tibet” a „malá Potála“ – klášter Tikse – gompa v Hemiši U – nejvyšší průsmyk
světa Taglang (5328 m) – jezero Kar (Bílé j.) – festival Korzok Gustor – jezero Moriri – Čos-khor
v Alčí U – „kašmírské Benátky” Šrínagar – jezero Dál a nocleh v hausbótu – mughalské zahrady
– plovoucí trh a šikáry
Předběžný termín: srpen 2018
Podrobný program na www.chinatours.cz v průběhu roku 2017.

Kašmírská horská idyla s koňmi (iStock.com Archiv)
Festival Korzok Gustor v Ladákhu (Ivan Kohout)

snídaně
vstupy v ceně
6–16 účastníků

Jezero Jamdok (Jan Pospíšil)
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Palác Potála ve Lhase (Renáta Jelínková)

Královské město Pátan (Radka Podpěrová)

14
dní

To nejlepší
z Tibetu a Nepálu
Dvě tváře Himálaje

Magickou atmosférou prostoupené chrámy a kláštery.
Nedozírné pláně s pasoucími se jaky a majestátní
zasněžené osmitisícové velikány. To je Tibet.
Zavedeme vás na nejkrásnější a nejznámější místa
ČÍNA
této stále ještě civilizací málo dotčené, nicméně pod
vlivem Číny se velmi rychle měnící tajuplné země na
Lhasa
„střeše světa“. Z výšin náhorní planiny pak hlubokými
NEPÁL
zelenými údolími sjedeme na druhou stranu nejvyššího
Káthmándú Everest
pohoří na světě – do Nepálu. Zde budeme obdivovat
zručnost a umění starých mistrů v bývalých královských
městech Káthmándského údolí a pozorovat překotný život v úzkých
křivolakých uličkách kontrastující s nekonečným tichem Tibetské náhorní plošiny.
1.–2. Praha – Peking: dle času příletu případná
prohlídka města – lamaistický klášter Yonghegong (Jung-che-kung); večer typická čínská
specialita – pekingská kachna.
3. Peking – Lhasa: ráno přelet do hl. m. Tibetu
– bývalé letní sídlo dalajlamů Norbulinka 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
amfiteátru 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 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 zrekonstruované pevnosti.
8. Žikace – Šäkar: jeden z nejvýstavnějších tibetských klášterů a sídlo pančenlamů Tašilhünpo; odpoledne přejezd přes průsmyk Gjaco (5220 m) do Šäkaru.
Mt. Everest ze severu (Jan Pospíšil)

Peking

9. Šäkar – základní tábor Mt. Everestu U: odbočka do základního tábora (5200 m) nejvyšší hory
světa, 8850 m vysoké Matky hor – odpoledne
pěší návštěva základního tábora; nocleh v klášterní ubytovně nedaleko Rongphu – nejvýše
položeného kláštera na světě.
10. Rongphu – tibetská hranice: východ slunce
nad Everestem; celodenní přejezd směrem na
tibetsko-nepálské hranice s výhledem na další
osmitisícové vrcholy, zejména nejnižší osmitisícovku Šišapangma.
11. Hranice – Káthmándú: celodenní přesun
do Nepálu a dále hlubokým lesnatým údolím;
večerní Káthmándú – obchodní čtvrť Thamel.
12. Káthmándské údolí: celodenní okruh
pronajatým mikrobusem – 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 volno
na nákupy, nebo fakultativně možnost letu
k Everestu; další královské město Pátan U a odpoledne odlet, přílet do ČR 14. den.
Zájezd lze individuálně prodloužit programem v Bhútánu – více informací v kanceláři.
Kód zájezdu
33-344-710
33-344-720
33-344-730

Termín
16.–29. 4.
7.–20. 8.
16.–29. 10.

Cena (Kč)
82 800
82 800
82 800

jednolůžkový pokoj – 6240 Kč
čínské vízum – 2200 Kč
nepálské vízum – 30 USD (platí se při vstupu)
Všeobecně platné podrobnější informace
o zájezdových službách naleznete na str. 6.
V ceně zahrnuto: letenka Praha–Peking / Káthmándú–Praha (vč. všech poplatků), 1x přelet Peking–
Lhasa, mikrobusy, 8x hotel *** + 2x hotel ** se snídaní, 1x vícelůžková ubytovna (Everest), 1x večeře
(pekingská kachna), vstupné do památkových objektů dle programu, český odborný průvodce China
Tours, v Tibetu i místní průvodce.
Náročnost: Upozorňujeme na zvýšenou náročnost
zájezdu – v Tibetu se pohybujeme v nadmořské výšce
až okolo 5000 m. Pro zájezd není nutná žádná extrémní fyzická zdatnost, spíš momentální dobrý zdravotní
stav a schopnost aklimatizace.

Tibet
posvátná
hora Kailás

8–14 účastníků
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Čína

Rozlehlými pláněmi západního Tibetu
Vykonejte s námi pouť ke Sněžnému klenotu
v západním Tibetu – 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)
ČÍNA
se zastávkami v klášterech a na významných
Kailás
Lhasa
poutních místech. V dramatické krajině kaňonu Guge
NEPÁL
Gjance
řeky Satladž navštívíme pozůstatky tajuplného
Káthmándú
dávno zapomenutého království Guge z 9. století,
zastavíme také u jezera Manasarovar, v jehož blízkosti pramení
veletoky Ganga, Brahmaputra a Indus. Cestu zakončíme v Nepálu,
v Káthmándském údolí, prohlídkou úžasných chrámů a paláců.
1.–2. Praha – Peking: přílet odpoledne; večer fakultativně místní specialita – pekingská kachna.
3. Peking – Lhasa: ráno přelet do hl. m. Tibetu
– náměstí Barkhor, uličky staré Lhasy.
4. Lhasa: rozsáhlé bývalé sídlo dalajlamů – palác
Potála U s poutním okruhem, Däpung – kdysi
jeden z největších tibetských klášterů; večer
nejposvátnější tibetský chrám Džokhang U.
5. Lhasa: půldenní výlet ke klášteru Gandän,
ležícímu v nádherné scenérii přírodního amfiteátru vysoko nad řekou Kjičchu (4300 m);
bývalé letní sídlo dalajlamů Norbulinka U.
6. Lhasa – Gjance: celodenní přejezd kolem
křišťálově modrého jezera Jamdok do Gjance –
jedno z nejzachovalejších tibetských městeček.
7. Gjance – Žikace: klášter Palkhor-čchöde s jednou z největších stúp v Asii Kumbum, pevnost
Gjance; odpoledne přejezd do Žikace – poutní
okruh „kora“ okolo kláštera, zrekonstruovaná obrovská pevnost nad starým tibetským
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 Tibetskou náhorní plošinou po silnici vedoucí
v průměrné výšce okolo 4500 m do města Darčhen – na úpatí hory Kailás.
11. Darčhen – Diraphuk: začátek 53 km dlouhého třídenního poutního okruhu „kora“ okolo
posvátné hory Kailás (6656 m), nazývané 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 Dolma (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;
odpočinek nebo možnost výletu ke klášteru
Gjandrag.
14. Darčhen – Zanda: celodenní přejezd do
městečka nacházejícího se v nádherném zerodovaném údolí řeky Satladž.

Kailás s Darčhenem (Jan Pospíšil)
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15. Zanda: celodenní návštěva pozůstatků tajuplného 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 výhledem na 7728 m vysokou horu Gurla
Mandata – návštěva kláštera Čchiu, nebo
termálních pramenů; nocleh v ubytovně u jezera.
17.–18. Manasarovar – hranice: dvoudenní přejezd na tibetsko-nepálské hranice
– odbočkou u města Saga okolo jezera Palkul (4600 m), a s výhledem na 8012 m vysokou
horu Šišapangma.
19. Hranice – Káthmándú: celodenní přejezd
do hlavního města Nepálu – obchodní čtvrť
Thamel, seznámení s okolím.
20. Káthmándú: celodenní okruh – starobylé
hl. m. Bhaktapur U, hinduistické centrum Pašupatináth U, tzv. opičí chrám Svajambhunáth U s vyhlídkou na celé údolí.
21.–22. Káthmándú – Praha: dopoledne volno na nákupy, nebo fakultativně let k Everestu či další královské město Pátan U; transfer na letiště a odlet, přílet do ČR 22. den.

Údolí Satladže (Jan Pospíšil)

Kailás od jezera Manasarovar (Jan Pospíšil)

Zájezd lze individuálně prodloužit programem v Bhútánu – více informací v kanceláři.
Kód zájezdu Termín
33-343-710
29. 5.–19. 6.

Cena (Kč)
92 800

jednolůžkový pokoj (jen v hotelech) – 5480 Kč
čínské vízum – 2200 Kč
nepálské vízum – 30 USD (platí se při vstupu)
Všeobecně platné podrobnější informace
o zájezdových službách naleznete na str. 6.
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 vícelůžková ubytovna se spol. soc. zař., český odborný
průvodce China Tours, v Tibetu i místní průvodce.
Náročnost: Zájezd je náročný pro nadmořskou
výšku, která se pohybuje okolo 4500 m a více! Není
nutná žádná extrémní fyzická zdatnost, 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
(téměř 3000 km), stavem silnic a jednoduchými hygienickými a ubytovacími podmínkami v odlehlých
oblastech Tibetu.

Lapače démonů (Jan Pospíšil )
Království Guge za východu slunce (Jan Pospíšil)

Slůně – NP Čitván (Barbara Andelová)
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Nad Pókharou (CK China Tours)

Bhaktapur (Slávek Suldovský)
„Boží muka“ v nepálském údolí (Radka Podpěrová)

13

Nepál

pro malé
milovníky hor
snídaně/polopenze
vstupy v ceně
6–16 účastníků

... a nejen pro ně

dní

Astam

V Nepálu se potkává země s nebem. Zrodil se zde
Górkha
Pókhara
Buddha i nejvyšší hora, rozkvétá tu na 30 druhů
Trišuli
rododendronů a zpívá přes 800 druhů ptáků. Kdo by
Káthmándú
NP Čitván
se tam nechtěl podívat? A proč nevzít s sebou i děti? Kromě
NEPÁL
nejznámějších kulturních památek pod ochranou UNESCO budeme
moci spatřit nepálské osmitisícovky Everest, Dhaulágirí, Annapúrny
a nespočet sedmitisícových vrcholů. Do paměti se vryjí dny strávené v kopcích
nad Pókharou, kde budeme mít panorama Himálaje jako na dlani, poputujeme ode vsi
ke vsi, přičemž nahlédneme do života místních lidí. Z hor se přeneseme do subtropické
džungle národního parku, kde se svezeme na slonech a při troše štěstí potkáme nosorožce
i krokodýly. A abychom z této překrásné země viděli a zažili to nejzajímavější, co zvládneme
s dětmi, nesmí chybět nocleh u řeky Trišulí, prodírající si cestu z Tibetu k matce řek Ganze.
1.–2. Praha – Káthmándú: ranní přílet do hl. m.
Nepálu a přesun do hotelu v nedalekém krásném Bhaktapuru U – palác s 55 vyřezávanými
okny; vrchol káthmándského zlatnictví Zlatá
brána, nejvyšší nepálská pagoda Njatapóla i stále živé náměstí hrnčířů.
3. Káthmándské údolí U: opičí chrám Svajambhunáth, jehož oči shlíží na celé údolí; Tibeťané
a jejich stúpa Bódhnáth; nejposvátnější místo
hinduistů Pašupatináth a svatí mužové.
4. Bhaktapur – Pókhara: dopoledne přelet do
příjemné Pókhary – projížďka lodičkou po jezeře Phéva k ostrůvku Tál Bárahí; krátký výšlap
k pagodě Míru – fantastické výhledy na jezero,
město a hřeben osmitisícových Annapúren a posvátnou horu Mačhapučhre, tzv. „Rybí ocas”.
5. Pókhara – Astam: nalehko přesun džípy a pak
pěšky do ekolodže v 1600 m n.m. proslulé nezapomenutelnými západy slunce a panoramatickým výhledem na himálajské hřebeny; klidné
odpoledne v přírodě – podíváme se do místní
školy, pokusíme se uplést bambusový koš a pomůžeme uvařit kuchaři oběd či večeři.
6. Astam – Dampus: půldenní pěší túra podhůřím Himálaje ve výšce kolem 1700 m n.m. horskými usedlostmi a rýžovými políčky.
7. Dampus – Pókhara: pěšky (cca 2,5 h) do vesnice Phédi a pak džípy sjezd do hotelu v Pókhaře
– cestou zastávka v Muzeu horolezectví.
8. Pókhara – Górkha – řeka Trišulí: přejezd do
rodného města sjednotitele země a sídla někdejší královské rodiny; opevněný palác Górkha

Durbar s výhledy na osmitisícovou Dhaulágirí; odpoledne přesun k Trišulí a nocleh v bambusových chatkách na písečné pláži u řeky.
9. Řeka Trišulí – Čitván: příprava člunů a splutí
části řeky zakončené obědem, alternativně rybaření; odpoledne přejezd k NP Čitván.
10. Národní park Čitván U: nejstarší NP Nepálu (700 druhů volně žijících živočichů, včetně krále
džungle tygra indického a nosorožce indického)
– navštívíme původní vesnici etnika Tharu, absolvujeme safari a projedeme se na slonech i člunem
za gaviály; večer taneční vystoupení; možnost
strávit noc v pozorovací věži v džungli.
11. Čitván – Káthmándú: půldenní přejezd do
Káthmándú – královské náměstí Darbar U,
volno na poslední nákupy.
12.–13. Káthmándú – Praha: další královské
město Pátan U nebo fakult. možnost letu
k Everestu; odlet z Nepálu, přílet do ČR 13. den.
Kód zájezdu Termín
Cena / D11 (Kč)
33-313-710
22. 10.–3. 11. 59 800 / 55 800
jednolůžkový pokoj – 5720 Kč
nepálské vízum – 30 USD (platí se při vstupu)
Všeobecně platné podrobnější informace
o zájezdových službách naleznete na str. 6.
V ceně zahrnuto: letenka Praha–Káthmándú–
Praha (vč. všech poplatků), 1x přelet Káthmándú–Pókhara, pronajatý mikrobus, 5x hotel *** se
snídaní, 2x lodž v NP s plnou penzí, 2x ekolodž
a 1x chatky u řeky – oboje s polopenzí a spol. soc.
zař., vstupné do památkových objektů a NP dle
programu, český odborný průvodce China Tours.

Vánoce a Silvestr
v Nepálu
Zimní svátky pod Himálajem

snídaně /
plná penze
vstupy v ceně
6–16 účastníků



13

dní

Tento zájezd je horským střípkem v naší silvestrovské mozaice. Vyzkoušejte dovolenou, kde den
za dnem plyne v příjemném tempu, na vlně poznávání, ale i pohody a oddechu v krásném prostředí nejvyšších hor planety. Nejedná se o fyzicky náročnou akci, i když pár kilometrů ujdeme
i pěšky v kopcích nad Pókharou, volnější 6. den v okolí Astamu lze využít i k celodennímu výletu. Další program nás zavede na zajímavá místa, jako jsou Káthmándské údolí a jeho královská
města, pevnost v Górkhce, jezero Phéva i NP Čitván. Věříme, že program osloví ty z vás, kteří
chtějí zužitkovat volný čas kolem svátků k poznání tak zajímavé země, jakou Nepál bezesporu je.
Bhaktapur U – Káthmándské údolí U se všemi význačnými památkami – Pókhara – panoramata
Himálaje – Astam – Dampus – Górkha – řeka Trišulí – NP Čitván U – Káthmándú
Podrobný program zájezdu najdete na www.chinatours.cz
Termín: 21. 12.–2. 1. 2018 | Cena: 59 800 Kč
jednolůžkový pokoj – 5720 Kč, nepálské vízum – 30 USD (platí se při vstupu)

snídaně / plná penze
vstupy v ceně
6–16 účastníků
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Nepál,
Sikkim a Bhútán
Tři království v podhůří Himálaje

Cestu začneme v Nepálu, nové demokracii s dlouNEPÁL
hou a bouřlivou minulostí, jež zde zanechala stopy
Paro Thimphu
Káthmándú
Gangtók
v podobě zdobných paláců, vyřezávaných chrámů
BHÚTÁN
a pestrých zvyků. V Indii se svezeme vláčkem zapsaBhadrapur Dárdžiling
ným na Seznamu světového dědictví UNESCO, jehož
INDIE
úzkorozchodné koleje vedou do horského střediska
Dárdžiling, někdejšího letního sídla Britů. Právě zde prožil větší část svého 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 neopakovatelnou kulturu. Ukáže nám své tajemné kláštery a starověké pevnosti,
uchvátí svými lesy pokrytými údolími ve stínu Himálaje.
1.–2. Praha – Káthmándú: přílet a první seznámení s hl. m. Nepálu a jeho starým centrem
– káthmándské náměstí Darbar U s palácem
žijící bohyně Kumárí a nespočtem chrámů.
3. Káthmándú – Nagarkót: celodenní okruh
Káthmándským údolím – hinduistické centrum Pašupatináth U s posvátným Šivovým
chrámem, buddhistická stúpa Svajambhunáth 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 dále přes hranici s Indií do Siliguri.
5. Siliguri – Dárdžiling: výjezd parním úzkorozchodným vláčkem U z koloniálních dob do
půvabného hájemství čaje a někdejšího letního
britského sídla Dárdžilingu.
6. Dárdžiling: brzy ráno vyjížďka za svítáním
na Tiger Hill, odkud se nabízejí výhledy na
osmitisícovku 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 – vesnička Pelling usazená na horském hřbetu, jeden
z nejstarších sikkimských buddhistických klášterů Pemajangce a opět dechberoucí výhledy
na osmitisícovou Kančendžengu.
8. Pelling – Gangtók: přejezd malebnými
údolími s úchvatnými výhledy do Gangtóku
– hl. m. indického Sikkimu; večerní procházka
starým centrem.
9. Gangtók: návštěva tibetské gompy Rumtek z 16. stol., orchidejová zahrada a Ústav
tibetologie 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
projektu vodní elektrárny Čhukha, jež zásobuje
vodou celý Bhútán; vpodvečer příjezd do hl. m.
12. Thimpu: národní zvíře takin a chrám Čangangkhang, památný čorten, ženský klášter
Dubthob s vyhlídkou na nejrozlehlejší bhútánskou pevnost Tašičhodzong, 51 m vysoký
Buddha Dordenma; Zorig Chusum – 13 tradičních uměleckých řemesel, archiv Národní

knihovny s kolekcí starověkých 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 himálajských svatyní ze 7. stol.
14. Paro: čorten Satsam; výstup k nejznámějšímu klášteru Taktsang Pelphug – „Tygří hnízdo“,
sestup do údolí a piknik v jabloňovém sadu.
15. Paro – Dillí: dopoledne přelet do Dillí; odpoledne individuální volno nebo fakultativně
prohlídka města.
16. Dillí – Praha: letecký návrat do ČR.
Zájezd lze prodloužit pobytem u moře
v Thajsku – více informací v kanceláři.
Kód zájezdu Termín
33-310-710 2.–17. 11.

Kančendženga, 8586 m (Jiří Hruboň)
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Dárdžiling – čajové plantáže (Karel Beran)

Cena (Kč)
94 800

jednolůžkový pokoj – 8860 Kč
indické vízum – 1200 Kč, bhútánské vízum – 1200 Kč
nepálské vízum – 30 USD (platí se při vstupu)
Všeobecně platné podrobnější informace
o zájezdových službách naleznete na str. 6.
V ceně zahrnuto: letenka Praha–Káthmándú / Dillí–Praha (vč. všech poplatků), 1x přelet Paro–Dillí,
historický vláček, mikrobusy, auta/džípy, 14x hotel
*** se snídaní, plná penze v Bhútánu, vstupné do
památkových objektů dle programu, český odborný průvodce China Tours, v Bhútánu navíc místní,
anglicky mluvící.
Údolí Thimpu (Anan Loza)

Svajambhunáth v Káthmándú (Karel Štumpa)
Novicové (Barbara Andelová)

plná penze
vstupy v ceně
6–16 účastníků

Bhútán je pokrytý lesy (Jaroslav Lhota)
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Šťastné bhútánské děti (Barbara Andelová)

Taktsang gompa (Barbara Andelová)

To nejlepší
z Bhútánu
Do země hřmícího draka
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dní

BHÚTÁN
Paro
Haa

Phobdžikha
Bumthang
Thimpu

Poznejte zemi, kde se měří „národní štěstí“! Tajemný
Bhútán, jenž se po staletí nacházel v naprosté izolaci od okolního světa v údolích
nejvyššího Himálaje, se poprvé otevřel světu v roce 1974 a je považován za jednu
z turistických lahůdek a možná se právě zde ukrývá bájná Šangri-la... 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 tu podřizuje tradičnímu vzhledu staveb.
1.–2. Praha – (Dillí) – Paro: přílet nad majestátními sněhem 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. Paro – Taktsang: výlet a krátká, ale „výživná” túra k nejznámějšímu klášteru „Tygří
hnízdo“, jenž je přilepen ke skále ve výšce
3120 m; památeční zřícenina pevnosti Drukgjel, nejstarší a nejsvětější bhútánská svatyně Kjiču lhakhang.
4. Paro – údolí Haa: přejezd průsmykem Čelila (3980 m) do údolí, které bylo pro turisty
donedávna uzavřené – pokud počasí dovolí,
zažijeme úžasné výhledy na nejvyšší horu
Bhútánu Džomolhari a zasněžený Himálaj; mýtické čorteny Karpo a Nagpo (Černý
a Bílý); nocleh u místní rodiny.
5. Haa – Thimpu: přejezd do hl. m.; odpoledne nenáročný výstup na vyhlídkový vrch nad
městem, příjemná lesní zoo se symbolem
země – podivným takinem.
6. Thimpu: nejrozlehlejší bhútánská pevnost
Tašičho – současné sídlo vlády, památný čorten, archiv Národní knihovny s kolekcí starověkých buddhistických textů a rukopisů,
Institut tradiční medicíny i manufaktury na
výrobu látek; odpoledne výlet do Dodiny
na piknik – a kdo bude mít chuť, vydá se
přes dubový háj ke klášteru Čari vysoko
nad údolím.

víte, že...?

V Bhútánu
nevykonávají politiku
jako snahu
o co největš
í HDP (hrubý domácí p
rodukt), ale
měří tzv. h
rubé domác
í
štěstí. Zákl
adní prem
isou je, že
eko
růst sám o so nomický
bě o ničem
nevypovídá,
dokud ho
nedoprovází
zlepšování
kvality živo
ta a spokoje
nosti obyvat
el.

7. Thimpu – Punakha: přejezd přes sedlo
Dočula (3050 m) s výhledy na okolní sedmitisícovky, kterým vládne nejvyšší bhútánská hora Gangkar Punsum (7497 m) do
zimního sídla nejvyššího opata a někdejšího hl. m.; procházka ke klášteru bláznivého mnicha Drukpy Kinleje, kde se žehná
dřevěným falusem; prohlídka punakhské
pevnosti na soutoku Pho a Mo (Mužské
a Ženské řeky).
8. Punakha – Phobdžikha: kolem Wangdue
– někdejší 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
gompa nejstarší buddhistické školy Ňingmapa; přes průsmyk Pilela (3500 m) do Trongsy.
10. Trongsa – Bumthang: trongská pevnost Ta dzong zasvěcená 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 „švýcarského“ sýra, Kurdžej
lakhang i gompa Kunzangdrak, bhútánský
pivovar a jeho pivo Červená panda.
13. Bumthang – Paro: dopoledne přelet do
Para – pro zájemce možnost vyzkoušet tradiční koupel s horkými kameny, poslední
toulky městem a rozloučení s Bhútánem.
14.–15. Paro – Dillí – Praha: odlet ze země
hřmícího draka, přílet domů 15. den.
Kód zájezdu
33-311-710
33-311-720

Termín
11.–25. 4.
14.–28. 8.

Cena (Kč)
127 800
109 800

jednolůžkový pokoj – 11 700 / 8700 Kč
indické vízum – 1200 Kč, bhútánské vízum – 1200 Kč
Všeobecně platné podrobnější informace
o zájezdových službách naleznete na str. 6.
V ceně zahrnuto: letenka Praha–Dillí–Praha (vč.
všech poplatků), 3x přelet (Dillí–Paro, Bumthang–Paro
–Dillí), mikrobus, džípy, 11x hotel ***, 2x místní usedlost, 12x plná penze, vstupné do památkových objektů
dle programu, místní anglicky mluvící a český odborný
průvodce China Tours.

Pohled na údolí Thimpu (Barbara Andelová)
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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)

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.

Nabídka zájezdů
Šrí Lanka
silvestr na Šrí Lance
Šrí Lanka pro malé dobrodruhy
Šrí Lanka – letní variace
Šrí Lanka – cesta rájem
Historické skvosty INDIE	
indie (nejen) pro gurmány
indie a nepál
Vánoce a Silvestr v nepálu
Barvy jižní Indie
Jižní Indie pro malé cestovatele
Vánoce a Silvestr v jižní Indii
Festival v Nágsku a Andamany
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Také několik zájezdů do oblasti Himálaje (viz str. 28–29 a 34–36) má část programu v severní Indii.

Džafna

ŠRÍ LANKA

T

Anurádhapura
Dambulla

Po

Sígirija

Kand
Negombo
Kolombo

Průvodci

Vysočina

Ratnapura

NP Udavalave
Bentota
Kosgoda

pro oblast indického subkontinentu
Dále vás
zde mohou provázet:
Mgr. Barbara
Andelová – absolventka indologie na
FF UK, programová
manažerka CK China
Tours, roční pobyt
v Indii

Zdeněk
Štipl, Ph.D.

Mgr. Kateřina
Rojková

Helena
Holzknechtová

Nora
Melniková, Ph.D.

indolog (sanskrt),
přednáší na FF UK,
velmi zkušený průvodce
do Indie

absolventka religionistiky a etnologie,
roční pobyt v Indii, t.č.
doktorandské studium

několikaletý pobyt
v Indii, učitelka jógy
a velká milovnice Indie

indoložka (hindština,
sanskrt), přednáší na
FF UK, dlouholetý
pobyt v Indii

Nu

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

Mgr. Libor
Bednář – zkušený
cestovatel, mnohaletá
průvodcovská praxe
nejen v Asii

PhDr. Jana
Tomíšková
– historička kultur
Orientu (FF UK)
a překladatelka

Pavel Valach
– zkušený průvodce,
žil v Indii a nyní je již
10 let jeho domovem
Šrí Lanka

Mgr. Kamila
Hrubá – milovnice
a znalkyně Nepálu,
kde nyní i žije

Mgr. Jiří Ploch
– zkušený cestovatel
a průvodce po Asii

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

krasohled

1

Incredible India – tak nazývají tento
subkontinent samotní Indové a my s lehkostí
vyřkneme „neuvěřitelná, ohromná, úžasná,
fantastická, …“ Indie je zemí, kterou můžete
milovat, nebo nenávidět. Anebo spíš milovat
i nenávidět, což je daleko výstižnější. Nebojte
se okusit tuto zemi kulturních, společenských
i přírodních kontrastů, poznat zemi
neomezených možností, barev, vůní a mnoha
náboženství! Vydejte se dotknout pohledem
pohádkových paláců i vrcholků Himálaje, nebo
přijměte pozvání do opravdového ráje – perly
Indického oceánu, na Šrí Lanku…
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Slon v NP Yala (Vojtěch Lokša)

Snídaně
6–16 účastníků
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Pohled do ráje (Zdeněk Nahodil)

Sběračka čaje (Helena Holzknechtová)

Šrí Lanka
Perla Indického oceánu

ŠRÍ LANKA
Anurádhapura

Vydejte se s námi na ostrov ležící v Indickém oceánu nedaleko
Polonnaruva
rovníku, do říše, v níž nevládne čas a kde je slunce jediným
ciferníkem. Budeme putovat po stopách dávných paláců
Kandy
a svatyní, buddhistických i hinduistických klášterů. Uvidíme
Nuvara Elija
krále stromů – „bó“, snad spatříme i slony, krokodýly a na Kolombo
bílých písečných plážích obří želvy, jež tady kladou svá vejce.
Čekají nás čajovníkové plantáže a zahrady koření, vypravíme
NP Jala
se i do zelených hor, kde spatříme Buddhův zub. Vydáme se
Ahangama
na posvátnou Adamovu horu, kde po nočním výstupu budeme
sledovat nekonečný východ slunce. Po náročnějším poznávacím
programu si zasloužíme odpočinek na sněhobílých plážích při orosené sklence
piva, skleničce místního palmového vína či šálku kávy nebo cejlonského čaje.
A kdo má rád ryby a plody moře, jistě si zde přijde na své.
1.–2. Praha – Kolombo – Anurádhapura: přílet do hlavního města Šrí Lanky a odjezd do
Anurádhapury – cestou bohatě zdobená skalní pevnost Japahuva z 13. stol. zvaná Ohnivá
skála, původní úkryt Buddhova zubu, proslulé
šrílanské relikvie.
3. Anurádhapura U – Mihintalé: prohlídka rozsáhlého historického areálu v bývalé slavné
metropoli Anurádhapuře a v Mihintalé, kolébce šrílanského buddhismu.
4. Mihintalé – Polonnaruva U: přejezd do
Polonnaruvy a prohlídka výstavního města
jihoindických Čólů na březích vodní nádrže
– nesčetné Buddhovy sochy, Královský palác
nebo lázně.
5. Polonnaruva – Kandy: věhlasná skalní pevnost Sígirija U obestřená záhadami; nádherné
jeskynní chrámy v Dambulle U zdobené malbami Buddhy; exkurze do zahrady koření spojená
s ochutnávkou; přesun do Kandy, svěžího města
Šrílanské vysočiny.
6. Kandy U: prohlídka města na březích stejnojmenného jezera – návštěva místní batikové
manufaktury, posvátný chrám Buddhova zubu;
večer taneční vystoupení v maskách.
7. Kandy – Adamova hora: největší botanická
zahrada na Šrí Lance Peradeníja, populární sloní sirotčinec v Pinnevalle; přesun pod Adamovu
horu a noční výstup na vrchol s pozorováním
východu slunce.
8. Adamova hora – Nuvara Elija: přejezd strhující krajinou horské oblasti s nepřeberným
množstvím nádherných vyhlídek – cestou zaZákladní varianta (16 dní)
Kód zájezdu Termín
33-300-710
6.–21. 2.
33-300-720
1.–16. 7.
33-300-730 17. 11.–2. 12.

Cena (Kč)
59 600
59 600
59 600

termíny pro rok 2018 – viz www.chinatours.cz
jednolůžkový pokoj – 5300 Kč
šrílanské vízum – 1100 Kč

stávka s čajem u vodopádů, malebná anglická
horská stanice Nuvara Elija, odpočinek.
9. Nuvara Elija – Horton’s Plains: úchvatná Šrílanská vysočina U – náhorní step a „konec
světa” s dechberoucími výhledy a neopakovatelnou atmosférou, továrna na čaj.
10. Haputale – Kataragama: procházka v horské
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 – Indický oceán: ranní safari v NP
proslulém velkou populací slonů a leopardů s jedinečnou možností spatřit divoká zvířata
na vlastní oči; následný přesun do plážového
letoviska Ahangama/Induruva v poklidné části
ostrova.
12.–14. Ahangama/Induruva: odpočinek na
zlatavém písku, koupání, šnorchlování, možnost potápění; fakultativně výlet do původního
tropického pralesa Sinharádža U; výlet do okolí
– „river safari” na řece Maduva, želví farma,
sberači toddy, středověká pevnost v Galle U tyčící se nad vlnami Indického oceánu.
15.–16. Ahangama/Induruva – Praha: večer přesun do Kolomba a odlet, přílet do ČR 16. den.
PRODLOUŽENÝ POBYT U MOŘE:
17.–20. Ahangama/Induruva – Praha: koupání,
šnorchlování, výlety; 19. den večer přejezd na
letiště a odlet, návrat domů 20. den.
Zájezd lze prodloužit individuálním pobytem
na Maledivách – více informací v kanceláři.
Prodloužená varianta (20 dní)
Kód zájezdu Termín
Cena (Kč)
33-300-711
6.–25. 2.
62 700
33-300-721
1.–20. 7.
62 700
33-300-731 7. 11.–6. 12.
62 700
termíny pro rok 2018 – viz www.chinatours.cz
jednolůžkový pokoj – 7300 Kč
šrílanské vízum – 1100 Kč

Všeobecně platné podrobnější informace o zájezdových službách naleznete na straně 6.
V ceně zahrnuto: letenka Praha–Kolombo–Praha (vč. všech poplatků), pronajaté mikrobusy, 13x hotel **/***
se snídaní (+ 4x v prodloužení), vstupné do NP dle programu, český odborný průvodce China Tours u základní
varianty (pro 4denní prodloužení u moře je k dispozici na telefonu zástupce CK).
Dambulla (Barbara Andelová)

Reklama na pivo a východní pobřeží (Barbara Andelová)

Silvestr

na Šrí Lance

Snídaně
vstupy v ceně
6–16 účastníků

10
dní

Nový rok na ostrově čaje a koření

ŠRÍ LANKA
Nadělte si pod stromeček opravdový odpočinek po
předvánočním shonu a vydejte se s námi na Šrí Lanku – malý
Sígirija
ostrov s nepřebernými možnostmi. Cestu začneme vskutku
Kandy
impozatně – u „Lví skály“ v Sígiriji a v buddhistických
Nuvara Elija
jeskynních chrámech v Dambulle. Další zastávkou budou Kolombo
voňavé zahrady koření v Matalé a město Kandy s proslulým
chrámem Buddhova zubu. Při jízdě divokou přírodou
Bentota
Haputale
šrílanské Centrální vysočiny spatříme nespočet vodopádů,
Galle
mlžné lesy, rododendrony a koloniální městečka. Ještě než
se ponoříme do vod Indického oceánu, projdeme si opevněné centrum přístavu
Galle a jeho půvabné koloniální uličky. Příchod nového roku pak oslavíme na pláži
koupáním či výlety do okolí.
Arankele – Sígirija U – Dambulla U – chrám
Buddhova zubu v Kandy U – Nuvara Elija – Šrílanská vysočina U – Haputale – Galle U – Bentota
Podrobný program na www.chinatours.cz

Kód zájezdu Termín
33-301-810 25. 12.–3. 1. 2018

Cena (Kč)
57 600

jednolůžkový pokoj – 5980 Kč
šrílanské vízum – 1100 Kč

Všeobecně platné podrobnější informace o zájezdových službách naleznete na straně 6.
V ceně zahrnuto: letenka Praha–Kolombo–Praha (vč. všech poplatků), pronajaté mikrobusy, 8x hotel
*** se snídaní (+ silvestrovská večeře), vstupné do památkových objektů dle programu, český odborný
průvodce China Tours.

Šrí Lanka
pro malé
dobrodruhy

Ležící Buddha v chrámu Isurumunia (Barbara Andelová)

POLOPENZE
vstupy v ceně
6–16 účastníků



Sígirija (Lucie Ernestová)

15
dní

Perla Indického oceánu pro celou rodinu
Vezměte s sebou děti nebo vnoučata na ostrov, jenž je díky své rozmanitosti právem
nazýván Perlou Indického oceánu. Nejenom příroda a krásné pláže lákají návštěvníky
všech věkových skupin. Magnetem je i bohatá historie a stavby s ní spojené, 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.
Negombo – Dambulla U – Arankele – „Lví skála“ Sígirija U – Polonnaruva U – botanická zahrada – chrám Buddhova zubu v Kandy U – Matalé – sloní sirotčinec – Nuvara Elija – Bandaravela
– safari v NP Udavalave – Galle U – stanice mořských želv
Podrobný program zájezdu najdete na www.chinatours.cz
Termín: 10.–24. 2., 1.–15. 7. I Cena: 64 800 Kč, dítě do jedenácti let – 59 800 Kč
jednolůžkový pokoj – 7560 Kč, šrílanské vízum – 1100 Kč
termíny pro rok 2018 – viz www.chinatours.cz

Želví vejce v záchranné stanici (Barbara Andelová)

Všeobecně platné podrobnější informace o zájezdových službách naleznete na straně 6.
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.
V botanické zahradě Peradeníja (Barbara Andelová)

17

snídaně
6–16 účastníků

Sběračka čaje (Barbara Andelová)
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Šrílanská vysočina (Barbara Andelová)

ležící Buddha v Polonnaruvě (Barbara Andelová)

Šrí Lanka
letní variace
Festival v Kandy a tajuplný sever
Za srpnového úplňku ovládne Šri Lanku slavnostní atmosféra
a Kandy, srdce ostrova, na 10 dní zrychlí svůj tep. Ulice města
opanují slavnostně vyšňoření sloni a nejmohutnější ze všech
nese na zádech Buddhův zub, tanečníci divoce tančí a bubeníci
přivádějí publikum až na pokraj extáze... Pojeďte s námi zažít
tuto jedinečnou atmosféru a navštívit to nej z ostrova Cejlon
– Anurádhapuru, Lví skálu, Dambullu, Polonnaruvu, čajové
plantáže, Vysočinu i národní parky. Navíc nahlédneme i do
severní – tamilské – části ostrova, která se postupně otevírá
turistům a nabízí nejen krásné pláže k oddychu.
1.–2. Praha – Kolombo – Negombo: přílet a přesun do Negomba – největší rybí trh na ostrově
a první koupání v Indickém oceánu.
3. Negombo – Nuvara Elija: přejezd do sloního
sirotčince v Pinnevalle s více než 80 slony; jízda
strhující krajinou horské oblasti do anglické
viktoriánské stanice Nuvara Elija – cestou nepřeberné množství nádherných vyhlídek.
4. Horton’s Plains – Kandy: úchvatná Šrílanská
vysočina U – náhorní step a „konec světa”
s dechberoucími výhledy a neopakovatelnou atmosférou, čajové plantáže a továrna
na čaj; večer přejezd do srdce ostrova Kandy
– cestou vodopád Ramboda (109 m).
5. Kandy: prohlídka města na březích stejnojmenného jezera – posvátný chrám Buddhova zubu U i místního ochránce Kataragamy,
botanická zahrada Paradeníja, manufaktura
a muzeum drahokamů; večer shlédnutí nejdůležitějšího festivalu ostrova – Esala Perahera.
6. Kandy – Dambulla U: sestup z hor – zahrada
koření s ochutnávkou a manufaktura batiky;
Dambulla – nádherné jeskynní chrámy zdobené
malbami Buddhy; odpoledne výlet za divokými
slony do NP Minnerija nebo NP Kaudulla.
7. Sígirija – Polonnaruva U: věhlasná skalní
pevnost tzv. Lví skála U obestřená záhadami; prohlídka výstavního města jihoindických
Čólů Polonnaruvy – mistrovské dílo kameníTanečníci Esala Perahera v Kandy (b. Andelová)

o. Delft

Džafna

Trincomalee
Anurádhapura
NP Wilpattu

Pinnevalla
Negombo
Kolombo

NP Minnerija
Polonnaruva
Kandy
Nuvara Elija

ŠRÍ LANKA

ků Gal Vihara (sousoší čtyř
Buddhů v žulovém monolitu), královský palác i lázně.
8. Anurádhapura U: prohlídka rozsáhlého historického areálu v bývalé slavné metropoli –
kolébka šrílanského buddhismu, nejstarší strom
na světě – posvátný Bó, obrovské stúpy.
9. NP Wilpattu: celodenní safari v nejrozsáhlejším NP ostrova – za slony, leopardy, jeleny
indické, medvědy pyskaté, prasata divoká, krokodýly ad.
10. Anurádhapura – Džafna: přejezd do tamilské části země, donedávna pro turisty nepřístupné – zastávka u milníků občanské války
v Kilinoči a v průsmyku Elephant Pass; návštěva holandské pevnosti v Džafně a nejvýznamnějšího hinduistického chrámu ostrova Nallur
Kandasvámi.
11. Džafna – Delft: celodenní výlet na ostrov Delft v Palkově úžině – malebné laguny, lodí na nejzazší z nich – korálová architektura; divocí poníci a osamocené baobaby.
12. Džafna – Trikunámalé: hinduistický kovil
Thondaimanaru – cestou zastávka na nejsevernějším bodě ostrova Point Pedro; večer dojezd
do letoviska u Trikunámalé.
13.–15. Nilaveli/Uppuveli: 3denní odpočinek na
plážích v tamilské části ostrova, kterou začínaji
turisté znovu objevovat – bílý písek, pozvolný
vstup do moře a minimum turistů; možnost
šnorchlování/potápění na korálech u NP Pigeon
Island (mořské želvy, žraloci černoploutví) či
výletu lodí za plejtváky a delfíny, možnost
návštěvy pevnosti Frederick se Skokem milenců;
15. den večer noční přejezd vlakem.
16.–17. Kolombo – Praha: ranní příjezd do Kolomba a přesun do hotelu v Negombu – volno
na nákup suvenýrů (čaj, koření ap.); večer přesun na letiště a odlet do ČR, přílet domů 17. den.
Zájezd lze prodloužit individuálním pobytem
na Maledivách – více informací v kanceláři.
Kód zájezdu
33-304-710

Termín
3.–19. 8.

Cena (Kč)
59 800

jednolůžkový pokoj – 5300 Kč
šrílanské vízum – 1100 Kč
Všeobecně platné podrobnější informace
o zájezdových službách naleznete na str. 6.
V ceně zahrnuto: letenka Praha–Kolombo–Praha (vč.
všech poplatků), 1x noční lehátkový vlak I. třídy, pronajaté mikrobusy, 14x hotel ** se snídaní, vstupné do NP
dle programu, český odborný průvodce China Tours.

Snídaně / plná penze
vstupy do NP v ceně
6–16 účastníků

Šrí Lanka
cesta rájem



16
dní

Do hor i pod vodopády, za lidmi i k moři
Nabízíme aktivní variantu zájezdu na Šrí Lanku určenou všem, kteří rádi
kombinují poznávání s pohybem v přírodě. Ať už se vám ostrov zalíbil
ŠRÍ LANKA
při prvním pobytu a chcete ho poznat hlouběji, nebo je to vaše prvTrikunámalé
ní cesta a chcete trávit více času pohybem než v autobusu, je tento
zájezd právě pro vás. Uděláme si půldenní výlet do deštného pralesa
Sinharádža; kdo bude chtít, vystoupá na Adamovu horu tou nejnáSígirija
ročnější, ale zároveň i tou nejkrásnější cestou, při níž zdoláme přes
Knuckles
2000 výškových metrů, tři dny strávíme výlety nalehko v neobjeKandy
Dambana
vených horách Knuckles. Vykoupeme se v nejednom vodopádu, Kolombo Kitulgala
poznáme původní domorodé obyvatele Véddy, navštívíme ale
Adamova hora
Ratnapura
i známé památky – Lví skálu a Kandy. Naši cestu zakončíme na
NP Sinharádža
východním pobřeží u moře. Během zájezdu bude šance vyzkoušet
šnorchlování, canyoning, splutí řeky, potápění... Dokonce bude možnost vydat se na člunech za plejtváky a delfíny.
1.–2. Praha – Kolombo – Ratnapura: letecky na Šrí Lanku a přejezd do tzv. Města
drahokamů.
3. Ratnapura – NP Sinharádža U: poslední primární deštný prales na ostrově, primitivní štoly na těžbu drahých kamenů, 30 m
vysoký vodopád Bópath s možností koupání.
4. Ratnapura – Nallathannija: nalehko zdoláme nejposvátnější přírodní místo Adamovu
horu (2245 m n.m.) – vystoupáme tropickým
porostem s potůčky a bystřinami na vrchol,
odkud uvidíme Šrílanskou vysočinu U jako
na dlani.
5. Nallathannija – Kitulgala: přejezd Šrílanskou
vysočinou (cestou mohutné akácie a nedozírné čajové plantáže) do kempu u řeky Kelani
– relax a koupání; možnost krásného canyoningu nebo splutí části řeky – místo natáčení
filmu Most přes řeku Kwai; večerní barbecue.
6. Kitulgala – Kandy: přejezd do srdce ostrova a náboženského centra – chrám Kataragamy i Buddhova zubu U; výtečné místní
vývařovny i stylové restaurace; večerní taneční vystoupení v maskách.
7.–9. Knuckles Range U – Corbett’s Gap:
nalehko třídenní přechod pohoří s výstupem
na vrchol hřebene 1860 m n.m. (variantně
lze zůstat v kempu) – přes čajové a kardamomové plantáže, lesy akácií a borovic, porosty
rododendronů a bambusů, v závěru přes
rýžová políčka – cestou omračující příroda,
vesničky plantážových dělníků, továrna na
čaj i ochutnávka rýžového vína.
10. Corbett’s Gap – Habarana/Sígirija: východ slunce nad nedozírným údolím a sjezd
z hor do úrodných plání – hinduistický funky
chrám v Udadumbaře, tradiční vesnice Véddů u NP Maduru Oya; podvečerní vyjížďka
po jezeře.
11. Sígirija – Trincomalee/Nilaveli: symbol
ostrova tzv. Lví skála U – výstup na osamocený boulder Pidurangala s leteckým
výhledem na Sígiriju; přejezd na východní
pobřeží k Trincomalee.
12.–14. Nilaveli: 3denní pobyt ve kdysi oblíbeném letovisku v tamilské části ostrova, které začínaji turisté znovu objevovat

– pláže s bílým pískem, pozvolný vstup do
moře a minimum turistů, možnost šnorchlování/potápění na korálech u NP Pigeon
Island (mořské želvy, žraloci černoploutví),
výletu lodí za plejtváky a delfíny, pevnost
Frederick se Skokem milenců; 14. den noční
přejezd vlakem do Kolomba.
15.–16. Kolombo – Praha: ranní příjezd
do Kolomba a přesun do hotelu – volno
na nákup suvenýrů (čaje, koření, trička
ap.); večer přesun na letiště a odlet do ČR,
přílet domů 16. den.
Kód zájezdu
33-303-710

Termín
21. 4.–6. 5.

Sígirija (Vojtěch Lokša)
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Pod stromem plodnosti (Barbara Andelová)

Cena (Kč)
56 800

jednolůžkový pokoj – 4700 Kč
šrílanské vízum – 1100 Kč
Všeobecně platné podrobnější informace
o zájezdových službách naleznete na str. 6.
V ceně zahrnuto: letenka Praha–Kolombo–Praha
(vč. všech poplatků), 1x noční lehátkový vlak, pronajaté mikrobusy/vany, linkové autobusy, rikši, 10x
hotel **/lodž, 3x pronajatý stan v kempu, plná penze v Knuckles Range, vstupné do NP dle programu,
český odborný průvodce China Tours a místní průvodce v Knuckles Range.
Muzeum v Kandy (Barbara Andelová)

Pobřeží u Trincomalee (Barbara Andelová)
Na stezce v Knuckles (Barbara Andelová)

snídaně,
vstupy v ceně
6–16 účastníků

Ránakpur (Barbara Andelová)
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Kutub Mínár - nerezavějící sloup (B. Andelová)

Modré město Džódhpur (Barbara Andelová)
Sochařská výzdoba v Adžantě (Martin Vedral)

16
dní

Historické
skvosty INDIE

Za kulturními poklady severní a střední Indie
Objevte nezaměnitelné kouzlo Indie! Seznámíme vás s nábožensko-filozofickými proudy, které ovlivňují více než tři miliardy lidí po celém
Dillí
světě. Spatříme Dänikenem mystifikovaný nerezavějící sloup, symDžajpur
Ágra
bol země Tádž Mahal i nejposvátnější místo višnuistů Mathuru.
Vydáme se do Rádžputány, dnešního Rádžasthánu, kde žila Džajsalmér Džódhpur
Udajpur INDIE
knížata, jejichž udatné skutky daly vzniknout legendám o nebojácnosti, lásce a oddanosti. Vždyť samotný název oblasti
Adžanta a Ellóra
značí Země synů králů. Čekají nás zde živé paláce a mohutné
Bombaj Aurangábád
pevnosti rádžů, pouště i tradiční vesnice zajímavých etnik v barevných krojích a turbanech. Na závěr zájezdu navštívíme pulzující
moderní Bombaj, poplujeme k Slonímu ostrovu a žasneme v jeskyních Adžanty a Ellóry. A při tom všem si pochutnáme na výborné,
krajově odlišné indické kuchyni.
1.–2. Praha – Dillí: přílet a prohlídka hl. 8. Džajsalmér – Džódhm. – impozantní muslimský komplex Kutub pur: ráno vlakem do „modMínár U se záhadným nerezavějícím slou- rého města” – procházka blankytnými uličpem, sikhská gurudvára Bangla Sáhab, ba- kami; Mérhángarh U – sídlo rádžů kmene
háistický Lotosový chrám, hinduistický Birla Ráthór s otisky rukou žen, jež spáchaly sátí.
9. Džódhpur: Džasvant Tháda – kenotaf z průMandir i soudobý památník India Gate.
3. Dillí – Ágra: přejezd do Mathury – nejpo- svitného mramoru, vyhlidka na Umaid Bhavan;
svátnějšího místa višnuistů, parádní chrám výlet do vesnice Guda Bišnoi s hliněnými domky.
Kršna Balarám i nedaleký luminiskující Džaj 10. Džódhpur – Udajpur: přejezd do RánakGurudév; dále do Ágry – západ slunce nad puru – nejrozsáhlejší komplex džinistických
pomníkem lásky Tádž Mahalem U.
chrámů na území Indie se „sloupořadím” 1444
4. Ágra – Džajpur: bývalé sídlo mughalských mramorových pilířů; večer dojezd do Udajpuru.
panovníků tzv. Červená pevnost U; přejezd 11. Udajpur: tzv. „indické Benátky” nebo
do Fatéhpur Síkrí U – nádherně zachova- i „město jezer” – příjemné zahrady a uličky
lé „Město vítězství” císaře Akbara s hrobkou s galeriemi, Městský pálac s výtečným muzeem
světce Čištího, jenž plní přání; dojezd do „rů- u jezera Pičóla; večerní taneční představení.
žového města” Džajpuru (staré město je vy- 12. Udajpur – Bombaj: ranní přelet do Bombaje; symbolický vstup do Indie – tzv. „Indická
malováno narůžovo).
5. Džajpur – Ámbér: symbol města Havá Ma- brána”, výlet lodí na Elefantu U – tzv. „sloní
hal – tzv. „palác větrů”, Městský palác – sídlo ostrov”, promenáda Marine Drive.
žijícího mahárádži, středověká astronomic- 13. Bombaj – Aurangábád: pitoreskní Crawforká observatoř Džantar Mantar U; jantarový dova tržnice, budova Viktoriina nádraží U; odopevněný palác Ámbér (fakultativně vyjížďka poledne přejezd vlakem do Aurangábádu – brány k jeskynním komplexům.
na slonech); noční lehátkový vlak.
6. Džajsalmér: dopoledne příjezd do 14. Adžanta U: komplex buddhistických skaltzv. „zlatého města” (domy jsou ze žlutého ních chrámů a jeskyň bohatě zdobených malpískovce) na okraji pouště – životem pulsu- bami – největší dochovaná sbírka buddhisticjící pevnost U jako z pohádek Tisíce a jedné kého umění na světě.
15.–16. Ellóra U – Praha: komplex 34 džinoci patřící mezi nejrozsáhlejší na světě.
7. Džajsalmér: návštěva havélí – nádherných nistických, hinduistických a buddhistických
kupeckých rodinných sídel – Patvon, Nathal staveb, jež byly pět staletí vysekávány do
a Salím; odpoledne výlet do Thárské pouš- skalní stěny; odpoledne odlet přes Bombaj
(příp. Dillí) do ČR, přílet 16. den.
tě – kmenové vesnice a velbloudi.
Fatéhpur Síkrí (Barbara Andelová)

Kód zájezdu
33-292-710
33-292-720

Termín
11.–26. 2.
11.–26. 11.

Cena (Kč)
69 800
69 800

termíny pro rok 2018 – viz www.chinatours.cz
jednolůžkový pokoj – 7780 Kč
indické vízum – 1200 Kč
Všeobecně platné podrobnější informace
o zájezdových službách naleznete na str. 6.
V ceně zahrnuto: letenka Praha–Dillí / Bombaj–
Praha (vč. všech poplatků), 2x přelet (Udajpur–
Bombaj, Aurangábád–Bombaj), 1x noční lehátkový
vlak, 2x denní rychlíkový vlak, mikrobusy, případně
džípy, 13x hotel *** se snídaní, vstupné do památkových objektů dle programu, český odborný průvodce China Tours.

Tádž Mahal v Ágře (Jana Tomíšková)

indie

nejen

Dívka z Abhanérí (Barbara Andelová)

polopenze
vstupy v ceně
6–16 účastníků



8

dní

pro gurmány
Zlatý trojúhelník s příchutí karí

Vydejte se s námi objevovat rozmanité vůně a 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 chut indických jídel. Třešničkou na indickém dortu bude večeře v místní
rodině, kde budete moci nakouknout pod pokličku paní domu.
1.–2. Praha – Dillí: přílet v noci, ubytování; stylu – nadýchané knedlíčky idlí i „megapalavoňavý Kharí Baolí – největší trh s kořením činky” dosa s kokosovým dipem.
Pestrá indická kuchyně (iStock.com)
v Asii v sousedství Červené pevnosti U, islámské 7.–8. Ágra – Dillí – Praha: přejezd do Dillí se zacentrum Páteční mešita, vzpomínka na Mahát- stávkou ve skvostném mauzoleu císaře Akbara
mu Gándhiho – Rádžghát; Nové Dillí – Humájú- v Sikandaře; rozlučková večeře a noční odlet,
nova hrobka U, symbol vítězství islámu Kutub přílet do ČR 8. den.
Mínár U a záhadný železný nerezavějící sloup;
Zájezd lze realizovat i pro skupinu menší než
večer indická klasika thálí – selekce několika 6 osob, ale pouze s místním anglicky mluvícím
různých zeleninových a masových omáček s rýží, průvodcem. Cestu lze také prodloužit návštěkřupavým pápadem a vláčnou čapátí v doprovou Bhútánu. Vice informací v kanceláři.
vodu pikantního áčaru.
Kód zájezdu Termín
Cena (Kč)
3. Dillí – Džajpur: dopoledne hinduistický Lakšmí Mandir a sikhská gurudvára Bangla Sáhab;
33-297-710
24. 2.–3. 3.
44 800
přesun do „růžového města” Rádžasthánu –
33-297-720
19.–26. 10.
44 800
Džajpuru; v podvečer volno k návštěvě bazarů
termíny pro rok 2018 – viz www.chinatours.cz
starého města, kde můžete okusit samósy pljednolůžkový pokoj – 4600 Kč
něné pikantní zeleninovou směsí nebo „bramindické vízum – 1200 Kč
boráčky” alú tikki; autentická rádžasthánská
Všeobecně platné podrobnější informace
vegetariánská večeře u místní rodiny.
o zájezdových službách naleznete na str. 6.
4. Džajpur – Ámbér: středověká astronomicV ceně zahrnuto: letenka Praha–Dillí–Praha (vč.
ká observatoř Džantar Mantar U, symbol měs- všech poplatků), pronajatý mikrobus, případné tata Havá Mahal – tzv. „palác větrů”, Městský xíky a rikši, 6x hotel ***, 6x polopenze, vstupné do
palác – sidlo žijícího mahárádži; projížďka na památkových objektů dle programu, český odborný
Ganéšova brána, Ámbér (Klára Štiplová)
slonech k jantarovému paláci Ámbér; večer si průvodce China Tours.
pochutnáme na kebabech a čerstvém jehněčím.
Nepřeberný výběr koření
5. Džajpur –  Ágra: přes jedinečnou stupňovitou studnu baórí v Abhanérí a Fatéhpur
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Khadžuráho – erotika v kameni (Barbara Andelová)
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Svítání na Ganze (Barbara Andelová)

Lotosový chrám, Dillí (Barbara Andelová)
Na ghátech ve Váránasí je plno (Ivana Kolbabová)

snídaně
vstupy v ceně
6–16 účastníků



Indie
a Nepál

17
dní

Za historií Indie a krásou Nepálu
Nejoblíbenější zájezd po „klasické“ Indii obohacený o Nepál na
vás čeká! Pojeďte zažít slávu sultánů a rádžů do nádherných
paláců někdejších mocných 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.
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 Kuvvatul
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 astronomická observatoř Džantar Mantar U, sídlo
rádžů City Palace (Městský palác), symbol
města Havá Mahal – tzv. „palác větrů”; jantarová pevnost Ámbér – fakultativní možnost projížďky na slonech.
5. Džajpur – Ágra: přes jedinečnou stupňovitou studnu baórí v Abhanérí do vodního
paláce v Dígu; dále do Fatéhpur Síkrí U –
nádherně dochované hlavní město císaře
Akbara s posvátnou hrobkou světce Salíma
Čištího; večer dojezd do Ágry.
6. Ágra: svítání u nejslavnější hrobky lásky Tádž Mahalu U, bývalé sídlo indických
panovníků tzv. Červená pevnost U, téměř
neznámá předchůdkyně Tádž Mahalu –
hrobka Itimád-ud-daula.
7. Ágra – Khadžuráho: dopoledne přesun
do vesničky Órčha – prohlídka nádherných
Slavný Tádž Mahal v Ágře (Barbara Andelová)

Dillí

Pókhara
NEPÁL
Ágra
Džajpur
Lumbiní
Káthmándú
Órčha
Váránasí
Khadžuráho

INDIE

zapomenutých paláců a chrámů někdejšího hlavního
města Bundélkhandu; večer dojezd do
Khadžuráha.
8. Khadžuráho U – Satna: prohlídka proslulého chrámového komplexu s erotickými
výjevy – tzv. „Kámasútra vytesaná do kamene”; odpoledne přesun do Satny a následně
noční vlak do Váránasí.
9. Váránasí – Sarnáth: návštěva poutního místa prvního kázání Buddhy; křivolaké
uličky a čtvrť tkalců s rodinnými manufakturami na výrobu hedvábí, nejposvátnější
místa hinduistů – koupací a spalovací gháty;
večer impozantní hinduistické obřady árthí
na březích Gangy.
10. Varánasí: ranní projížďka lodičkou po
Ganze – náboženské rituály na březích probouzejícího se města; toulky křivolakými
bazary fascinujícího starého města s jedinečnou atmosférou – projížďka cyklorikšou pulsujicími ulicemi.
11. Váránasí – hranice – Lumbiní U: ranním
vlakem do Górakhpuru a dále na indicko-nepálskou hranici a do Lumbiní – jedno ze
čtyř velkých poutních míst buddhismu, místo
narození Buddhy.
12. Lumbiní – Pókhara: hluboká údolí,
terasovitá rýžová políčka, nedozírné lesy

Buddhistická tangka (Valérie Wojnarová)
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Vrchol Mačhapučhre z Pókhary (Radka Podpěrová)

– fotogenická cesta podhůřím Himálaje do
druhého největšího města Nepálu.
13. Pókhara: relaxace pod Himálajem – na
loďkách po jezeře Phéva, krátký výstup k pagodě Míru a dále po hřebeni k soutěsce Déví
– vše s výhledy na krásnou horu Mačhapuč
hre (tzv. „Rybí ocas”) a masiv Annapúren.
14. Pókhara – Káthmándú: přejezd do hl. m.
Nepálu – odpoledne prohlídka historického
jádra města náměstí Darbar U s palácem
dětské žijící bohyně Kumárí.
15. Káthmándú: celodenní okruh po Káthmándské kotlině – starobylé hlavní město Bhaktapur U s náměstím hrnčířů, nejstarší
nepálská pagoda Čángu Nárájan U ležící na
horském hřebeni, hinduistické centrum Pašupatináth U na březích řeky Bagmatí.
16.–17. Káthmándú – Praha: ráno fakultativně možnost letu k Mt. Everestu U; projížďka tuk-tuky k opičímu chrámu Svajambhunáth U za výhledem na celé Káthmándské
údolí; odpoledne volno na nákupy suvenýrů;
odlet do ČR, přílet 17. den.
Zájezd lze individuálně prodloužit programem
v Bhútánu – vice informací v kanceláři.
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Dřevěný portál – Kumárí Mahal, Káthmándú (B. Andelová)
náměst

Kód zájezdu
33-291-710
33-291-720
33-291-730

Termín
3.–19. 3.
3.–19. 8.
17. 10.–2. 11.

Cena (Kč)
67 800
67 800
67 800

termíny pro rok 2018 – viz www.chinatours.cz
jednolůžkový pokoj – 8370 Kč
indické vízum – 1200 Kč
nepálské vízum – 30 USD (platí se při vstupu)
Všeobecně platné podrobnější informace
o zájezdových službách naleznete na str. 6.
V ceně zahrnuto: letenka Praha–Dillí / Káthmándú–
Praha (vč. všech poplatků), 1x noční lehátkový vlak, 2x
denní vlak, pronajaté mikrobusy, taxíky a rikši, 14x hotel *** se snídaní, vstupné do památkových objektů
dle programu, český odborný průvodce China Tours.

Vánoce a Silvestr
v Nepálu

6–16 účastníků
snídaně /
plná penze
vstupy v ceně
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Zimní svátky pod Himálajem

Tento zájezd je horským střípkem v naší silvestrovské mozaice. Vyzkoušejte dovolenou, kde den za dnem plyne v příjemném tempu, na vlně poznávání, ale i pohody
a oddechu v krásném prostředí nejvyšších hor planety. Nejedná se o fyzicky náročnou
akci, i když pár kilometrů ujdeme i pěšky v kopcích nad Pókharou, volnější 6. den
v okolí Astamu lze využít i k celodennímu výletu. Další program nás zavede na zajímavá místa, jako jsou Káthmándské údolí a jeho královská města, pevnost v Górkhce,
jezero Phéva i NP Čitván. Věříme, že program osloví ty z vás, kteří chtějí zužitkovat
volný čas kolem svátků k poznání tak zajímavé země, jakou Nepál bezesporu je.
Bhaktapur U – Káthmándské údolí U – Pókhara – panoramata Himálaje – Astam – Dampus – Górkha –
řeka Trišulí – NP Čitván U – Káthmándú
Podrobný program zájezdu najdete na www.chinatours.cz
Termín: 21. 12.–2. 1. 2018 | Cena: 59 800 Kč
jednolůžkový pokoj – 5720 Kč, nepálské vízum – 30 USD (platí se při vstupu)

Pozorování zvěře v NP Čitván (Prokop Jouza)
Svatý muž u Pašupatináthu (Andrea Sedláčková)
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Kóčin (Tomáš Hyka)

Výzdoba chrámu, Maduraj

17
22

snídaně
6–16 účastníků

Plavba po „backwaters“ (Sheila Singhová)

Barvy
jižní Indie

Historické skvosty a tropický ráj



dní

Dillí

INDIE
Adžanta a Ellóra

Slyšíte šum kokosových palem? Že ne? Tak zavřete oči
Bombaj
a představte si šplouchání vln, teplý vlahý vánek, všudypříHampí
tomnou tropickou zeleň, omamnou vůni květů a vonných
tyčinek. Takový je jih Indie. Tropický ráj a v něm obrovské
Majsúr
tisícileté chrámy s temnými chodbami a chrámové věže, skryOoty
té pod stovkami sošek barvitého hinduistického panteonu.
Kóčin
1.–2. Praha – Madrás – Mahábalípuram U:
přílet a přesun do Mahábalípuramu – unikátní kamenné vozy a skalní reliéfy, Pobřežní
chrám i Tygří jeskyně – cestou chovná stanice
krokodýlů.
3. Džindží – Triči: přes největší jihoindickou
pevnost Džindží do Tiruvanamalai pod posvátnou horu Arunáčalu a dále do Triči.
4. Triči – Maduraj: Triči – skalní chrám; Tandžávur – Brhadéšvarův chrám U; Maduraj – rušné
kulturní centrum státu Tamilnádu.
5. Maduraj – Perijár: chrám bohyně Mínákší s věžemi ztracenými pod bohatou a pestrou
sochařskou výzdobou; odpoledne příjezd do
přírodní rezervace Perijár.
6. Perijár – Kollam: projížďka loďkou po jezeře, pozorování divoké zvěře a svěží přírody
v pohoří Západní Ghát U; přejezd do Kollamu.
7. Kérala – „ráj kokosových palem“: projížďka lodí ve spleti nekonečných vodních kanálů; příjezd do Allépi a odtud pokračování
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 představení klasického tance kathakali.
9. Kóčin – Ooty: přesun do nitra malebného pohoří Nílgiri – Modrých hor, seznámení
s horskou stanicí Ooty (2240 m) – jezero, zahrady, borovicové háje a všeobklopující zeleň.
10. Ooty: nejvyšší hora Tamilnádu – Dádávéta
(2623 m), jedinečné výhledy do údolí; procházky čajovníkovými plantážemi a návštěva
továrny na čaj.
11. Ooty – Majsúr: sjezd pitoreskním parním
minivláčkem U – převýšení 2200 m na 45 km
trasy; dále pokračování do Majsúru.
12. Majsúr – město „vonných tyčinek“: uličky
a tržiště starého města, pohádkový mahárádžův palác, chrám bohyně Čamundy, obrovská socha býka Nandina, návštěva jedinečného Sómnáthpuru.

Haidarábád

Bengalúru
Madrás
Maduraj

13. Šrírangapatnam – Bengalúru: přes ruiny sídelního
města sultána Típúa a posvátné místo džinistické sekty digambarů („odění vzduchem”)
do Bengalúru; noční lehátkový vlak.
14. Hampí U – ruiny hlavního města největší
hinduistické říše Vidžajanagar – chrám Virupakša s 52 m vysokou gópurou („chrámovou
věží“), chrám Vitalla – vrcholný skvost hinduistické architektury, chrámový vůz – „krajka, jež
zkameněla“; malebné údolí řeky Tungabhadra
s pozůstatky chrámů.
15. Hampí: rozloučení s poklidnou atmosférou
a noční lehátkový vlak.
16.–17. Haidarábád – Praha: ráno příjezd do
starobylého sídelního města muslimských dynastií; mohutná pevnost Gólkonda, historické
centrum – zdobný Čármínár, obchody s perlami na Lád bazaru; noční odlet do Prahy, přílet
do ČR 17. den.
PRODLOUŽENÍ DO ADŽANTY A ELLÓRY:
17. Haidarábád – Aurangábád: poslední procházka městem; odpoledne vlak k výchozímu
bodu pro návštěvy proslulých jeskyní v Adžantě a Ellóře.
18. Ellóra U: světoznámé buddhistické, hinduistické a džinistické jeskyně s podmanivou
sochařskou výzdobou, Kailásanáthův chrám
vytesaný do skály – neskutečný klenot starověké Indie.
19. Adžanta U: jedinečné jeskyně s nádhernými barevnými freskami a sochami, toulky
městem hrdinného Šivádžího.
20. Aurangábád – Bombaj: ranní vlak do kosmopolitního největšího indického města – odpoledne individuální volno nebo pitoreskní
Crawfordova tržnice.
21.–22. Bombaj – Praha: výlet lodí na „sloní” ostrov Elefanta U – hinduistické jeskyně
s proslavenou sochou Šivy; symbolický vstup
do Indie – tzv. „Indická brána”, promenáda
Marine Drive; noční odlet do Prahy, přílet do
ČR 22. den.

Reliéf Pokání Ardžuny, Mahábalípuram (M. Podpěra)
noční Majsúr (L.Petrášová)

Základní varianta (17 dní)
Kód zájezdu Termín
33-293-710
26. 1.–11. 2.

Cena (Kč)
59 800

termíny pro rok 2018 – viz www.chinatours.cz
jednolůžkový pokoj – 5850 Kč
indické vízum – 1200 Kč

Prodloužená varianta (22 dní)
Kód zájezdu Termín
Cena (Kč)
33-293-711
26. 1.–16. 2. 68 800
termíny pro rok 2018 – viz www.chinatours.cz
jednolůžkový pokoj – 6850 Kč
indické vízum – 1200 Kč

Všeobecně platné podrobnější informace o zájezdových službách naleznete na straně 6.
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.

Jižní Indie

pro malé
cestovatele

snídaně /
plná penze
vstupy v ceně
6–16 účastníků
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Pohodové poznávání pro celou rodinu
Zveme vás i s dětmi do zelení překypující Kéraly, jihoindického
státu, jenž se svou poklidnou a uvolněnou atmosférou tolik odlišuje
INDIE
od zbytku Indie. Program je primárně koncipován pro rodiny s dětmi, a proto je vyvážen co do poznávání památek, života místních lidí
Munnar
a pohybu v přírodě. Vydáme se od Malabarskeho pobřeží s jeho působivou sítí řek, kanálů a jezer, od nichž se táhnou nedozírné palmové Kóčin
Maduraj
háje, až k pahorkatině pokryté plantážemi čaje a zahradami koření.
Mirikulam
Allépi
Navštívíme města jako Kóčín a Maduraj, která vás osloví jak svou boNP Perijár
hatou historií, tak sakrálními stavbami. Vesnice v oblasti „backwaters“
nám poodkryjí každodenní život místních obyvatel a v závěru si odpočineme u Indického oceánu na příjemné a klidné pláži Marari.
1.–2. Praha – Kóčin: přílet do Kéraly – procházka
starým přístavním městem; čínské rybářské
sítě a plavba podél pobřeží při západu slunce.
3. Kóčin: katedrála Santa Cruz, uličky plné galerií 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 přes Kardamomské
hory se zastávkami u plantáží s kořením a kávou
do horského městečka v oblasti Západní Ghát
– návštěva továrny na zpracování čaje.
5. Západní Ghát U: pěší procházka čajovými
plantážemi – možnost půjčit si kola; 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-saracénskeho 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 a pozorování divoké zvěře; uvaříme oběd společně
s kuchařem, jenž nás zasvětí do tajů jihoindické
kuchyně; večer kalaripajattu – představení sta-

rověkého jihoindického bojového umění.
9.–10. Perijár – backwaters: dopoledne přejezd
do Benátek jihu – Allapuzy; nalodění na kettuvallam (někdejší obchodní plavidlo přestavěné na hausbót) – plavba fantastickou spletí
kanálů; „Blok R” – kokosová plantáž pod úrovní
moře, manufaktury na zpracování kokosových
vláken, kostel St. Mary’s Forena aj.; nocleh na
lodi u ostrova „Písky noci” a chrám Onnamkara.
11. Backwaters – Mararikulam: ukončení plavby a přejezd k Indickému oceánu; ubytování
v poklidném rezortu u Marari Beach – bílá pláž.
12.–14. Mararikulam: individuální odpočinek na
pláži – kola, rybaření, výlety, ájurvédské masáže.
15. Kóčin – Praha: v noci přejezd do Kóčinu
a odlet do ČR, přílet týž den.
Kód zájezdu

33-290-710
33-290-720

Jihoindická slavnost (Manoj Sharma)
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Tropický ráj v Kóčinu

Cena / D11 (Kč)
Termín
3.–17. 2.
66 800 / 62 800
11.–25. 8. 66 800 / 62 800

termíny pro rok 2018 – viz www.chinatours.cz
jednolůžkový pokoj – 8700 Kč
indické vízum – 1200 Kč
Všeobecně platné podrobnější informace
o zájezdových službách naleznete na str. 6.
V ceně zahrnuto: letenka Praha–Kóčin–Praha (vč.
všech poplatků), mikrobusy, případně rikši, 11x hotel *** se snídaní, 2x hausbót s plnou penzí, představení kathakali a kalaripajattu, vstupné do památkových objektů a NP dle programu, český odborný
průvodce China Tours.

Vánoce a Silvestr
v jižní Indii

Přelom roku ve znamení poznávání

snídaně
vstupy v ceně
8–18 účastníků



Parním vláčkem do Ooty (Lenka Petrášová)

15
dní

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 čajů, ale i kulturní zážitek ve formě tradičního divadla kathakali. Na obytné
lodi – hausbótu – si uděláme vyhlídkovou plavbu indickým venkovem a z pohodlí
kajuty budeme pozorovat pestrý život kolem: ženy v barevných sárí, 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.
Mahábalípuram U – Puttučéri – Tandžávur – chrám Airávatéšvara v Darasuramu U – Triči –
Brhadíšvarův chrám U – Tiruččirápalli – ostrov Šrírangam – Maduraj – NP Perijár –
Alappuza – Kérala – Kóčin – Modré hory – Ooty – Kalikat
Podrobný program zájezdu najdete na www.chinatours.cz
Termín: 20. 12.–3. 1. 2018 | Cena: 63 800 Kč
jednolůžkový pokoj – 11 500 Kč, indické vízum – 1200 Kč

Indické dívky (Barbara Andelová)

Hlava nosorožce indického (Ondřej Abonyi)
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Festival v Monu (Manoj Sharma)

Andamany (Zdeněk Štipl)

Festival
v Nágsku
a Andamany

snídaně
6–16 účastníků

dní

Za lovci lebek a do ráje „zakázaných ostrovů”NP NaméríZiro

Dibrugarh

Guváhatí
Vydejte se s námi do neprávem opomíjených oblastí
Mon
Dillí
východní Indie – Ásámu, Arunáčalpradéše a Nágska, jež
ukrývají etnografické poklady v podobě desítek kmenů sotva
INDIE
dotčených moderním způsobem života. Budeme cestovat
Kalkata
proti proudu času a staneme se svědky slavnosti bojovných
Konyaků, kteří se ještě nedávno vydávali na lov lebek svých
nepřátel. Navštívíme vesnice kmene Apatani, jehož ženy
krášlí své tváře tetováním a nosy kuriózními ozdobami. V národním parku Kazíranga uvidíme vzácné indické nosorožce a na
ostrově Madžulí zažijeme tance hinduistických mnichů. VrchoAndamanské
lem programu bude festival v Monu, na němž se scházejí přislušostrovy
níci nágských kmenů, aby se předvedli v celé své kráse. Kdo bude
Port Blair
chtít, prodlouží si cestu odpočinkem na krásných Andamanech – ostrovech,
které se táhnou jako šňůra perel na pomezí Bengálského zálivu a Andamanského moře.

1. Praha – Dillí: přelet do Indie a nocleh v hl. m.
2. Dillí – NP Namérí: ranní odlet do Guváhatí v Ásámu – brána do východní Indie;
návštěva chrámového komplexu Kámákhaja – místo uctívání různých forem bohyně
matky; přejezd do Namérí a návštěva národního parku.
3. NP Namérí – Ziro: přesun do Arunáčalpradéše – usedlost Ziro v svěžím podhůří
Himálaje a centrum horských kmenů; cestou
návštěva několika vesnic kmene Nishi, jehož
muži se zdobí složitou čepicí korunovanou
zobákem dvojzoborožce.
4. Ziro: celodenní prohlídka (pomocí aut
i pěšky) vesnic kmene Apatani – jak ženy
tak muži si krášlí tvář tetováním, které se
liší od vesnice k vesnici, ženy si navíc vkládají dřevěné disky do nosní chrupavky – čím
větší, tím krásnější.
5. Ziro – Madžulí: přejezd na ostrov Madžulí – několikahodinová plavba po Brahmaputře místními trajekty.
6. Madžulí: největší říční ostrov Asie proslavený hinduistickými kláštery, tzv. sátrami,
které uchovávají řadu tradičních řemesel a mniši zde uctívají boha Višnu hudbou,
zpěvem a tancem.
7. Madžulí – NP Kazíranga: plavba na jižní
břeh Brahmaputry a přejezd k národnímu parku pyšnícímu se slony, nosorožci, tygry a dalšími nespočetnými druhy savců, ptáků i ryb.
8. NP Kazíranga U – domov nejpočetnější
populace nosorožce jednorohého na světě
a jeden z posledních světově vyhlášených NP
zatím nezasažených masovým turismem: sloní safari, džípy po NP – sledování nosorožců
Základní varianta (14 dní)
Kód zájezdu Termín
33-295-710
22. 3.–4. 4.

Cena (Kč)
72 800

termíny pro rok 2018 – viz www.chinatours.cz
jednolůžkový pokoj – 6800 Kč
indické vízum – 1200 Kč

Tygr bengálský odpočívající v trávě (iStock.com)



14
19

indických, pelikánů, sambarů, muntžaků
a další zvěře, při troše štěstí zahlédneme
i nejplašší z nich – pantera a tygra.
9. NP Kazíranga – Sibsagar: cesta mezi čajovými plantážemi do Sibsagaru, odkud pochází známý ásámský čaj; odpoledne návštěva
chrámu Šivadól a paláců dynastie Ahom.
10. Sibsagar – Mon: přejezd do Nágalandu
a návštěva vesnice Phuktong s velkými mužskými domy a rezidencí náčelníka.
11. Mon – festival Aoling: největší svátek
lovců lebek se stovkami účastníků v tradičních
oděvech; 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 návštěva 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 návštěva
Kálí ghátu – místa, které dalo Kalkatě jméno.
14.–16. Kalkata – Port Blair – Havelock: přelet
do do hl. města Andaman a dále trajektem na
o. Havelock; dvoudenní odpočinek na ostrově
– „pláž číslo 7“ označovaná 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
Prahy, přílet 19. den.
Prodloužená varianta (19 dní)
Kód zájezdu Termín
Cena (Kč)
33-295-711
22. 3.–9. 4.
92 800
termíny pro rok 2018 – viz www.chinatours.cz
jednolůžkový pokoj – 12 300 Kč
indické vízum – 1200 Kč

Všeobecně platné podrobnější informace o zájezdových službách naleznete na straně 6.
V ceně zahrnuto: letenka Praha–Dillí–Praha (vč. všech poplatků), 2x přelet Dillí–Guváhatí, Dibrugarh–Dillí/
Kalkata (+ 2x přelet Kalkata–Port Blair–Dillí v prodloužení), džípy, rikši, lodičky, v prodloužení trajekt Port Blair–
Havelock a zpět, 12x hotel **/guest house – 2x se snídaní, 10x s plnou penzí (+ 5x v prodloužení se snídaní),
vstupné do NP dle programu, český odborný průvodce China Tours.
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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 elegantních šátků v Indonésii,
po nevzhledné afghánské burky.

Nabídka zájezdů
trasa

název zájezdu

program služby











Za tajemstvím Persie
Za krásami pouští Persie
Gruzie a Arménie
Krásy Gruzie
Izrael – velká cesta
Omán, katar, bahrajn 		
Omán a zanzibar
Uzbekistán a Turkmenistán
Uzbekistán – křižovatka...

Na přední východ
A do Střední Asie

počet dní

termín

strana

18		

54

18		

55

12/16		

56*)

9		

56*)

11		

57*)

9/12		

58*)

9/14		

58*)

12/16		

59

12		

59

Pořadatelem zájezdů označených *) je CK Adventura.

Průvodci

pro oblast předního východu
a střední asie

PhDr. Jana
Tomíšková

JUDr. Dagmar
Caklová

Mgr. Barbora
Gregorová

Sheila
Singhová

historička kultur Orientu (FF UK), autorka
a průvodkyně zájezdů
do Íránu

zkušená průvodkyně se
specializací na židovskou
kulturu

překladatelka, spisovatelka, cestovatelka,
průvodkyně do zemí
bývalého SSSR

autorka a garantka
zájezdů na Blízký
východ, zkušená
průvodkyně

krasohled

1

Region na křižovatce tří kontinentů – Evropy,
Asie a Afriky – patří mezi kulturně nejzajímavější
místa naší planety. Naším favoritem je Írán –
následník hrdé perské říše s nádhernými památkami
a přírodními krásami opěvovanými básníky. Tyčí
se tu ale i nejvyšší mrakodrap světa v pohádkově
bohaté Dubaji, schovávají se tu lístečky se vzkazy
Židů adresovanými přímo Bohu ve škvírách Zdi
nářků v Izraeli. Nádherné mešity a starobylé kostely
nabízí Arménie a Gruzie, památky na zaniklou slávu
hedvábné stezky zase Uzbekistán a Turkmenistán.
A hlavně se v každé z těchto zemí potkáme
s pověstnou pohostinností místních obyvatel…

JERUZALÉM I str. 57

2

Petra I str.

Elbrus

GRUZIE

Svanetie
Kutaisi

3

ARMÉNIE

UZBEKISTÁN

Muynak

Tbilisi

Batumi

57

Taškent

Chiva

Dasoguz

Nurata

TURKMENISTÁN

Jerevan

Samarkand

Buchara

Ašchabád

Šachrizábz

Mary

6

Mašhad

Tachte Solejmán

Teherán
Kermanšáh

IZRAEL

Ammán

Tel Aviv

1

Súsy

JORDÁNSKO

Jeruzalém

4

Esfahán

Jazd

Ahváz

Petra
Eilat

ÍRÁN

Kášán

2

Kermán
Šíráz

BAHRAJN
Manama

5

Bam

Bandar-e Abbás

KATAR

Dauhá

Maskat

Za

Súr

nz

Nizwa

OMÁN

5

6

samarkand I str.

59

59

Persepolis I str. 54

4

Jazd I str. 54 55

Wahiba Sands

iba

r

3

Svanetie I str. 56 56

Mešita Vakíl v Šírázu (Miloš Podpěra)

Snídaně
6–16 účastníků
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Danielova hrobka v Súsách (Lenka Petrášová)

Islámští učenci v medrese (Miloš Podpěra)

18
dní

Za tajemstvím
Persie
Írán – kolébka civilizace a krásy

Kouzlo Orientu stále přitahuje magickou silou.
Tachte Solejmán
V čem spočívá? Máte možnost jej poznat na vlastní
Teherán
kůži – vydejte se s námi tam, kde svítá, neboť tam
ÍRÁN
Kermanšáh
už je Orient. Při vyslovení názvu Írán lehce zamrazí.
Esfahán
Poodhrneme-li však černý závoj, překvapí nás
Súsy
Jazd
Ahváz
přívětiví lidé, dýchne na nás krása země opěvované
nejlepšími básníky, očaruje nás tajemná poušť i
Šíráz
nebetyčné hory. Ve šlépějích Alexandra Velikého dojdeme do
centra perské veleříše, k Persepoli a do Pasargad. Vydáme se po
stopách starověkých říší Elamitů, Médů, Achajmenovců, Sasánovců.
Oči unavené barvou pouště pak osvěžíme v perských zahradách, odpočineme si
v tradičních čajovnách u čaje a vodní dýmky. Budete překvapeni, jak je Írán moderní
zemí, kde však islám stále zůstává hlavní silou, která zasahuje do života celé
společnosti i každého jednotlivce.
1.–3. Praha – Teherán (moderní srdce dnešního Íránu): největší diamant na světě Darijáje
núr, Národní muzeum, hrobka imáma Chomejního, Sa‘adábádský palác šáhů dynastie
Pahlaví, překrásně zdobený palác Golestán
– sídlo qadžárovských šáhů.
4. Celodenní výprava k hradu Alamut –
sídla obávané sekty assasínů (neobávejte
se – byli vyhlazeni ve 13. stol.); krásy pohoří Elborz.
5. Kazvín: Emámzáde – hrobka imáma Hossejna zdobená tisíci zrcátek a sklíček; toulky
bázárem, Soltáníje U – hrobka mongolského
sultána Chodábande.
6. Tachte Solajmán – „Šalamounův trůn“ U
(působivé rozvaliny města na břehu jezera),
třípodlažní jeskyně Karaftu; Sanandadž –
etnologické muzeum, barvitý kurdský bázár.
7. Přírodní i historické krásy provincie Kordestán: půvabná horská vesnice Palangán.
8. Bísotún U – slavný behistúnský nápis krále Dáreia, Chorámábád – pevnost Falak-o
Aflak s etnologickým muzeem.
9. Súsy U: vykopávky hlavního města
achajmenovské říše, francouzská pevnost,
hrobka židovského i muslimského proroka Daniela; Čoká Zambíl U – elamitský zikkurat; přelet do Šírázu.

Persepolis – trosky slavného města (Lenka Petrášová)
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10. Šíráz – město opěvované perskými poety: hrob Háfeze (perského národního básníka), perské zahrady U, mešity, bludiště
spletitých uliček bazaru.
11. Persepolis U: velkolepé trosky bývalé slávy krále Xerxa a Dáreia (zničena Alexandrem
Velikým); Pasargady U – hrobka zakladatele
perské říše Kýra Velikého, Nakše Rostam – ve
skalách vytesané hrobky achajmenovských
králů.
12.–13. Jazd – přízrak na rozhraní solné
a písečné 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“,
bývalé hlavní město safíjovské říše: Šáhova
mešita – vrcholný skvost islámské architektury, náměstí 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 obchodnické domy.
18. Noční odlet z Teheránu, návrat do Prahy.
Kód zájezdu Termín
14. 9.–1. 10.
33-270-710

Cena (Kč)
59 800

jednolůžkový pokoj – 9800 Kč
íránské vízum – 1900 Kč
Všeobecně platné podrobnější informace
o zájezdových službách naleznete na str. 6.
V ceně zahrnuto: letenka Praha–Teherán–Praha
(vč. všech poplatků), 1x přelet Ahváz–Šíráz, minibusy, taxíky, metro, 15x hotel ** se snídaní, český persky hovořící průvodce China Tours.
Vzhledem ke zdlouhavé vízové agendě doporučujeme
hlásit se na zájezd s delším předstihem.

Snídaně
6–16 účastníků

Za krásami
pouští Persie



18
dní

Po stopách dávných karavan

Chcete v Íránu poznat místa možná méně známá,
nikoli však méně krásná či méně zajímavá, než jsou ta
Mašhad
Teherán
obvykle navštěvovaná? Vydejte se s námi za krásami
perských pouští, po stopách dávných karavan putujících
Kášán ÍRÁN
po hedvábné stezce... Navštívíme opuštěné karavanseJazd
ráje – mlčenlivé svědky slávy středověké Persie, svezeme se na velbloudu a nahlédneme do hliněných vesnic, kde
Kermán
jakoby se zastavil čas a kde přetrvává tradiční způsob života,
Bam
kde pověstná perská zdvořilost a pohostinnost jsou dodnes saBandar-e Abbás
o. Qešm
mozřejmostí. Okouzlí nás krása perských pouští i svěží barva jarních
zelených údolí. Všude tady budeme mít možnost setkávat se s nesmírně
přátelskými lidmi, kteří tento exotický kout světa obývají po staletí a tisíciletí. Cesta
nás dovede až do Perského zálivu na ostrov Qešm – zapomenutý ráj Íránu. Na závěr
vykonáme pouť do Mašhadu a před jméno si budeme moci připsat titul „maští“ – tedy
„ten, kdo navštívil Mašhad“, nejposvátnější místo ší’itů v Íránu.
1.–2. Praha – Teherán (moderní srdce dnešního Íránu): přílet a pokračování přes nejortodoxnější město Íránu Qom – působivá hrobka Fáteme (sestry emáma Rezá) do Kášánu.
3. Núšábád – podzemní město z dob vpádu
Mongolů, 400 let starý karavanseráj Marandžáb z doby šáha Abbáse v poušti, solné jezero.
4. Náín – starobylé město s jednou z nejstarších íránských mešit, krásně dochovaný karavanseráj Anarak.
5. Malebná pouštní vesnice Mesr – velbloudi
a výlet do pouště mezi písečné duny, oáza
Garme uprostřed největší íránské pouště
Kavír, 1500 let stará hliněná vesnice.
6. Přejezd pouští do Jazdu – „města větrných
věží”, místa s více než 5000 let dlouhou
historií, centra zoroastrismu v Íránu; večerní procházka osvětlenými uličkami tohoto
pouštního města.
7. Hliněná pevnost Mejbodu – obrovská
hliněná středověká lednice (jachčál), středověká pošta.
8. Majestátní strážní pevnost Sare Jazd; Mejmand – až 10 000 let staré skalní příbytky.
9. Kermán – spletité bludiště bazarů, muzeum v lázních Hamám-e Vaqíl; Máhán –
mauzoleum šáha Nematolláha Valího, překrásné Princovy zahrady Bág-e Šáhzáde.
10. Výlet do pouště Kaluts: desítky kilometrů
„písečních hradů”, kanát – podzemní přívod
vody; nocleh v pouštní vesnici.
11. Pouštní hrad Rajen s 3 km dlouhými
hradbami; Bam U – pozůstatky pevnosti
a města zničených zemětřesením v r. 2003;
noční přejezd k Perskému zálivu do města
Bandar-e Abbás.
12. Přejezd lodí na ostrov Qešm – zapomenutý ráj Íránu: portugalská pevnost, jeskyně
Charbas.
13. Ostrov Qešm: nenáročná procházka působivými scenériemi přírodních písečných
útvarů v Údolí hvězd.
14. Qešm – Mašhad: přejezd zpět do Bandar-e Abbás, letecky přes Teherán do Mašhadu.
15. Mašhad – někdejší důležité místo
hedvábné stezky, nejposvátnější město

ší’itů a cíl každoročních poutí: hrobka
emáma Rezá a dobyvatele Nádiršáha.
16. Karavanseráj Rubát Šaraf – jeden z nejkrásnějších perských karavanserájů na hedvábné stezce; Tús – hrobka básníka Ferdousího.
17.–18. Mašhad – Praha: výlet do do půvabné horské vesničky Kang; odlet v nočních
hodinách, přílet do ČR 18. den.
Kód zájezdu
33-271-710

Termín
20. 4.–7. 5.

Bam (Vojtěch Lokša)
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Perská zahrada (Miloš Podpěra)

Cena (Kč)
64 800

jednolůžkový pokoj – 9800 Kč
íránské vízum – 1900 Kč
Všeobecně platné podrobnější informace
o zájezdových službách naleznete na str. 6.
V ceně zahrnuto: letenka Praha–Teherán / Mašhad–
Praha (vč. všech poplatků), 1x přelet Bandar-e Abbás–
Teherán–Mašhad, 1x noční linkový autobus na sezení,
minibusy, taxíky, metro, 10x hotel ** se snídaní, 2x
tradiční perské ubytování, 3x speciální ubytování ve
vesnici, český persky hovořící průvodce China Tours.
Vzhledem ke zdlouhavé vízové agendě doporučujeme
hlásit se na zájezd s delším předstihem.
Páteční mešita v Jazdu (Miloš Podpěra)

V poušti (Jan Danko)
Kovotepec v bazáru (Lenka Petrášová)

Kavkaz – zní z hory zvon... – Kazbek (Roman Staněk)
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Ararat a klášter Khor Virap (Pavel Pozniak)

12
16

polopenze
8–14 účastníků



Gruzie
a
Arménie
K počátkům křesťanství

dní

Elbrus
Svanetie
Kazbegi

Kutaisi

GRUZIE

pod Ararat a Kavkaz

Telavi
Tbilisi

Alaverdi

ARMÉNIE

j. Sevan

Ararat
Gruzie je země s bohatou historií sahající k řeckým Argonautům, s raně
Jerevan
středověkými křesťanskými kláštery a pevnostmi, s vynikajícím vínem
a nádhernou přírodou. Symboly Arménie, která jako první země na světě
přijala křesťanství, jsou jezero Sevan a bájná hora Ararat. Během cesty podnikneme několik
nenáročných pěších výletů s krásnými výhledy na Kavkaz a navštívíme celkem devět památek UNESCO. Vše doplní vyhlášená kuchyně a mimořádná pohostinnost místních lidí.

1.–2. Praha – Tbilisi: přílet pozdě večer a ubytování; druhý den procházka křivolakými uličkami – bulvár Rustaveli, Náměstí svobody a prohlídka pevnosti Narikala.
3. Mccheta U – bývalé hl. m. Gruzie s katedrálou Sveticchoveli a klášterem Džvari;
Uplisciche – jeskynní město z 1. stol. př.Kr.;
Gori – Stalinův rodný dům a rozporuplné muzeum; Kutaisi – prohlídka historického centra, katedrála Bagrati U z 11. stol.
4. Zlaté mozaiky v klášteře Gelati U a klášter Motsameta na skalním ostrohu; průjezd
údolím Inguri do centra Horní Svanetie U.
5. Mestie – pěší výlet v okolí, úchvatné výhledy
na pětitisícové vrcholky Tetnuldi a krásnou dvojvrcholovou Ušbu – s Elbrusem symbol Kavkazu.
6. Horské osady s typickými obrannými věžemi; přejezd až do nejodlehlejší osady Ušguli U – vycházka pod nejvyšší vrchol Gruzie Šcharu; fakultativně projížďky na koních.
7. Návrat přes Zugdidi do přímořského Batumi – odpočinek na plážích Černého moře.
Gruzie (12 dní)
Kód zájezdu
25-200-702
25-200-704
25-200-706
25-200-708

Termín
26. 5.–6. 6.
7.–18. 7.
4.–15. 8.
15. 9.–26. 9.

8. Přesun přes krásné Adžarské hory poseté dřevěnými vesničkami do města Achalciche s opevněním Rabat; skalní klášterní komplex Vardzia.
9. Přejezd přes hlavní hřeben Kavkazu do Kazbegi – pěšky ke klášteru Cminda Sameba s vyhlídkou na Kazbek (5033 m); Darialská soutěska.
10.–11. Návštěva muslimských Kistů v Pankiské
soutěsce; středověké památky Kachetie; vinice
v Telianské dolině – tradičního vinařství a ochutnávka; večerní městečko Signagi.
12. Časně ráno odjezd do Tbilisi a odlet.
PRODLOUŽENÍ DO ARMÉNIE:
12. Odjezd do Arménie: kláštery z 10. století Haghpat U a Sanahin U.
13. Horské jezero Sevan; antický chrám Garni
a klášter Geghard U; ubytování v Jerevanu.
14. Jerevan – muzeum genocidy, Modrá mešita,
náměstí Republiky a Svobody.
15.–16. Brzy ráno klášter Chor Virap pod Araratem; katedrála Ečmiadzin U; archeologické naleziště Zvarnots U; klášter Hovhanavank; ranní odlet.
Gruzie + Arménie (16 dní)

Cena (Kč)
35 700
35 700
35 700
35 700

Kód zájezdu
25-200-701
25-200-703
25-200-705
25-200-707

Termín
26. 5.–10. 6.
7.–22. 7.
4.–19. 8.
15. 9.–30. 9.

Cena (Kč)
39 700
39 700
39 700
39 700

Všeobecně platné podrobnější informace o zájezdových službách naleznete na straně 6.
Jerevan (Standa Šimůnek)

V ceně zahrnuto: letenka Praha–Tbilisi (/Jerevan)–Praha (vč. všech poplatků), doprava minibusem s místním
řidičem, 3x/6x hotel se snídaní, 8x/9x gesthouse s polopenzí (2lůžk. pokoje se spol. soc. zař. u místních rodin),
informační materiály, průvodce.

Krásy Gruzie

snídaně
10–14 účastníků
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Za bohatou historií do podhůří Kavkazu
Večer v horách (Roman Staněk)

Vydejte se s námi do Gruzie, malebné a nesmírně rozmanité země s neskutečně
bohatou historií. Bílé vrcholky Kavkazu tu kontrastují s modrou oblohou a zelenými
pastvinami malebných nižších hřebenů. Navštívíme i odlehlou Horní Svanetii, asi
nejkrásnější oblast celého Kavkazu, sevřenou pěti a čtyřtisícovými hřebeny ze severu
i jihu a obývanou národnostní menšinou Svanů. Jejich vesnicím středověkého
původu i vzhledu dominují kamenné obranné věže, do nichž se dříve vstupovalo
tajnými podzemními chodbami. Vše navíc podtrhuje místní vyhlášená kuchyně,
mimořádná pohostinnost a nepředstíraná otevřenost místních lidí.
Istanbul – Batumi – Horní Svanetie U – Ušguli U – Kutaisi – Bagrati U – Gelati U
– Gori – Tbilisi – Mccheta U – Kachetie – Telianská dolina – David Garedža

Odlehlá Svanetie (Markéta Stránská)

Podrobný program zájezdu najdete na www.chinatours.cz
Termín: 17. 6.–25. 6.; 2. 9.–10. 9. 2017 I Cena: 34 700 Kč
jednolůžkový pokoj nepovinný – 5200 Kč

polopenze
vstupy v ceně
15–30 účastníků

Izrael
velká cesta
... a na skok do Jordánska



Tel Aviv
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Obyvatelé Jeruzaléma (Lenka Skrbková)

dní

Jericho

Jeruzalém

Mrtvé
moře

JO

RD
ÁN
SK
O

IZRAEL
Vydejte se s námi poznat místa, kudy kráčela historie, kde vznikala tři
největší monoteistická náboženství a kde se snoubí starý svět s novým.
Petra
Nahlédneme do mentality a zvyků Židů, křesťanů i muslimů a kromě
historických památek si vychutnáme i přírodní krásy navštívených zemí.
Zájezd připravujeme ve spolupráci s osvědčenými místními partnery a jeho
program vychází z aktuální situace v tomto dynamickém regionu.
Ejlat

1. Praha – Tel Aviv U: přílet a návštěva historického 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; Nazaret – návštěva baziliky Zvěstování a kaple,
kde archanděl Gabriel zvěstoval Panně Marii
narození Ježíše; Kána Galilejská – místo prvního Ježíšova zázraku, kdy na svatbě proměnil
vodu ve víno; večerní přesun do Tiberias.
3. Galilejské jezero – projížďka lodí; hora
Blahoslavenství; Tabgha – místo zázraku rozmnožení chleba a ryb; kibuc Nof Ginosar
a Kafarnaum, kde si Ježíš vybral své učedníky;
přesun na Golanské 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 přes most Sheikh Hussein; návštěva antického Džeraše – jednoho z největších římských měst na Blízkém
východě; hora Nebo, odkud Mojžíš uviděl
„Zemi zaslíbenou”; vádí Musa.
5. Petra U: celodenní návštěva unikátního
komplexu nabatejských monolitických chrámů vytesaných ve skalách – královské hrobky,
pokladnice, 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 – jedna z nejúchvatnějších přírodních zajímavostí Blízkého
východu; odpoledne koupání v Eilatu.

7. Kráter Ramon – vyhlídka a 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 – nejníže položené a nejdéle trvale
osídlené město na světě.
9. Jeruzalém U: cesta na Olivetskou horu;
návštěva kostela Pater Noster a kostela Dominus Flevit; Getsemanská zahrada; židovský
hřbitov; vstup do starého města Sionskou
bránou; židovská čtvrť; procházka po Cardo; Zeď nářků; fakultativně Skalní dóm,
kde měl Abrahám obětovat svého syna Izáka; Křížová cesta až k chrámu Božího hrobu.
10. Jad Vašem – návštěva památníku holokaustu; procházka ortodoxní židovskou
čtvrtí Mea Šearim; alternativní výlet do Betléma dle aktuální bezpečnostní situace.
11. Přesun na letiště v Tel Avivu, odlet domů.
Kód zájezdu
25-240-701
25-240-703

Termín
6.–16. 5.
28. 10.–7. 11.
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Kopule Chrámu božího hrobu v Jeruzalémě (K. Lhotová)

Dokument
Jak jsem
poznal Izrael

Cena (Kč)
48 800
48 800

jednolůžkový pokoj 9800 Kč, jordánské vízum,
izraelské a jordánské výstupní /vstupní poplatky
– celkem cca 70 USD (platí se na místě)
Všeobecně platné podrobnější informace
o zájezdových službách naleznete na str. 6.
V ceně zahrnuto: letenka Praha–Tel Aviv–Praha (vč.
všech poplatků) ve výši 8000 Kč, doprava autobusem, 10x hotel *** s polopenzí, vstupné dle programu včetně Petry, informační materiály, průvodce CK
a místní průvodci.
Skalní chrám v Jeruzalémě (Lenka Skrbková)

Staleté olivovníky v Getsemanské zahradě (L. Skrbková)
Petra – klenotnice (Jaroslav Lhota)

Interiér pevnosti Bahla (Jaroslav Lhota)
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Wahiba sands (Sheila Singhova)

9
10
12
 dní

snídaně
vstupy v ceně
6–16 účastníků

To nejlepší
z Ománu

... a na skok do Kataru a Bahrajnu
BAHRAJN
Zamilujte si nevtíravou rozmanitost zemí Perského zálivu!
Manama KATAR
Každý kout této části světa má svou specifickou kulturu,
Doha
architekturu i přírodní zajímavosti. Pestrý a přátelský Omán
je moderní země, která dokázala najít soulad mezi tradicemi
a modernitou 21. století. Co se týká bezpečnosti, je Omán
„Švýcarskem“ Perského zálivu. Tedy neváhejte a vydejte se
s námi do Ománu poznat malebnou tradiční i moderní architekturu,
zdejší kulturu, přírodní krásy a hlavně milé lidi! A abyste v plné šíři poznali
pestrost Perského zálivu, můžete si zájezd prodloužit o poznání moderního
Kataru a historicky neobyčejně zajímavého Bahrajnu.

1.–2. Praha – Maskat: prohlídka hl. m. – rybí
trh, sultánův palác Al Alam, Velká mešita sultána
Kábúse; Royal Opera House, muzeum Bait Al
Baranda; promenáda „Corniche”, arabský súk
i čtvrť Muttrah, se zachovalým šíitským okrskem.
3. Súr – přístav plný tradičních plachetnic
„dhow“: cestou Bimmah sinkhole (sifon) s možností koupání, pozůstatky hrobky Bibi Maryam;
výběžek Ras Al Hadd; večer možnost koupání
a fakultativně pozorování želv při kladení vajec.
4. Vádí Bani Khalid – malebné údolí v pohoří al
Hajar s průzračnými, bazénky: možnost koupání; fakultativně možnost výstupu k podzemní
řece; poušť Wahiba sands s vysokými písečnými
dunami – výlet terénními auty 4x4 vstříc západu
slunce; večeře a noc v luxusním pouštním kempu.
5. Birkat al Mawz – ruiny starobylé vesnice; Nizwa – pevnost, mešita a súk s tradičními dýkami
chandžár; Misfat Al Abriyeen – horská vesnice postavená z nepálené hlíny, hliněná vesnice Al Hamra; zavlažovací systémy, tzv. afládž U.
6. Faladž Daris U, palác Jabrin, monumentální pevnost Bahla U.
Kód zájezdu
25-260-703
25-260-704
25-260-705

Termín
4.–12. 11.
4.–13. 11.
4.–15. 11.

Cena (Kč)
49 800
59 800
85 800

Maskat
Súr
Nizwa
Wahiba Sands

OMÁN

7. Návrat na pobřeží – cestou pevnosti
Rustaq a Nakhal; malebná horská vesnice Al
Awabi; koupání v moři.
8.–9. Indický oceán – fakultativně šnorchlování a potápění – např. ostrov Dimaniyat (více než 100
druhů korálů, korálové rybky, rejnoci, hladkouni
leopardí, murény, delfíni, mořské želvy apod.);
noční transfer na letiště, odlet (přílet 9. den).
PRODLOUŽENÍ DO KATARU:
9.–10. Přelet do hl. m. Dauhá – mrakodrapy
ve West Bay, rezidenční čtvrť Perla Kataru; muzeum islámského umění; přístavní promenáda
Corniche, Fanar Tower; súk Waqif (část se sokoly
aj. dravci); 10. den odlet a návrat domů.
PRODLOUŽENÍ DO BAHRAJNU:
10.–12. Přelet do Bahrajnu: „Pearl Trail“ ve čtvrti
Muharraq, ohromná mešita Al Fateh; pohřební
mohyly A‘Ali, pahorek Qal’at al-Bahrain U; bahrajnské národní muzeum; fotozastávka u Bahrajnského kulturního centra s větrnými turbínami; most krále Fahda – výhled na Saúdskou
Arábii; návštěva velbloudí farmy; fakultativní večerní trh v Manámě; noční odlet, přílet 12. den.
Poznámka
Omán
Omán + Katar
Omán + Katar + Bahrajn

jednolůžkový pokoj – 9 500 Kč / 10 800 Kč / 15 600 Kč
ománské vízum – cca 14 USD (platí se při vstupu), katarské vízum – 2500 Kč, bahrajnské vízum – 2600 Kč

Monumentální pevnost Bahla (Sheila Singhová)
Výlet na rybářské dhow (Slávek Suldovský)

Všeobecně platné podrobnější informace o zájezdových službách naleznete na straně 6.
V ceně zahrnuto: letenka Praha–Maskat (/Dauhá, resp. Bahrajn)–Praha (vč. všech poplatků), v prodlouženích navíc
1–2x přelet Maskat–Dauhá(– Bahrajn), minibus, 4x hotel ***, 1x hotel **, 1x pouštní kemp ****, 1x tradiční bungalov *** (+ 1x hotel *** v prodloužení o Katar, + 2x hotel **** v prodloužení i o Bahrajn) – vždy se snídaní, 2x večeře
v Ománu, vstupné dle programu, informační materiály, průvodce CK a místní průvodci dle potřeby.



Arabský svět s dotykem Afriky

polopenze
vstupy v ceně
8–16 účastníků




Omán
a Zanzibar

9
14

dní

Omán a Zanzibar k sobě dodnes kulturně i historicky patří. Ománci jako zdatní mořeplavci a obchodníci si podmanili i Zanzibar a založili zde plantáže s hřebíčkem. Později se ze
Zanzibaru stalo překladiště otroků a na ostrově probíhalo mísení kultur. Vydejte se tedy
s námi poznat tento mocný arabský národ i s jeho „africkými“ nuancemi a vše si zpříjemnit
báječným koupáním, šnorchlováním i potápěním v Indickém oceánu.
Maskat – Súr – Ras Al Hadd – Vádí Bani Khalid – Wahiba Sands – Nizwa – Al Hamra – zavlažovací systémy afládže U – faláž Daris U – pevnost Bahla U – Zanzibar – Stone Town U – spice tour – šnorchlování
Podrobný program zájezdu na www.chinatours.cz
Termín: 4.–12. 3. / 17. 3., 4.–12. 11. / 17. 11. | Cena: 49 800 Kč / 69 800 Kč
ománské vízum – cca 14 USD (platí se při vstupu), tanzanské vízum (Zanzibar) – cca 50 USD (platí se při vstupu)
jednolůžkový pokoj – 9500 Kč / 14 000 Kč

polopenze
vstupy v ceně
15–25 účastníků
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Uzbekistán
a Turkmenistán
dní

Klenoty Střední Asie

Aralské j.

Střední Asie byla klíčovým místem na tzv. hedvábné stezce, kteUZBEKISTÁN
Dasoguz
Chiva
Taškent
rá se odtud větvila do několika směrů. I když jsou dny hedvábné
Nurata
Ajdarkul
TURKMENISTÁN
stezky již ty tam, můžeme si ještě dnes její slávu připomenout
Buchara
Samarkand
Ašchabád
nádhernými památkami Samarkandu, Buchary, Šachrizábzu či
Šachrizábz
Mary
Chivy. Atmosféru zaniklých časů karavan nám navodí návštěva
pouštních oáz nebo nezapomenutelný nocleh v jurtě s večeří u ohně.
Kontrastem pak bude návštěva moderního hlavního města Turkmenistánu – Ašchabádu,
jež dává okázale najevo své bohatství plynoucí z bohatých zásob nerostných surovin.
1.–2. Praha – Taškent: brzy ráno přílet do hl. m.
Uzbekistánu; islámské školy Kulkedaš a Barak
Chan, mauzoleum Abu Bakr Kafal Al Šoši, Páteční mešita, náměstí Nezávislosti.
3. Taškent – Samarkand U: ranní přejezd
rychlovlakem; Redžistan neboli Písečné náměstí s medresami, hrobka Gúr-e-Emír.
4. Samarkand: pozůstatky Ulugbekovy observatoře, Šah-i-Zinda – Hrobky živoucích králů,
mešita Bibi Chanum; staré město a tržiště Sijob.
5. Samarkand – Šachrizábz U: výlet do rodiště
Timura (Tamerlána) – pozůstatky paláce Ak-Saraj, Páteční mešita Modrý dóm.
6. Samarkand – Jangikazgan: přejezd do městečka Nurata s posvátným pramenem, pozů
statky pevnosti Alexandra Velikého – zastávka
u jezera Ajdarkul; přejezd do Jangikazganu
– nocleh v komfortních jurtách s večeří u ohně.
7. Jangikazgan – Buchara: dopoledne přejezd
do Buchary; Sámánovské mauzoleum; „mauzoleum“ Jobova posvátného pramene.
8. Buchara U: pevnost Ark, náměstí Kalján s minaretem a mešitou, mešita Magoki Ataru, medresy Ulugbega a Abdul Aziz Chana, náměstí
Uzbekistán (12 dní)

Oáza Merv (Karin Španihelová)

Ljabi Hauz; večeře s folklorním vystoupením.
9. Buchara – Chiva: okolí města – sídlo emíra Sitoraj Mochi Chosa, komplex s hrobkou sufijského mistra; mauzoleum; odpoledne přejezd
do Chivy – muzea pod širým nebem.
10. Chiva U: mauzoleum Pahlavana Mah
muda, Páteční mešita; toulky starým městem.
11.–12. Chiva – Taškent – Praha: ranní přelet
do Taškentu – taškentské metro; Čorsu bazar
– království koření; 12. den brzy ráno odlet.
PRODLOUŽENÍ DO TURKMENISTÁNU:
11. Turkmenistán: přejezd do Kuňja Urgenč U – 62m minaret, sultánovo mauzoleum;
přesun do Dasoguzu a přelet do Ašchabádu.
12. Ašchabád: park Nezávislosti s palácem
Turkmenbašiho, Národní muzeum; návštěva Nisy U – vykopávek ze 3. stol. př.Kr.
13. Ašchabád – Merv: ranní přelet do Mary
a oáza Merv U, 38 m vysoké mauzoleum.
14. Merv – Buchara: přejezd zpět do Uzbeki
stánu; večer individuální volno.
15. Buchara – Taškent: ranní přelet do Taškentu
– poslední nákupy, večerní procházka městem.
16. Taškent – Praha: letecký návrat.
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Mešita v Taškentu (Karin Španihelová)

Uzbekistán + Turkmenistán (16 dní)

Kód zájezdu

Termín

Cena (Kč)

Kód zájezdu

Termín

Cena (Kč)

25-212-701
25-212-703

28. 4.–9. 5.
30. 9.-11. 10.

52 800
52 800

25-212-702
25-212-704

28. 4.–13. 5
30. 9.-15. 10.

73 800
73 800

jednolůžkový pokoj – 6300 Kč
uzbecké vízum – 70 USD (platí se na místě)

jednolůžkový pokoj – 8600 Kč
uzbecké a turkmenské vízum – asi 70+70 USD
(platí se na místě)

Všeobecně platné podrobnější informace o zájezdových službách naleznete na straně 6.
V ceně zahrnuto: letenka Praha–Taškent–Praha (vč. všech poplatků), 1x (+2x) místní přelet, doprava minibusem
s místním řidičem, přejezd rychlovlakem Taškent–Samarkand, 9x (+4x) hotel ***, 1x nocleh v komfortní jurtě pro
4–6 osob, 10x (+4x) polopenze, vstupné do památkových objektů dle programu, informační materiály, průvodce CK
a místní průvodce.

Uzbekistán

Křižovatka hedvábné stezky

SNÍDANĚ
8–14 účastníků



12
dní

Vydejme se po slavné hedvábné stezce napříč zemí, která nabízí nejskvělejší a nejzachovalejší památky z celé této středověké obchodní tepny. Zejména Samarkand, Buchara a Chiva
patří k tomu nejlepšímu, co nám může Střední Asie nabídnout. Atraktivní a svébytná je
i současná tvář Uzbekistánu. Protiklad k rušným historickým městům nalezneme v poklidné atmosféře odlehlých oáz pouště Kyzylkum a v bývalé rybářské vesnici na původním
břehu již téměř vyschlého Aralského jezera. Nezapomenutelný bude jistě i nocleh v tradičních jurtách a posezení u ohně pod zářícími hvězdami.
Taškent – Aralské jezero – poušť Kyzylkum – Chiva U – Buchara U – nocleh v komfortních
jurtách – Samarkand U – Šachrizábz U
Podrobný program zájezdu najdete na www.chinatours.cz
Termín: 28. 4.–9. 5.; 30. 9.–11. 11. I Cena: 46 700 Kč
uzbecké vízum – asi 70 USD (platí se na místě)

Samarkand, Registan, medresa Šér Dór (M. Vedral)
Pevnost v Chivě (Martin Vedral)
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 individuální zájezd na míru – pro Vaši rodinu či skupinu
přátel v termínu, který Vám vyhovuje;

INSPIRUJTE SE

 incentivní a motivační program – pro zaměstnance

Inspirací pro Vás mohou být
programy našich standardních
zájezdů do všech zemí
Asie či již připravené
a realizované itineráře

 služební cestu – na veletrh či na obchodní jednání,

či partnery Vaší firmy;
případně v kombinaci s poznáním okolní lokality.

kompletní balíček SLUŽeb
 program ušitý na míru Vašim přáním a potřebám,
 mezinárodní letenky i místní přelety ve zvolené
přepravní třídě,

 lokální dopravu a transfery,
 ubytování všech kategorií – od skromných až po
luxusní 5* hotely,

 víza a permity,
 místního anglicky hovořícího průvodce,
nebo českého odborného průvodce,

 a jakékoli další služby dle Vašeho přání...

NAŠE ZKUŠENOSTI A REFERENCE
 Naši odborní průvodci jsou zkušení profesionálové,
s organizačními a jazykovými schopnostmi a znalí
svých destinací, ve kterých pro nás 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...

 Během naší dlouhé praxe jsme již realizovali mnoho
zakázek na míru – od zájezdů pro malé skupinky přes
speciální akce po odborné programy pro velké kolektivy.

CENA vaší cesty
 Bude určitě záviset na počtu osob, délce a složitosti
programu, požadovaném standardu služeb, volbě
průvodce...

 	Vliv na cenu má také období, ve kterém se na cestu
chystáte, a zejména to, s jakým předstihem poptávku
zadáváte – vždy platí: Čím dříve, tím levněji!

Kontaktujte nás
tel.: 222 958 203-4, 731 440 070
e-mail: info@chinatours.cz

www.chinatours.cz/zajezdy-na-miru/
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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…

Nabídka zájezdů

do japonska, ruska,
koreje a na taiwan

trasa	název zájezdu	program	 služby	počet dní

termín	

severní Korea a Čína
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Průvodci pro oblast Japonska, Koreje,
	Taiwanu a Ruska
Dále vás
zde mohou provázet:

Mgr. David
Hochman, Ph.D.

Bc. Vojtěch
Lokša

Mgr. Lucie
Pejsarová

RNDr. Martin
Loew

velký znalec Japonska,
12 let žije v Sapporu,
autor japonských
programů

japanolog a student
indonéštiny, 2 roky strávil
v Číně, milovník fotografování a cestování

absolventka
koreanistiky na FF UK
a milovnice Indie
a učitelka jógy

fotograf a cestovatel,
pořadatel celovečerních
diashow z vlastních cest,
průvodce zájezdů
do Ruska

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

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

Mgr. Karel
Adámek – absolvent
koreanistiky na FF
UK, učitel němčiny
a milovník historie
a kultury Dálného
východu

PhDr. Adam
Horálek, Ph.D.
– etnolog a
vysokoškolský pedagog, znalec Taiwanu
a zkušený cestovatel a
průvodce po JV Asii

Petr Zácha
– průvodce s širokým
záběrem zájezdů
až po ruskou Sibiř

krasohled

1

Daleko na východě Asie, v oblasti od nepaměti
přezdívané Dálný východ, dominují dvě staré
civilizace – Japonsko a Korea. Ve své historii
silně ovlivněné velkým a mocným sousedem
Čínou. Postupně se ale každá země vyvinula ve
svébytnou a velmi zajímavou kulturu, kterou
si dokázala zachovat do dnešních dnů i přes
úžasný ekonomický rozmach, díky němuž je
můžeme po právu nazývat asijskými tygry.
K těm se řadí i malý, ale nádherný ostrov, který
je „Čínou“ v podstatě dodnes, i když se nazývá
Taiwan. Dálnovýchodní Rusko nás asi nepřekvapí
výdobytky moderní civilizace, vynahrazuje
nám to však nabídkou své divoké
a nespoutané přírody, zejména
v oblasti Kamčatky a Bajkalu.

Kjóto I str. 64 65 66

2

Hora Fudži I str. 64 65

3

jezero Bajkal
Vých. Sajan

Irkutsk

RUSKO

Ulan-Ude
Sluďjanka

Chabarovsk

MONGOLSKO

Tokio I str. 64 65 66

ČÍNA

Ulánbátár

HOKKAIDÓ
Vladivostok

5

Peking

Mjohjangsan

KLDR

Pchjongjang
Tianjin

Kamčatka

Soraksan

Kesong

Kjongdžu

Soul
Ključevskaja

JIŽ. KOREA Pusan
ČEDŽU

Kozyrevsk
Esso

poloostrov
Kamčatka

HONŠÚ

4

1

Kjóto
Kóbe

Fukuoka

Nagasaki

Macumoto
Kanazawa

Fudži
Nagoja
Hirošima Ósaka

NP Aso

2

Nikkó

JAPONSKO

Tokio

3

KJÚŠÚ

Šanghaj

Krásy Japonska
a Dálného
východu

Suzhou

Mutnovskij

OKINAWA

PetropavlovskKamčatskij

Taipei
Hongkong

Alishan
Kaohsiung

IŠIGAKI

TAIWAN

5

4

Lodní plavby – viz s. 98
Pchjongjang I str. 69

Kjongdžu I str. 67 68

Šinkanzen (Jana Pavlištíková)

Snídaně
vstupy v ceně
6–16 účastníků



ně,
svaty jů
a
y
k
ura
ob
Jap ylé chrámy,jšhra hrady sam
e
b
Staro ní domy g
d
o
dži
v
ů
p
ra Fu
o
h
á
átn
apy
Posv
kodr
ogie
í mra í technol
n
t
n
a
n
g
r
vých
e
e
El
zeno ích
mod
r
h
e
c
p
í
c
čn
a su
tradi rních par
ce v
e
a
d
x
o
a
l
im
Re
dách
zahra

o
onsk

64

Brány ve svatyni Fušimi (Vojtěch Lokša)

Chrám Bjódóin v Udži (Vojtěch Lokša)

17
dní

Japonsko
země samurajů
Do země, kde vychází slunce

Západní svět je už několik století přitahován exotikou a neuchopitelností
této vzdálené ostrovní země. Navštivte s námi Japonsko a připravte
se na nekončící řadu zážitků a překvapení. Poznáte šokující kontrasty
tisíciletých tradic a nejmodernější technologie, ucítíte kaleidoskop
JAPONSKO
chutí a vůní, spěch velkoměst a hluboký klid zenových chrámů,
uvidíte majestátní hrobky, chladné a elegantní mrakodrapy,
Honšú
rýžová políčka za okny vlaku řítícího se třísetkilometrovou
Kanazawa Nikkó
rychlostí, a v neposlední řadě místo, kde se před 70 lety násilně
Tokio
Kjóto
zastavil čas. Přijedete-li s otevřenýma očima a srdcem, najdete Hirošima
NP Fudži
přátelskou, fascinující a na světě zcela jedinečnou zemi.
Ósaka
1.–2. Praha – Tokio: přílet ve večerních hodinách,
ubytování a odpočinek.
3. Tokio: Asakusa – atmosférický chrám Sen
sódži, brána Kaminarimon; výlet lodí po řece
Sumida, císařská zahrada Hamarikjú; lodí do
Tokijské zátoky pod mostem Rainbow Bridge,
přímořská Odaiba; slavná čtvrť obchodů
a bank Ginza, zázrak moderní architektury –
Tokijské kongresové centrum.
4. Tokio – Kamakura: výlet vlakem do bývalého hl. m. – velký Buddha pod otevřeným
nebem; nádherný chrám Hasedera a šintoistická svatyně Hačimangú; večer podle sil západní a východní Šindžuku – kontrast dech
beroucích mrakodrapů (Tokijská radnice, Sumitomo Building) a největší zábavní čtvrti na
světě Kabukičó.
5. Tokio – Fudži U: výlet lodí, vlakem a lanovkou do národního parku Fudži-Hakone
– pohledy na posvátnou horu z okolních hor
(při dobrém počasí), relaxace v tradičních ter
málních pramenech onsen – ideální příležitost
k odpočinku od ruchu velkoměsta.
6. Tokio – Nikkó U: výlet vlakem do jednoho
z nejkrásnějších míst v Japonsku – hrobky největších z šógunů z rodu Tokugawa v prastarých cedrových lesích; chrám Rinnódži, svaty
ně Tóšógú a Futarasan; při dobrém počasí po
návratu pohled na Tokio z nejvyšší TV věže na
světě (634 m) – Sky Tree.
Brána torii na ostrově Mijadžima (Jan Pospíšil)

7. Tokio: ráno dle záj
mu možnost fakultativně navštívit obrovský
rybí trh Cukidži a dále individuální program
– odpočinek či možnost nákupů; případně
fakultativně celodenní výlet do energického
a příjemného přístavního města Jokohama.
8. Tokio – Kanazawa: přejezd na pobřeží Ja
ponského moře (poprve si vychutnáme pohodlí a přesnost japonských vlaků šinkansen);
odpoledne návštěva tradiční dílny na barvení
hedvábí (možnost nakoupit krásné dárky) v samurajské čtvrti Nagamači, prohlídka vily bohaté
samurajské rodiny.
9. Kanazawa – Kjóto: prohlídka nejvýznamnějších pamětihodností města, včetně jedné
z nejkrásnějších a nejstarších japonských za
hrad Kenrokuen; původní domy gejš ve čtvrti
Higašičaja a zbytky hradu s branou Išikawa; ruš
né tržiště Ómičó; odpoledne odjezd do Kjóta,
kdysi hl. m. japonského císařství.
10. Kjóto: nejkrásnější, památky císařského měs
ta U, kulturní perly Japonska – chrám Kjómizu
dera vysoko nad městem, Ginkakudži (Stříbrný
pavilon), Kinkakudži (Zlatý pavilon), zenový
chrám Nanzendži; večer fakultativně předsta
vení japonské tradiční kultury ve čtvrti Gion
a večerní zábavní čtvrť Pontóčó.
11. Kjóto – Nara U: výlet vlakem do tradičního centra japonského buddhismu – velký Bud
Novomanželé v tradiční zahradě (V. Lokša)

Supermoderní Tokio (Vojtěch Lokša)

dha v největší dřevěné stavbě na světě v chrámu
Tódaidži, park plný krotkých srn; překrásná ze
nová zahrada Isuien, zastávka v chrámu Fénixe –
místo proslavené též pěstováním slavného čaje;
v podvečer procházka v atmosférické svatyni
Fušimi Inari, světoznámé díky filmu Gejša.
12. Kjóto – Himedži U: dopoledne „hrad” šógunů Tokugawa Nidžó; výlet expresem šinkansen
do města Himedži – největší a nejkrásnější
původně dochovaný japonský hrad, nazývaný
Bílá volavka.
13. Kjóto – Hirošima: ráno odjezd do Hirošimy – prefekturální muzeum s díly slavného
hirošimského umělce Hirajami Ikua, přilehlá za
hrada Šukkeien; kontroverzní Muzeum atomo
vé bomby, Památník míru, ruiny budovy Centra
na podporu průmyslu U – symbol hirošimské
atomové zkázy.
14. Hirošima – Mijadžima – Ósaka: výlet na ost
rov s proslulou „plovoucí“ branou torii – lanovkou na chrámovou horu Misen, kde už 1200 let
hoří posvátný oheň zapálený mnichem Kúkai;
večer šinkansenem do druhého největšího japonského města Ósaka.
15. Ósaka: prohlídka fascinujícího velkoměsta – div moderní architektury Umeda Sky

Building se střešní observatoří pod otevřeným
nebem, Ósacký hrad, čtvrť jídla a zábavy
Namba, procházka retročtvrtí Šinsekai; po
hledy z mostů Ebisubaši.
16.–17. Ósaka – Praha: celodenní výlet na
posvátnou horu Kója – tradiční centrum buddhismu uprostřed divoké přírody; případně
volno na nákupy či fakultativně slavné ósac
ké akvárium; večer odlet ze slavného letiště
Kansai postaveného na umělém ostrově, přílet
do ČR 17. den.
Kód zájezdu
33-360-710
33-360-720
33-360-730

Termín
8.–24. 4.
1.–17. 7.
2. –18. 9.

Déšť sakurových lístků v zahradě Kenrokuen (J. Pavlištíková)

Cena (Kč)
108 800
108 800
108 800

jednolůžkový pokoj – 9980 Kč
Všeobecně platné podrobnější informace
o zájezdových službách naleznete na str. 6.
V ceně zahrnuto: letenka Praha–Tokio / Ósaka–
Praha (vč. všech poplatků), příměstské vlaky a šinkanseny, MHD, metro a taxi ve velkých městech,
14x hotel *** se snídaní, vstupy do památkových
objektů dle programu, český japonsky hovořící
průvodce China Tours.

Snídaně
vstupy v ceně
6–16 účastníků

Magická
zákoutí Japonska



Hirošima – Památník míru (Vojtěch Lokša)

16
dní

Po stopách bohyně Amaterasu

Vypravte se s námi odhalit další krásy a tajemství Japonska. Poznejte tradiční rituály
i strhující souboje nejlepších zápasníků sumó. Uvidíte překrásné přírodní scenérie
Japonských Alp a historické město Macumoto s majestátním Vraním hradem.
Přímo do srdce vás zasáhne po staletí neměnná stoická krása hrdého a spirituálního
polostrova Izu. Navštívíte Nagoju, kde se tradice statečných samurajů potkávají se
stejně slavným symbolem japonské ekonomické síly reprezentované slavnou firmou
Toyota. Navštívíme 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 ještě s Japonskem rozloučit, můžete si na závěr
přidat individuálně několik dní v tropickém ráji okinawských ostrovů.
ostrov Honšú – Tokio – poloostrov Izu Hantó – Pět jezer Fudži U – květinový festival
Šibazakura – Macumoto – Japonské Alpy – Nagoja – ostrov Ise – Kjóto U – ostrov Kjúšú –
pohoří Aso – Fukuoka – Ósaka
Podrobný program zájezdu najdete na www.chinatours.cz
Kód zájezdu Termín
33-362-710
13.–28. 5.

Cena (Kč)
106 800

jednolůžkový pokoj – 9980 Kč

Využijte možnost individuálního
prodloužení na okinawských ostrovech –
více informací v kanceláři.

Všeobecně platné podrobnější informace
o zájezdových službách naleznete na str. 6.
V ceně zahrnuto: letenka Praha–Tokio / Ósaka–Praha (vč. všech poplatků), příměstské vlaky a šinkanseny, metro a taxi ve velkých městech, 13x hotel *** se
snídaní, vstupy do památkových objektů dle programu, český japonsky hovořící průvodce China Tours.

Posvátná hora Fudži
(iStock.com)
Zapasníci sumó

video Kolem
řeky Azusa
(J. Urban)

polopenze
vstupy v ceně
6–16 účastníků

Majestátní hrad Himedži (Jan Pospíšil)
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Mističky s dobrůtkami (Vojtěch Lokša)

Kinkakudži – Zlatý chrám v Kjótu (Jan Pospíšil)

Sašimi – čerstvé ryby a mořské plody (V. Lokša)
Bohatá japonská snídaně (D. Hochman)

Moderní Tokio, historické Kjóto a zábavní Ósaka
Zveme vás do oblasti tradiční japonské kultury, ale také ráje milovníků
japonského jídla. Poznáme největší aglomeraci světa Kantó s jejím
srdcem Tokio, tajemné 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, JAPONSKO
barev a vůní, každý krok poodhalí o něco víc z krásy této fascinující
země, ale i z jeho chutí. Ochutnávat Japonsko budeme už od snídaHonšú Nikkó
ně a během dne a každý večer přijde hlavní, pokaždé zcela jiný,
Kjóto
skvělý a nevšední kulinářský zážitek. Ukážeme vám, že japonÓsaka Tokio
ské 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, udon a soba,
rafute, takojaki – to 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 ochutnávka slavného a exkluzivního wagjú – prý nejlepšího a nejdražšího hovězího masa na světě ze
speciálního japonského skotu.
1.–2. Praha – Tokio: přílet večer; k večeři tradiční a oblíbené japonské „jídlo na
cesty” bentó v pohodlném expresu z letiště;
ubytování.
3. Tokio: čtvrť Asakusa – atmosférický chrám
Sensódži a brána Kaminarimon; výlet lodí
po řece Sumida, císařská zahrada Hamarikjú; procházka slavnou čtvrtí obchodů
a bank Ginza s divadlem Kabukiza a elegantní supermoderní čtvrtí Šiodome; odpoledne nejvyšší divize turnaje sumó; večeře
ve znamení kuchyně tropického souostroví
Okinawa s oblíbenými specialitami, jako
jerafute, gója čampuru či sukugarasu, na
trávení si můžete dát sklenku nejsilnější ja
ponské pálenky awamori.  
4. Tokio: výlet expresem do Nikkó U, jedno
ho z nekrásnějších míst v Japonsku – hrob
ky největších z šógunů Tokugawa v prastarých cedrových lesích, chrám Rinnódži,
svatyně Tóšógú, Taijúin a další památky;
při dobrém počasí po návratu pohled na
Tokio z nejvyšší TV věže na světě (634 m)
– Sky Tree; k večeři ochutnáme křupavou
tempuru – nejčerstvější ryby, krevety, místní houby a zelenina smažené do zlatova
ve speciálním těstíčku, to vše podávané se
speciální omáčkou a polévkou miso.
5. Tokio – Ósaka: přejezd šinkansenem do
Himedži U – návštěva největšího a nejkrás
nějšího původně dochovaného japonského
hradu; podvečerní Ósaka – div moderní architektury Umeda Sky Building se střešní
observatoří pod otevřeným nebem; povečeříme nejslavnější japonské jídlo suši tak,
jak má být připraveno a jak má vypadat
– tuňák, který se rozplyne na jazyku, losos,
sladké krevety, sněhový krab a neskutečný výběr neznámých a exotických ryb; pro
zájemce noční Ósaka – procházka retro
čtvrtí Šinsekai, kde můžeme ochutnat vy

hlášenou ósackou specialitu takojaki (těstové kuličky plněné chobotnicí), čtvrť jídla
a zábavy Namba s arkádami Dótombori
a mostem Ebisubaši.
6. Kjóto U: celodenní prohlídka císařského města s nejkrásnějšími památkami, kul
turními perlami Japonska – slavný chrám
Kjómizudera vysoko nad městem, zenový
chrám Nanzendži, jedna z nejfotografovanějších památek v Japonsku – Zlatý
pavilon v chrámu Kinkakudži; procházka
uličkami starého Kjóta; k večeři si dopřejeme vrcholný kulinářský zážitek – slavné kób
ské hovězí (z tzv. japonského skotu wagjú)
v jedné z nejlepších teppanjaki restaurací
v Japonsku.
7.–8. Kjóto – Ósaka – Praha: výlet vlakem do
tradičního centra japonského buddhismu
Nara U – velký Buddha v největší dřevěné
stavbě na světě v chrámu Tódaidži; pro
cházka v atmosférické svatyni Fušimi Inari,
světově známé díky filmu Gejša; večeře v ty
pické místní hospodě izakaja s obrovským
výběrem nejoblíbenějších japonských jídel,
jako je grilované maso na špejli jakitori,
skvělá smažená ryba hoke, sašimi a mnohé
další; večer odlet z ósackého letiště Kansai,
přílet do ČR 8. den.
Kód zájezdu Termín
33-361-710
13.–20. 5.
33-361-720
9.–16. 9.

Cena (Kč)
66 800
66 800

jednolůžkový pokoj – 6980 Kč
Všeobecně platné podrobnější informace
o zájezdových službách naleznete na str. 6.
V ceně zahrnuto: letenka Praha–Tokio / Ósaka–Praha (vč. všech poplatků), příměstské vlaky a šinkanseny, metro a taxi ve městech, 5x hotel *** se snídaní,
5x speciální tematická večeře, 1x večeře – balíček na
cestu, vstupy do památek a přírodních lokalit, český
japonsky hovořící průvodce China Tours.

polopenze
vstupy v ceně
6–16 účastníků
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Královské hrobky v Kjongdžu (Petr Ulrych)

dní

nejen

Soul, zlaté Kjongdžu, přímořský Pusan
Tak jako se u nás kdysi na zimu kvůli vitamínům a minerálům nechávalo zkysat hlávkové zelí, tak v Koreji nakládali do obrovských
kameninových nádob zakopaných do země tzv. čínské zelí, ale
Soul
také okurky, ředkve či červenou cibuli. To pak bylo spolu s pastou
Kjongdžu
ze sojových bobů doenjang a chili pastou gochujang pro většinu obyvatel hornaté a drsné země hlavní přílohou k vařené
JIŽNÍ KOREA
rýži. My už ale pojedeme do Koreje ochutnat i jiné speciality,
Pusan
dříve dostupné jen těm movitějším. Dopřejeme si třeba tolsot
pibimpap, pulkogi, meuntchang, hwemul pchadžon či ssambap,
zmrzlinu ze zeleného čaje či nejprodávanější alkohol na světě... A samozřejmě zvládneme
i všechny význačné pamětihodnosti, které navštívená místa nabízejí.
1.–2. Praha – Soul: dle času příletu prohlídka
dynamické třináctimilionové metropole Jižní
Koreje; večeře v jedné ze stylových restaurací
v oblasti Insadong – společně ochutnáme tradiční korejský tolsot pibimpap – rýži se zeleninou,
houbami, sezamem a hovězím masem podávanou v rozpálené kameninové nádobě, k němuž
se servíruje twendžang ččige – pikantní polévka
ze sójových bobů a samozřejmě kimči – korejské
kvašené zelí naložené v pálivé pastě; večer vý
jezd na rozhlednu Namsan Tower s výhledem
na rozsvícenou metropoli.
3. Soul: prohlídka královského paláce Kjongbok
kung s procházkou zahradami, historická čtvrť
Insadong – návštěva tradiční čajovny; po lehkém
občerstvení se vydáme k Velké Jižní bráně –
Namdemun a navštívíme největší trh v Soulu,
kde budeme moci ochutnat typické masem či
zeleninou plněné knedlíčky mandu; povečeříme
ve čtvrti Kangnam (znáte z písně Gangnam
style) v typicky korejském 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 hl. m. dávného
království Silla) – skvělé historické muzeum, krá
lovské hrobky, jedna z nejstarších observatoří
v Asii ze 7. stol. a pozůstatky královského paláce
s jezírkem Anapdži aj.; večer místní speciali
ta ssambap – „kuličky” bílé nebo vícezrnné rýže
potřené pastou z masa, hub, ryb či tofu zabalené
do salátových, zelných, dýňových a jiných čer-

stvých či dušených zelených listů všeho druhu.
5. Kjongdžu – Pusan: dokončení prohlídky města
– klášter Buddhovy země U Pulguksa a jedi
nečná jeskyně Sokkuram U se sochařským pokladem – tesanou nádhernou sochou Buddhy;
odpoledne přesun do Pusanu – největší korejský
přístav; večeře o několika mořských chodech –
tzv. hwe (obdoba japonského 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, možnost
koupání na Heunde Beach; fakultativně mož
nost odpočinku v termálních lázních (několik
typů saun, masáže atd.); večeře opět ve znamení
moře – ochutnáme skvělou meuntchang – pikantní rybí polévku a mořské plody či ryby upravované před zraky konzumentů přímo v areálu
rybího trhu.
7. Pusan – Praha: ráno odlet přes Soul domů;
přílet tentýž den večer.
Kód zájezdu Termín
33-353-710
24.–30. 9.

e, ja
ím K
Víte, č i vína? A vít
í značč
benějš
a
lí
b
iv
o
e
n
to p
o ani
a
nější
Není t ky,
a
?
v
ě
á
t
d
ě
o
v
pr
his
as
holu n
tská w
ka alko dka ani sko ýžový alkor
vo
ní 20% statě skoro
ruská
u. Míst
d
ž
o
d
p
o
s
v
i
mují
ale
orejc
K
ý
zkonzu ar
e
j
t
je
i
m
hol, k
k. K
sa
žejí a
u za ro
nevyvá litrů na hlav jej údajně
10
20 let
okolo
c nad
je
rů.
e
r
o
s 45 lit
ždý K
rok pře
a
z
e
ij
vyp

67

Pibimbap – nejznámější korejský pokrm (Jan Pospíšil)

Cena (Kč)
58 800

jednolůžkový pokoj – 6980 Kč
Všeobecně platné podrobnější informace
o zájezdových službách naleznete na str. 6.
V ceně zahrnuto: letenka Praha–Soul / Pusan–
Praha (vč. všech poplatků), mikrobusy, metro, 5x
hotel *** se snídaní, 5x reprezentativní večeře
ve vybrané restauraci, vstupy do památkových
objektů dle programu, český odborný průvodce
China Tours.
Bohaté menu v korejské restauraci (Lucie Pejsarová)

mís..?
.
jí jídlo
e
e
ž
íj
,
p
a
e
ez
t
ví
orejci
ká je n

Dyna
mick
Jižní
ý Sou
Kore
l s te
pajíc
a
í
Kjon
m
mode
život
gdžu
e
r
n
m
í met
plné
his
ropo
le
a ohr torických
Pulk
o
p
m
o
ný př
kladů
ogi, t
ístav
o
Pusa
a sam lsot pibim
n
ozřej
b
a
p, ss
mě v
amba
yhláš
p
Čers
ené k
tvé r
imči
yby a
plody
moře

Vstupní brána chrámu Pulguksa, Kjongdžu (Lucie Pejsarová)
Byznys centrum v Pusanu (Petr Ulrych)

Královský palác Čchangdokkung (Dita Schönbeková)
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Buddha u chrámu Sinheungsa, Soraksan (Dita Schönbeková)

Brána před Čankajškovým památníkem (Jan Pospíšil)
Taipei 101 (Jiří Vacek)

snídaně
vstupy v ceně
6–16 účastníků

Jižní Korea
a Taiwan



15
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Země „ranního klidu“ a „nádherný“ ostrov
Soraksan
Vydejte se s námi do Jižní Koreje a poznejte zemi, která si uchovala vlastní kulturu, ač byla po tisíciletí sevřená mezi Čínou a Japonskem. SeSoul
Kjongdžu
Andong
známíte se s ní blíže v tajuplných buddhistických klášterech, nedotčených horách nebo prostřednictvím nezaměnitelné korejské kuchyně. JIŽNÍ KOREA Pusan
Taiwan – „jiná Čína“ – se pyšní kdysi nejvyšší budovou světa
a jednou z nejdynamičtějších ekonomik, ale i poklady z pekingského Zakázaného města. Portugalci jej kdysi nazvali Formosa, neboli
Nádherný ostrov, a nikoliv neprávem. Ostrov nabízí divokou tropickou přírodu – hluboké soutěsky, křišťálová jezera, pobřeží modelovaná divokým mořským příbojem či uklidňující termální prameny.
Taipei

1.–2. Praha – Soul: případný program dle času
příletu – historická čtvrť Insadong, buddhistický klášter Čongjesa.
3. Soul: prohlídka hl. m. J. Koreje, třináctimilionové metropole – královský palác
Čchangdokkung U, výjezd na rozhlednu
Namsan s vyhlídkou na celý Soul, největší
soulské tržiště Namdemun.
4. Soul – pohoří Soraksan: přesun na východní
pobřeží do nejkrásnějších korejských hor, které
byly předlohou mnoha tušových maleb – rozeklané skalní štíty a borovicové lesy, jejichž ma
lebné scenérie budeme moci obdivovat po
výjezdu lanovkou v centrální části.
5. Soraksan – Andong: půldenní přejezd do
města Andong se zastávkou v malebné tradiční
korejské vesnici Hahoe U.
6. Andong – Kjongdžu: konfuciánská akade
mie Tosan Sowon; klášter Heinsa U, kde je po
staletí uchovávána korejská rarita – nejstarší
buddhistická písemná památka rytá do dřevěných destiček; večer příjezd do Kjongdžu.
7. Kjongdžu – „Zlaté město“: historické
hl. m. U dávného království Silla – královské
hrobky, stará observatoř aj.; klášter Buddhovy
země Pulguksa U, jeskyně Sökkuram U se
sochařským pokladem – nádhernou sochou
Buddhy.
8. Kjongdžu – Pusan: přesun do největšího
korejského přístavu – skvělé akvárium, největší rybí trh v zemi; prohlídka zajímavě položeného kláštera Haedong Jonggungsa přímo na
břehu moře.
9. Pusan – Taipei (Tchaj-pej): přelet na Taiwan
(Tchaj-wan) a prohlídka hl. m. – památník Taiwanské demokracie; Taipei 101 – do r. 2009 nej
vyšší budova světa (509 m), pohled na Taipei
z 91. patra (391 m); večer navštěva buddhis
tického chrámu Longshan (Lung-šan).

Alishan

10. Taipei – pohoří
TAIWAN
Alishan: celodenní přejezd a závěrečný výjezd
klikatou silnicí vinoucí se mezi čajovými plan
tážemi (na 70 km nastoupá 2000 m) do hor
ské přírodní rezervace Alishan.
11. Alishan – jezero Slunce a Měsíce: časně 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
prohlídka okolí jezera; odpoledne přejezd vy
hlídkovou horskou trasou s překročením nejvyššího hřebene ostrova (přes 3200 m) k ústí
soutěsky Taroko.
13. Taroko – Taipei: průjezd dramatickou sou
těskou – 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; odpoledne výlet k Tichému oceánu – mořem vytvo
řené skalní útvary v Yehliu (Královnina hlava,
Kouzelný střevíc...); skvělá mořská kuchyně.
15. Taipei – Praha: letecký přesun do ČR.
Kód zájezdu Termín
33-352-710
16.–30. 9.

Cena (Kč)
88 800

jednolůžkový pokoj – 9860 Kč
Všeobecně platné podrobnější informace
o zájezdových službách naleznete na str. 6.
V ceně zahrnuto: letenka Praha–Soul / Taipei–Praha (vč. všech poplatků), 1x přelet Pusan–Taipei,
mikrobusy, historická úzkokolejka, 12x hotel *** se
snídaní, 1x hotel ** se snídaní (Alishan), vstupy do
památkových objektů dle itineráře, český odborný
průvodce China Tours.
Jezero Slunce a Měsíce v pohoří Alishan (Jan Pospíšil)

plná/polopenze
vstupy v ceně
8–18 účastníků
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Jak se slaví 1. Máj v Pchjongjangu?

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 hlavním městem
Pchjongjangem, jeho širokými bulváry, kde jediným dopravním
ČÍNA
prostředkem je bicykl nebo limuzína. Navštívíme monumentální
KLDR
Peking
památníky komunismu a pokloníme se s korejskými pionýry
u soch milovaných vůdců Kim Ir-sena a Kim Čong-ila. A což
Pchjongjang
takhle oslavit svátek 1. Máje piknikem v parku? V KLDR je však
také nádherná příroda – zajedeme do turistikou nedotčeného pohoří
Mjohjangsan. Krátce také navštívíme nejstřeženější hranici světa. A pokud jste ještě nebyli
v Číně, v závěru cesty si můžete prodloužit pobyt v čínském hlavním městě Pekingu.
1.–2. Praha – Peking – Pchjongjang: přílet
do Pekingu a následně odpoledne přelet
do Pchjongjangu – Vítězný oblouk o 10 m
vyšší než v Paříži; památník Kim Ir-se
na v Mansudae.
3. Pchjongjang – Mjohjangsan: celodenní výlet
do pohoří Mjohjangsan – prohlídka Expozice
mezinárodního přátelství s dary korejským
vůdcům (na 300 000 exponátů); procházka turisty téměř nedotčenou přírodou – návštěva buddhistického chrámu Pohjon; podvečerní vystoupení pionýrů v Paláci dětí.
4. Pchjongjang – Kesong U: oslavy svát
ku 1. Máje v parku Taesongsan spojené
s piknikem; přejezd do Kesongu, kdysi
hl. m. korejského království – prohlídka
města s tradiční architekturou nepostiženou korejskou válkou, hrob krále Kongmina
ze 14. stol.; nocleh v tradičním stylu na
vyhřívané podlaze.
5. Kesong – Pchjongjang: Pchanmundžom –
návštěva demilitarizované zóny a možnost překročení hranice několika kroky do
Jižní Koreje; příjezd zpět do Pchjongjangu
– USS Pueblo (americká špionážní loď ukořistěná za studené války), Muzeum korejské
války s pohyblivými modely vojáků za do
provodu revoluční hudby, Galerie korejského umění.
6. Pchjongjang: monumentální Mauzoleum
„věčného prezidenta” Kim Ir-sena, hřbitov
Mučedníků revoluce, Mezinárodní výstava
květin s kimirseniemi a kimčongiliemi, procházka po náměstí Kim Ir-sena s mládeží
na in-line bruslích; pchjongjangská filmová
studia, návštěva rodného domu Kim Ir-sena; pchjongjangské metro s budovaZákladní varianta (10 dní)
Kód zájezdu Termín
33-351-710
27. 4.–6. 5.

Cena (Kč)
74 800

jednolůžkový pokoj – 6250 Kč
severokorejské vízum – 1200 Kč
čínské vízum (2 vstupy) – 2200 Kč

Kim Ir-senovy květiny – kimirsenie (Miloš Podpěra)

telskými motivy, 105 pater vysoký hotel
Rjongjong, památník založení strany, 50 m
vysoká věž Čučche – symbol severokorej
ského režimu.
7. Pchjongjang – hranice: 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
Zakázaného města U – největší palácový
komplex na světě; večer místní specialita
– pekingská kachna a procházka starým
Pekingem.
9. Peking: celodenní výlet na Dlouhou
zeď U, největší stavbu lidstva – procházka po Zdi usnadněná výjezdem lanovkou;
cestou zastávka u olympijských sportovišť
– Ptačí hnízdo, Vodní kostka.
10. Peking – Praha: ráno odlet domů, přílet
týž den večer.
PRODLOUŽENÍ V PEKINGU:
10. Peking: dopoledne odpočinek nebo
možnost procházky okolo tzv. Předního
a Zadního jezera; odpoledne prohlídka chrá
mu 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 Letní
ho paláce U – letní sídlo čínských císařů na
břehu jezera Kunming (Kchun-ming) v podhůří Západních hor s nesčetnými zahrada
mi a pavilony.
12. Peking – Praha: letecký návrat do ČR.
Prodloužená varianta (12 dní)
Kód zájezdu Termín
Cena (Kč)
33-351-711
27. 4.–8. 5.
82 800
jednolůžkový pokoj – 7460 Kč
severokorejské vízum – 1200 Kč
čínské vízum (2 vstupy) – 2200 Kč

Všeobecně platné podrobnější informace o zájezdových službách naleznete na straně 6.
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.
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Majestátní hotel
Rjongjong (I. Bakešová)

Jak se žije
v Severní
Koreji

Chrám Pohjon (Miloš Podpěra)

Pionýři v Paláci dětí (Martin Cígler)
Unikátní pohled z náměstí Nebeského klidu (P. Fliegelová)

Vlak na Bajkal (Barbora Gregorová)

Snídaně
6–15 účastníků
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Transsibiřská
magistrála
Vlakem až na Dálný východ

Moskva

Kazaň

Jekatěrinburg

18
dní

RUSKO

Krasnojarsk

Bajkal
Chabarovsk
Vyslyšme volání dálek a vydejme se na železniční pouť
Irkutsk Ulan-Ude
po nejdelší trati světa napříč Ruskem. Transsibiřská
Vladivostok
magistrála je fenoménem a živoucí tepnou jižní Sibiře, zároveň je ale zvláštním „jednorozměrným světem“, který se ale celý řídí moskevským
časem, ač vlakem protneme postupně osm časových pasem. Cestu si rozložíme na
7 úseků se zastávkami na těch nejzajímavějších místech. Vlaky jsou vždy lůžkové či
lehátkové a celkem 8 nocí ve vlaku, prostřídaných 5 nocemi v hotelech, nám pomůže zvládnout 9288 km trati v rozumném časovém rozpětí.

Moskva – Kreml U a Rudé náměstí U – Kazaň – kazaňský Kreml U – západní Sibiř – Kras
nojarsk – Stolby – Irkutsk – Bajkal U – Ulan–Ude – Chabarovsk – řeka Amur – Vladivostok
Podrobný program, cenu, podmínky zájezdu a více informací o klimatu, stravování
a vlakové přepravě najdete na www.chinatours.cz
Předběžný termín: červenec, září.

Transsibiřská
magistrála
AŽ do Pekingu

Vladivostok – o. Russkij - opevnění

snídaně
10–15 účastníků
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Vypravme se na téměř 9000 km dlouhou pouť po nejslavnější železnici světa. Naši
cestu započneme v největším (a dle mnohých i nejdražším) městě Evropy Moskvě,
kde se hutný sovětský odkaz snoubí s blyštícími mrakodrapy. Pevný historický odkaz
pocítíme i v hlavním městě Tatarstánu, příjemné Kazani a ve svěžím a moderním
Jekatěrinburgu. Překonáme Ural a projedeme divokou tajgu jižní Sibiře, jejíž krása
rezonuje ve vrcholcích skal v rezervaci Stolby poblíž Krasnojarsku. Ucítíme tajemnou
krásu nejhlubšího jezera světa – Bajkalu i buddhistický odkaz v hlavním městě
Burjatska – Ulan-Ude. Opustíme Rusko, abychom se vydali do pustých mongolských
stepí se stády divokých koní a panenskou přírodou. Cestu, kterou jsme započali
v historickém sídle ruských carů a vládců Kremlu, symbolicky zakončíme v paláci
čínských císařů – Zakázaném městě v rušném Pekingu. A nenecháme si ujít ani
procházku po nejdelší stavbě světa – majestátní Velké čínské zdi.
Moskva a Novoděvičij klášter – kazaňský Kreml U – Jekatěrinburg na hranici Evropy a Asie
– rezervace Krasnojarské Stolby – Irkutsk, „Paříž Sibiře“ – jezero Bajkal U – buddhistické
Burjatsko – Ulánbátar a NP Tereldž – Peking a Zakázané město U – Velká čínská zeď U
Podrobný program, cenu, podmínky zájezdu a více informací o klimatu, stravování
a vlakové přepravě najdete na www.chinatours.cz
Předběžný termín: červenec, září.

Kazaň – chrám Všech náboženství (Arsenij Baljajev)
Moskevská státní univerzita (Arsenij Baljajev)

Transsibiřská
magistrála
komfortněji

polopenze
6–15 účastníků
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Nabízíme novou variantu Transsibiřské magistrály, která povede pouze k jezeru Bajkal. Celý
zájezd bude pojat komfortněji, tedy v místech zastávek vlaku s pronajatou přepravou a jízdou
ve vlakových lehátkových kupé v ceně zájezdu (na rozdíl od zájezdů **, kde je v ceně pouze
plackartnyj vagon a kupé jsou za příplatek). Ubytováni budete v hotelech *** s polopenzí.
Moskva – Kreml U a Rudé náměstí U – Kazaň – kazaňský Kreml U – západní Sibiř –
Krasnojarsk – Stolby – Irkutsk – Bajkal U
Podrobný program, cenu, podmínky zájezdu a více informací o klimatu, stravování
a vlakové přepravě najdete na www.chinatours.cz
Předběžný termín: září.

Polopenze
8–13 účastníků
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perla Sibiře
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Bajkal

Kolem nejhlubšího jezera světa

ga

An

Bajkal je nejhlubší a nejvodnatější sladkovodní jezero světa a jeho
okolí patří k nejkrásnějším oblastem Sibiře i Ruska. Průzračnou
hladinu jezera lemují po obou březích horská pásma, jejichž
RUSKO
hřebeny se vypínají až 2000 m nad jeho hladinu. Atraktivní
Olchon
okruh kolem jezera zvládneme autobusy a minibusy, napříč
jezerem rybářskou lodí, vlakem po Transsibiřské magistrále pohoří
Ulan-Ude
Východní Irkutsk
a unikátní „krugobajkalkou“, která byla dříve také součástí
Sajan
její trasy. Vláček, jenž se pětkrát týdně probíjí strmým
Sluďjanka
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 na Angaře, jednom z nejstarších
měst Sibiře. Na nejzajímavějších místech podnikneme pět celodenních vyjížděk
minibusem nebo terénními auty s možností pěších výletů.
ra

1.–2. Praha – Irkutsk: přílet a prohlídka centra
– nábřeží Angary, tradiční dřevěné domy,
pravoslavné chrámy.
3.–5. Přejezd na ostrov Olchon, známý tradicemi místního šamanismu – do rybářské
vesnice Chužir s mysem Burchan a posvátnou
Šamanskou skálou; dva celodenní výlety terénními auty na nejzazší mys Choboj a k jezeru Šara-Nur (NP Pribajkalskij – stepi a borové
lesy, strmé útesy, písečné přesypy).
6. Plavba rybářskou lodí napříč Bajkalem U.
7.–8. Usť-Barguzin a dva celodenní výlety minibusem 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 Barguzinskou dolinou do vnitrozemí – vesnice Suvo, skalní útvary, kamenný
posvátný býk; na závěr tradiční ruská baňa.
9. Přejezd do Ulan-Ude – hl. m. Burjatska; výlet do buddhistického Ivolginského kláštera;
noční přejezd lehátkovým vlakem po Trans
sibiřské magistrále.
10.–11. Autobusem do Tunkinské doliny
Východního Sajanu – do podhorských lázní Aršan; výlet minibusem – panoramata
až třítisícových hřebenů, termální prameny,
burjatská vesnice Tagarchaj; další den výlet
divokou soutěskou říčky Kyngarga – možnost
výstupu na vyhlídkový vrchol Pik Ljubvi.

12.–13. Návrat k Bajkalu do Sluďjanky
(mramorové nádraží) – jízda krugobaj
kalkou do Port Bajkalu, lodí přes Angaru
do Listvjanky – rybí trh v přístavu, muzeum
bajkalské přírody, oblázkové pláže, útesy;
možnost návštěvy něrpinária (něrpa je bajkalský tuleň) nebo zajímavého skanzenu
v městečku Talcy.
14. Letecký návrat Irkutsk – Praha.
Kód zájezdu Termín
22-123-701
2.–15. 7.
22-123-702
16.–29. 7.

Bajkal – cesta krugobajkalskou železnicí (Pavel Pozniak)

Rusk
Okru
h ne
o
pobře jkrásnějš
ími m
ží sib
Staro
í
iřské
bylý I
ho je sty
rku
zera
a taju tsk na řec
e
Budd
plný
histic
ostro Angaře
v Olc
ké pa
hon
m
átky
Vých
v Bur
odní
j
a
tsku
S
a pol ajan, mys
oostr
C
h
o
bo
ov Sv
atý n j
os

71

Bajkal – folklorní oslava na Olchonu (B. Gregorová)

Cena (Kč)
47 900
47 900

ruské vízum – 2700 Kč
Všeobecně platné podrobnější informace
o zájezdových službách naleznete na str. 6.
V ceně zahrnuto: letenka Praha–Irkutsk–Praha (vč.
všech poplatků) v ceně 15 000 Kč, doprava minibusy,
2x vlak, 2x loď (přes Bajkal a Angaru), 2x hotel **, 6x
nocleh v soukromí, 3x turistická ubytovna, 1x noční
lehátkový vlak, 6x polopenze, vstupné do NP, registrační poplatky, informační materiály, průvodce.
Klima: Oblast leží na zeměpisné šířce odpovídající
střednímu Polsku. Léta bývají poměrně teplá a Bajkal vytváří příznivé mikroklima pro udržení jasného
počasí, které ale nevylučuje náhlé zvraty.
Náročnost: Turistická infrastruktura je většinou skromná, ale funkční. Zhruba u poloviny ubytování je třeba
počítat pouze se suchým WC. Často nás čekají přesuny
po drncavých silnicích. Možnost kratších pěších výletů
bude na Olchonu, Svatém nose a v okolí Aršanu.

Bajkal
a Mongolsko

polopenze
8–15 účastníků



9
15
dní

Ze sibiřského Irkutsku do mongolského Ulánbátaru
Chcete si užít půvaby Bajkalu komfortněji, se zázemím solidního ubytování a v rámci
možností, jaké ruská Sibiř nabízí, v relativním pohodlí? Pak neváhejte zvolit si pro
vaši dovolenou tento zájezd, v němž pro vás vybíráme ta nejzajímavější místa
západního pobřeží Bajkalu. Zájezd je možné prodloužit o krátkou návštěvu centrálního
Mongolska, při níž navštívíte hlavní město Ulánbátar a to nejzajímavější v jeho okolí.
Irkutsk – Bajkal U – ostrov Olchon – mys Choboj – krugobajkalka – Listvjanka – Talcy –
Ulánbátar – NP Tereldž – NP Chustaj – NP Bogdchan
Podrobný program zájezdu najdete na www.chinatours.cz
Termín: 15. 7.–23. 7. / 15. 7.–29. 7. I Cena: 45 800 / 71 800
ruské vízum – 2700 Kč

Bajkal – šamanské kůly u mysu Burchan (M. Stránská)
Jezero v horské stepi (Ivo Dokoupil)

Vulkány Kameň a Ključevskaja (P. Novotný)
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Fumaroly v kráteru Mutnovky (Pavel Pozniak)

polopenze
10–15 účastníků

Krásy
Kamčatky



14
dní

Za divokou přírodou Dálného východu
Program tohoto zájezdu je sestaven tak, abychom v poměrně krátkém období poznali ty nejzajímavější lokality poloostrova Kamčatka, ale zároveň klade důraz na celkově mírnější tempo. Abychom
mohli vychutnat krásy poloostrova v maximální možné míře, budeme mít 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. Kromě pěších túr ve vyhlášených vulkanických oblastech nechybí v programu náštěva etnografického muzea a stylové vesnice
Esso, plavba po řece Bystraja nebo koupání v termálních bazénech.
1.–2. Praha – Kamčatka: letecký přesun.
3. Paratunka – registrace a výlet do malebné
doliny Vačkažec.
4.–6. Přesun terénním vozem na sever do NP
Ključevskaja U a pěší prohlídka kráterů
severního vulkanického proryvu na úpatí
vulkánu Tolbačik, lávové jeskyně a kaňony
– stopy nejmohutnější erupce 20. stol.
7. Návrat od Tolbačiku a přejezd do další
oblasti, vesnice Esso – návštěva etnografického muzea.
8.–9. Nenáročné splutí řeky Bystraja; návrat
do Paratunky.
10.–11. Přejezd terénním vozem pod vulkán Mutnovskij: dvě jednodenní túry – kaňonem řeky Mutnaja k ledovcům, do jeho
dramatické kaldery, a výstup na vulkán Go
reli (1829 m).

Pohled z vrcholu Avačinského (Pavel Pozniak)

Kozyrevsk
Esso

Ključevskaja
Tolbačik

Dolina gejzírů
Jelizovo PetropavlovskGoreli
Kamčatskij
Mutnovskij

12. Rezervní den: fakultativně vrtulníkem
na Kurilské jezero za pozorováním medvědů
ve volné přírodě, nebo do Doliny gejzírů; případně lodní výlet po Avačinském zálivu
a Beringově moři – ptačí kolonie, tuleni,
možnost rybolovu.
13. Přístav Petropavlovsk-Kamčatskij, případně další fakultativní programy – výstup
na vulkán Avačinskij (2741 m).
14. Letecký návrat: Kamčatka – Praha.
Kód zájezdu Termín
22-126-701
30. 7.–12. 8.

Cena (Kč)
77 800

ruské vízum – 2700 Kč
Všeobecně platné podrobnější informace
o zájezdových službách naleznete na str. 6.
V ceně zahrnuto: letenka Praha–Kamčatka–
Praha (vč. všech poplatků) ve výši 33 000 Kč,
doprava minibusy a terénními vozidly, 9x ubytování v penzionu/turistické ubytovně, 3x nocleh ve
volné přírodě v zapůjčených stanech, polopenze,
informační materiály, vyřízení vstupních formalit
a poplatky za vstup do jednotlivých oblastí, český
průvodce CK, místní průvodce a kuchař.
Fakultativní služby: lodí po Avačinském zálivu (asi 60–70 EUR dle délky trasy); vrtulníkem
na Kurilské jezero nebo do Doliny gejzírů (asi
600 EUR za 3 hodiny letu a 3 hodiny pobytu na místě); výstup na vulkán Avačinskij (asi 30–40 EUR
dle počtu osob).
Náročnost: Všechny túry a výstupy se podnikají
nalehko, přesto je třeba počítat s chodecky místy
náročnějším terénem bez stezek a s denním převýšením 600 až 1400 m.

Krásy Altaje (Martin Loew)

Krásy Altaje

KAMČATKA

Ze sibiřských stepí až k ledovcům

8–13 účastníků



15
dní

Tento zájezd míří do východnější části ruského Altaje, do oblasti čtyřtisícového Severočujského hřbetu a okolních hor i stepí. Pro přesun využijeme především jedinou hlavní horskou silnici, tzv. Čujský trakt, který vede napříč ruským Altajem do západního Mongolska.
Na celou dobu zájezdu budeme mít pronajatý minibus s místním řidičem, ale asi třikrát budeme muset využít i další terénní vozidla do míst, kam by tento minibus neprojel. V rámci
programu bude kromě kratších vycházek prostor i na tři až čtyři celodenní pěší výlety či
túry, které vyvrcholí výstupem dolinou Aktru až k ledovcům pod čtyřtisícový Aktru Baš.
Novosibirsk – Tělecké jezero – Pazyrycké kurgany – Ulaganské sedlo – Kurajská step –
dolina Aktru – Modré jezero – soutok Katuně s Čujou a Argutem – Čiketamanský průsmyk
a Seminskij pereval – Barnaulu
Podrobný program zájezdu najdete na www.chinatours.cz
Termín: 22. 7.– 5. 8. I Cena: 44 700 Kč
ruské vízum – 2700 Kč

ASIE
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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.

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 příběh zůstává
všude víceméně stejný, jako před staletími.

Nabídka zájezdů

Do Barmy, Thajska,
Kambodže, Laosu
a Vietnamu

trasa	 název zájezdu	program	 služby	počet dní

Barma – velká cesta
Barma a Thajsko
Thajsko, Laos, Kambodža
Laos a Kambodža
Královská města Indočíny
Za přírodou a lidmi Indočíny
Vietnam a Kambodža
Vietnam (nejen) pro gurmány
Silvestr ve Vietnamu
Vietnam – velká cesta
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Severní a střední Vietnam je také na programu zcela nového zájezdu Čína a Vietnam (viz s. 24).

Průvodci

pro oblast kontinentální JV Asie
Dále vás
zde mohou provázet:

Petr Komers, Ph.D.

Jan Plíhal

absolvent vietnamistiky
znalec a milovník JV
a žurnalistiky (UK), dlouho- Asie, dlouholetá praxe
letá průvodcovská praxe
v průvodcování pro
nejen po Asii
české i zahraniční klienty

Václav Macek

Mgr. Bao Do

nadšený cestovatel
se zkušenostmi z celé
JV Asie

absolvent sinologie,
zároveň perfektní
znalost vietnamštiny
a průvodcovská praxe
nejen z JV Asie

Mgr. David Jakš
– průvodce, novinář
(Česká televize)
a milovník všeho
asijského
PhDr. Adam
Horálek, Ph.D.
– etnolog a vysokoškolský pedagog,
zkušený průvodce
po Asii

Mgr. Libor
Bednář – zkušený
cestovatel, mnohaletá
průvodcovská praxe
nejen v Asii
Dana
Haranzová
– studentka politologie s vietnamskými kořeny

Mgr. Lubomír
Vacek – programový
manažer CK China
Tours, absolvent religionistiky a asijských
studií, zkušený
průvodce a nadšený
cestovatel

krasohled
Tradice i modernita se v této části světa
proplétají v jeden úžasný celek. Nahoře tiše
září věže mrakodrapů a pod nimi pulzuje
čilý ruch v křivolakých úzkých uličkách
starobylých měst. Stovky aut a motorek,
rikši či kočáry čekají na své zákazníky.
Všude vládnou mobily a počítače, s jejichž
pomocí obchody letí rychlostí blesku,
a zároveň tu každodenní život plyne
v uklidňujících rituálech, které se po staletí
nezměnily… Řady mnichů v oranžových
rouchách vyrážejí rozedněním za almužnou,
vonné tyčinky zapalované každé ráno
předkům i bohům vysílají své čpavé
poselství. Vůním fantastického jídla
nelze odolat a všude se hemží usměvaví
lidé, žijící ze dne na den, a zároveň
uchovávající své rodokmeny
po stovky let.

BARMA

Dien Bien Phu

2

2

Pagan I str. 76 77

3

Halong

Hanoj

3

Luang
Phrabang

jez. Inle

Ngapali

Luang Phrabang I str. 78 79 80 81

Sapa

Mandalaj
Pagan

1

1

Chiang Rai

4

Bago

Khao Yai NP

Bangkok

Angkor Wat

Hue
Hoi An

Pakse

KAMBODŽA

Banlung

6

Nha Trang

Kratie

Koh Samet
Ko Chang

Phnom Penh

M
VIETNA

THAJSKO

Ayutthaya
Kančanaburi

7

4

OS
LA

Vientiane
Rangún

Halong I str. 80 82 83 84

Hue I str. 80 82 83 84

5

Cu Chi

Sihanoukville
Koh Samui

Saigon
Phu Quoc
delta Mekongu
Can Tho

5

Phu Quoc I str. 83 84

6

7
Lodní plavby – viz s. 98
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barmský rybář (Petr Vrána)

Ležící Buddha (Lenka Vacková)

Snídaně
8–16 účastníků

Barma
velká cesta



Do země zlatých pagod

15
18
dní

BARMA
Pagan

Mandalaj

Zveme vás do úžasné a tajuplné země plné kontrastů. Na jedné strajez. Inle
ně je Barma jedna z nejchudších zemí světa a na straně druhé země
Ngapali
plná pozlacených pagod a Buddhů posázených drahokamy. Ačkoliv
Bago
zemi vládne vojenská junta, každé důležité rozhodnutí musí schválit
Rangún
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 mnoho dalšího uvidíte a zažijete na tomto zájezdu. Na závěr si můžete
cestu po této zajímavé zemi prodloužit pobytem u moře na krásných plážích
Bengálského zálivu.
1.–2. Praha – Rangún: přílet do bývalého
hlavního města Barmy, vyřízení víz.
3. Rangún: prohlídka města – 98 m vysoká
pagoda Shwedagon (nejposvátnější buddhistický stánek v Barmě), obrovská socha
ležícího Buddhy v Chauktatgyi; možnost
návštěvy trhu Bogyoke Aung San – úžasné
panoptikum barmského života.
4. Rangún – Kyaiktiyo: přesun na jedno
z nejvýznamnějších poutních míst v zemi,
tzv. Zlatý viklan se stúpou s Buddhovým
vlasem – částečně pěší výstup a nocleh na
vrcholku hory.
5. Kyaiktiyo – Pegu (Bago): přejezd do města
Pegu – prohlídka 55 m dlouhého ležícího
Buddhy; Shwemawdaw – nejvyšší stúpa
v zemi (114 m); noční autobus.
6. Mandalaj: celodenní prohlídka – chrám
Mahamuni s nejuctívanější sochou Buddhy,
pokrytou 15 cm silnou vrstvou zlatých
plátků, návštěva řemeslnických dílen; západ slunce na Mandalajské hoře s výhledem
na řeku Iravádí.
7. Mandalaj: celodenní výlet po okolí s krátkou plavbou po Iravádí do Mingunu – pozůstatky největší pagody na světě (zamýšlená výška 150 m), největší funkční zavěšený
zvon na světě (90 tun); podvečerní Amarapura se slavným 1,2 km dlouhým mostem
z týkového dřeva.
Pagodový komplex Indein (Roman Garba)

8. Mandalaj – Pugam (Pagan): svítání na
Iravádí a brzy ráno nalodění – celodenní
plavba po Iravádí do města Pugam a pozorování rušného života na řece.
9. Pugam – staré královské město s více
než 2000 pagodami, chrámy a svatyněmi
z 11.–13. stol.: okruh s prohlídkou nejvýznamnějších pagod – nejkrásnější pagoda
Ananda ad., návštěva dílny lakérů nádobí;
pohled z některé z pagod na západ slunce
nad chrámy Pugamu.
10. Pugam – Kalaw: celodenní přejezd barmským venkovem se zastávkou na předbuddhistických svatyních natů na hoře Popa,
tyčící se 737 m nad planinou – výstup na
vrchol 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 – j. Inle: přesun k jezeru 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 zahrady, rybáři pádlující nohama, prohlídka vesnice Indein s komplexem svatyní a stúp.
14.–15. Inle – Praha: transfer na letiště a let
přes Rangún domů, přílet do ČR 15. den.
Barmské loutky (Jan Pospíšil)

video
Pugam
(Jiří Šrámek)

víte, že

Východ slunce nad Pugamem (Jan Pospíšil)

PRODLOUŽENÍ NA PLÁŽÍCH NGAPALI:
14. Inle – Ngapali: transfer na letiště, přelet
do města Thandwe a krátký přesun do některého z rezortů na jedné z nejkrásnějších
pláží v Barmě.
15.–16. Ngapali: dvoudenní odpočinek na
bělostných plážích – možnost šnorchlování,
výletů pěšky či na kole po okolních vesničkách, pozorování rybaření a sušení ryb.
17.–18. Ngapali – Praha: během dne přelet do
Rangúnu a odet domů, přílet do ČR 18. den.
Základní varianta (15 dní)
Kód zájezdu Termín
33-375-710
9.–23. 3.
19. 10.–2. 11.
33-375-720

Cena (Kč)
72 800
72 800

termíny pro rok 2018 – viz www.chinatours.cz
jednolůžkový pokoj – 7800 Kč
barmské vízum – 1400 Kč
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Slunečník a thanaka proti sluníčku (Jan Pospíšil)

Prodloužená varianta (18 dní)
Kód zájezdu Termín
Cena (Kč)
33-375-711
9.–26. 3.
82 800
19. 10.–5. 11. 82 800
33-375-721
termíny pro rok 2018 – viz www.chinatours.cz
jednolůžkový pokoj – 11600 Kč
barmské vízum – 1400 Kč

Všeobecně platné podrobnější informace o zájezdových službách naleznete na straně 6.
V ceně zahrnuto: letenka Praha–Rangún–Praha (vč. všech poplatků), 1x přelet Heho–Rangún (základní verze), 2x přelet Heho–Thandwe–Rangún (prodloužená verze), 1x noční autobus na sezení, 1x celodenní loď po
Iravádí, mikrobusy, rikši, 11x hotel ** se snídaní (+ 3x v prodloužení), český odborný průvodce China Tours.

Barma
a Thajsko

Snídaně
vstupy v ceně
8–16 účastníků



Zemí tisíce pagod do země úsměvů

16
19
dní

Zveme vás do dvou úžasných buddhistických zemí, pravých klenotů jihovýchodní Asie.
Pomalu se otevírající Barma si stále zachovává kouzlo turisty málo objevené destinace.
Navzdory překotným změnám se tu dosud setkáme s unikátními prvky tradičního
života. Navštívíme nejkrásnější pagody a chrámy, zastavíme se v královském městě
Mandalaji a budeme žasnout nad dechberoucí vznešeností pugamských chrámů.
Turisty prověřené a oblíbené Thajsko má také stále co nabídnout: nesmírně přátelské
a usměvavé obyvatele, fantastické jídlo a samozřejmě nádherné památky i rozmanitou
přírodu, a pro zájemce též prodloužení na ostrově Koh Samet.
Rangún – pagoda Shwedagon – panoptikum barmského života – Mandalaj – řeka Iravádí –
Amarapura a most U-Bein – 2000 pagod, chrámů a svatyní v Pugamu – Bangkok – Královský
palác – Wat Phra Keo – komplex khmerských chrámů Phimai – NP Khao Yai U – pozůstatky říše
Ayutthaya U – most přes řeku Kwai – plovoucí trh – písčité pláže ostrova Koh Samet
Podrobný program zájezdu najdete na www.chinatours.cz
Základní varianta (16 dní)
Kód zájezdu Termín
33-387-710
18. 1.–2. 2.
33-387-720
8.–23. 11.

Cena (Kč)
82 800
82 800

termíny pro rok 2018 – viz www.chinatours.cz
jednolůžkový pokoj – 7800 Kč
barmské vízum – 1400 Kč

Pugam ve stínu palem (Lenka Pospíchalová)

Prodloužená varianta (19 dní)
Kód zájezdu Termín
Cena (Kč)
33-387-711
18. 1.–5. 2.
89 800
33-387-721
8.–26. 11.
89 800
termíny pro rok 2018 – viz www.chinatours.cz
jednolůžkový pokoj – 10600 Kč
barmské vízum – 1400 Kč

Všeobecně platné podrobnější informace o zájezdových službách naleznete na str. 6.
V ceně zahrnuto: letenka Praha–Rangún / Bangkok–Praha (vč. všech poplatků), 3x přelet (Rangún–
Mandalaj, Pagan–Rangún–Bangkok), mikrobusy, projížďka lodí v Bangkoku, výlet vlakem v Kanchanaburi,
13x hotel *** se snídaní (+ 3x v prodloužení), vstupy do památkových objektů a přírodních lokalit dle
programu, český odborný průvodce China Tours.

Thajská pláž (Barbara Andelová)
Zlaté pagody (Lenka Vacková)

Chrámy Luang Phrabangu (Jan Bím)

6–16 účastníků
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Průzračné moře s pláží (Ivana Kolbabová)

Plovoucí trh (Klára Štiplová)
Angkor Thom – Bayon (Petr Komers)

21
dní

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

Oblíbené a příjemné Thajsko, ještě nedávno těžce zkoušená
LAOS
Kambodža i turisticky pozapomenutý Laos – to budou
cíle naší cesty. Poznáme překrásnou tropickou přírodu,
Chiang Rai
Vientiane
unikátní historické památky a především zdejší milé
obyvatele. Směr nám budou udávat řeky – rušná Chao
THAJSKO
Phraya, životodárný Mekong, či tok obracející Tonle, jež
Angkor Wat
nás dovede až k jedinečnému chrámovému komplexu
Bangkok
Phnom Penh
Angkor. Na konci cesty si užijeme koupání na písečných
Ko Chang
KAMBODŽA
plážích ostrova Koh Chang. A komu nebude stačit odpočinek
na pláži, může se projet na slonu či šnorchlovat v průzračných
vodách Thajského zálivu.
1.–2. Praha – Bangkok: přílet a ubytování;
další program dle času příletu.
3. Bangkok: prohlídka thajského hlavního
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, zvaných
„Chao Khao“ (lidé z hor).
5. Chiang Rai – Huay Xai: mikrobusem do oblasti „opiového” Zlatého trojúhelníku v nejsevernější části Thajska – fakultativně krátká návštěva Barmy a místního pestrobarevného
trhu; překročení hranice do Laosu.
6. Huay Xai – Luang Phrabang: plavba po
legendárním veletoku Mekong 300 km
dlouhým, jinak nepřístupným horským údolím s vesničkami s obyvateli téměř nezasaženými civilizací.
7. Luang Phrabang U – jedno z nejkrásnějších a nejpříjemnějších měst Asie: starobylé
sídlo králů s mnoha buddhistickými chrámy, francouzskou koloniální architekturou,
spoustou zeleně a jedinečnou atmosférou.
8. Luang Phrabang: fakultativní výlet k vodopádům Kuang Si – koupání v kaskádových
jezírkách, vesnice horských kmenů, nebo
Vodopády Kuang Si (Radek Pivnička)

nasávání atmosféry města a nákupy suvenýrů.
9. Luang Phrabang – Vang Vieng: přejezd
krajinou serpentin s úchvatnými výhledy.
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 krasovými jeskyněmi.
12. Vang Vieng – Vientiane: hornatou krajinou přes malebné vesničky do hl. města
Laosu – Zlatá stúpa Pha That Luang, chrám
Wat Si Saket; možnost večerního posezení
u Mekongu.
13. Vientiane – Phnom Penh: letecky do
hl. m. Kambodže – královský palác se Stříbrnou pagodou s 5000 stříbrnými dlaždicemi;
pro zájemce Muzeum genocidy.
14. Phnom Penh – Siem Reap: výlet lodí po
jezeře 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
komplexu Angkor a jeho tajuplná atmosféra – khmérské chrámy Bayon, Ta Prohm,
Banteay 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 ostrova – koupání, šnorchlování na
korálech, možnost sloního safari.
20.–21. Koh Chang – Praha: přejezd do Bangkoku a let do Prahy, přílet 21. den.
Kód zájezdu
33-374-710
33-374-720

Termín
13. 2.–5. 3.
6.–26. 11.

Cena (Kč)
68 800
68 800

termíny pro rok 2018 – viz www.chinatours.cz
jednolůžkový pokoj – 5400 Kč
laoské + kambodžské vízum – 30 + 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. 6.
V ceně zahrnuto: letenka Praha–Bangkok–Praha
(vč. všech poplatků), 1x přelet (Vientiane–Phnom
Penh), turistické autobusy (1x noční přejezd), 6x plavba lodí, mikrobusy, taxi a tuk-tuky, 17x hotel ** nebo
bungalov, český odborný průvodce China Tours.
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Snídaně
8–16 účastníků

Laos
a Kambodža

dní



Po stopách khmérské civilizace

LAOS
Ochutnejte skutečnou lahůdku připravenou pro zkušené
Luang Phrabang
cestovatele. Zavedeme vás na atraktivní, a přesto
neznámá místa s bohatou historií, zasazená v nádherné
Vientiane
přírodě. První chrámy navštívíme v severním Laosu
a pokračovat budeme povodím Mekongu až na jih.
Pakse
Projedeme se mezi čtyřmi tisíci ostrovy a při troše štěstí
spatříme i místní sladkovodní delfíny. V Kambodži nás
Banlung
Angkor Wat
kromě proslulého Angkoru čekají i další, neprávem
Kratie
opomíjené klenoty khmérské civilizace. Zavítáme také na
KAMBODŽA
málo navštěvovaný východ země – poznat zajímavá etnika
a spatřit kráterová jezera a vodopády.
1.–3. Praha – Luang Phrabang: letecký přesun
do Laosu; Luang Phrabang – jedno z nejkrásnějších měst Asie na březích veletoku Mekong,
starobylé sídlo králů s mnoha buddhistickými
chrámy, francouzskou koloniální architekturou
a jedinečnou atmosférou.
4. Luang Phrabang: výlet lodí k jeskyním Pak
Ou – místo stovek Buddhových soch; vodopády Kuang Si a možnost koupání v přírodních
jezírkách; procházky královským městem.
5. Luang Phrabang – Vang Vieng: přejezd krajinou serpentin s úchvatnými výhledy.
6. Vang Vieng: odpočinek v krásné krajině
mohutných skalních masivů – výlety do okolí s mnoha krasovými jeskyněmi; koupání
v Modré laguně – možnost zapůjčení kol či
nenáročné plavby na kajacích.
7. Vang Vieng – Vientiane: hornatou krajinou přes malebné vesničky do hl. m. – široké
bulváry lemované stromy, Zlatá stúpa Pha That
Luang, chrám Wat Si Saket.
8. Vientiane – Čampasak: ranní přelet na jih
do Pakse; jízda náhorní plošinou Bolaven s vesnicemi etnických menšin – plantáže laoského
čaje a proslulé kávy, vodopády Tat Fan v nedotčené džungli; příjezd do Čampasaku.
9. Čampasak – ostrov Khong: khmérský chrámový komplex Wat Phu z 8.–11. stol.; mohutné vodopády Khon Pha Pheng; 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. O. Khong – Banlung: přechod hranic do
Kambodže a pokračování do Banlungu –
hl. m. provincie Ratanakiri proslulé panenskou přírodou.
11.–12. Ratanakiri: výlety v okolí Banlungu
– tyrkysové vody kráterového jezera Yeak
Laom, plavba po řece Se San – vesnice etnických menšin, vodopády Ka Chhang a Katieng.
13. Banlung – Kratie: celodenní přejezd do
Kratie; v podvečer jedna z největších atrakcí tohoto úseku Mekongu – pozorování sladkovodních delfínů.
14. Kompong Cham – Kompong Thom: pokračování 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 – Siem Reap: desítky chrámů v komplexu bývalého hl. m. kdysi mocného
království Čenla; pokračování do Beng Mealea – prohlídka chrámu ukrytého před zraky
většiny turistů v husté džungli – předobraz
Angkor Watu s unikátní atmosférou; pokračování do Siem Reapu.
16. Angor Wat U: toulky mezi ruinami jedinečného komplexu chrámů – Angkor Thom,
Bayon, Sloní terasa, Ta Prohm, Banteay Kdei
a mnohé další; fakultativně možnost letu horkovzdušným balonem nad Angkorem.
17.–18. Siem Reap – Praha: zakončení pobytu projížďkou po jezeře Tonle a návštěva plovoucích vesnic; odlet do ČR, návrat 18. den.
Kód zájezdu Termín
33-376-710
2.–19. 3.

Plovoucí vesnice na Tonle Sap ( Jaroslav Lhota)
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Vang Vieng (Václav Macek)

Cena (Kč)
76 800

termíny pro rok 2018 – viz www.chinatours.cz
jednolůžkový pokoj – 8800 Kč
laoské + kambodžské vízum – 30 + 30 USD
(platí se při vstupu)
Všeobecně platné podrobnější informace
o zájezdových službách naleznete na str. 6.
V ceně zahrnuto: letenka Praha–Luang Phrabang / Siem Reap–Praha (vč. všech poplatků), 1x
přelet (Vientiane–Pakse), 4x plavba lodí, mikrobusy, tuk-tuky, džípy, 15x hotel ** se snídaní, český
odborný průvodce China Tours.

Ležící Buddha (barbara Andelová)
Na slonu v areálu Angkoru (Lenka Vacková)
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Snídaně
vstupy v ceně
8–16 účastníků

Poklidná hladina zátoky Halong (Karel Štumpa)
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Lodní výlet v 2 T (Amazing_Thailand)

Luang Phrabang (Petr Komers)

Za dědictvím dávných říší

Hanoj

Halong

Vydejte se s námi za poklady jihovýchodní Asie a poznejte
Luang Phrabang
to nejlepší, co někdejší Indočína nabízí. Projdeme se kolem
hanojského Jezera Navráceného meče, zažijeme nezapomenutelnou plavbu Zátokou zanořujícího se draka, loďkou
THAJSKO
Hue
Ayutthaya
se projedeme po Voňavé řece v Hue. Se zatajeným dechem
Siem Reap
Bangkok
budeme kráčet okolo majestátních angkorských chrámů,
ŽA
zpola utopených v okolní džungli. Po jezeře Tonle se vydáme
Koh Samet
OD
B
k plovoucím vesnicím, v Bangkoku spatříme nejednu obří sochu
M
KA
Buddhy. Vychutnáme si poklidnou atmosféru Luang Phrabangu –
města tisíců 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.
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1.–2. Praha – Hanoj: hl. m. Vietnamu – uličky starého města, romantická zákoutí u jezera Navráceného meče; večer slavné vodní loutkové divadlo.
3. Hanoj – Halong U: přejezd do zátoky Zanořujícího se draka – plavba mezi nesčetnými
vápencovými homolemi, návštěva krasové jeskyně, plovoucí rybářské vesnice; nezapomenutelný nocleh na lodi.
4. Halong – Hanoj: dokončení plavby – koupání či
kajaking v Tonkinském zálivu (dle počasí); odpoledne návrat do Hanoje a noční lehátkový vlak.
5. Hue U: bývalé hl. m., sídlo posledních vietnamských císařů – rozsáhlé hrobky dynastie Nguyen,
tzv. Zakázané město se síní Nejvyšší harmonie, projížďka loďkou po Voňavé řece k pagodě Thien Mu.
6. Hue – Luang Phrabang U: přelet přes Hanoj
do Laosu – toulky královským městem s mnoha
buddhistickými chrámy, koloniální architekturou a úžasnou atmosférou; vrch Phu Si s výhledy
na řeku Mekong.
7. Luang Phrabang: návštěva nádherného chrámu
Wat Xieng Thong; výlet lodí po Mekongu k jeskyním Pak Ou se stovkami Buddhových soch – cestou návštěva palírny či tkalcovské dílny; vodopády
Kuang Si s možností koupání v jezírkách.
8. Luang Phrabang – Siem Reap: bývalý Královský palác; přelet do Kambodži do blízkosti
angkorských chrámů.
Základní varianta (15 dní)
Kód zájezdu Termín
33-372-710
12.–26. 1.
26. 10.–9. 11.
33-372-720

Cena (Kč)
78 800
78 800

termíny pro rok 2018 – viz www.chinatours.cz
1lůžk. pokoj – 7200 Kč, vietnamské vízum – 2200 Kč
laoské + kambodžské vízum – 30 + 30 USD
(platí se při vstupu)

9. Komplex Angkor U: celodenní prohlídka chrámů – Bayon, Ta Prohm, Banteay Kdei, Sloní terasa; večer khmérské taneční vystoupení s večeří.
10. Siem Reap: výlet k jezeru Tonle – lodí k plovoucím vesnicím; návštěva „citadely krásek” –
Banteay Srei.
11. Siem Reap – Bangkok: přelet do hl. m. Thajska – projížďka po řece Chao Phraya, rušná
čínská čtvrť.
12. Bangkok: nádherně zdobený královský
palác a chrám Wat Phra Keo, chrám Wat Traimit se sochou Buddhy ze zlata, chrám Wat Pho
a 45metrová socha ležícího Buddhy.
13. Bangkok – Ayutthaya U: výlet do historického parku s polorozpadlými chrámy – připomínka slavné minulosti jedné z nejstarších
a nejmocnějších říší JV Asie.
14.–15. Bangkok – Praha: nejznámější thajský plovoucí trh Damnoen Saduak; návrat do
Bangkoku 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: 2 dny odpočinku na krásných písčitých plážích ostrova – poklidná atmosféra, koupání a vodní sporty.
17.–18. Koh Samet – Praha: návrat na pevninu
a odlet z Bangkoku domů, návrat do ČR 18. den.
Prodloužená varianta (18 dní)
Kód zájezdu Termín
Cena (Kč)
33-372-711
12.–29. 1.
82 800
26. 10.–12. 11. 82 800
33-372-721
termíny pro rok 2018 – viz www.chinatours.cz
1lůžk. pokoj – 10 800 Kč, vietnamské vízum – 2200 Kč
laoské + kambodžské vízum – 30 + 30 USD
(platí se při vstupu)
Všeobecně platné podrobnější informace
o zájezdových službách naleznete na str. 6.

Královské město Hue (Karel Štumpa)

Ležící Buddha v chrámu v Bangkoku (J. Bím)

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

Snídaně
6–16 účastníků



18
dní

Za přírodou
a lidmi Indočíny
Za obyvateli hor a krásnou přírodou

Sapa

Jihovýchodní Asie patří mezi etnicky a nábožensky
Dien Bien Phu
Hanoj
nejpestřejší oblasti světa a pro horské oblasti to platí
LAOS
dvojnásob. Žijí zde představitelé tzv. horských kmenů, jež
Luang
Phrabang Phonsavan
si doposud zachovaly svou tradiční kulturu a způsob obživy.
Vypravíme se za Bílými Thajci, Hmongy, obyvateli etnik
Vientiane
Khmu či Akha a dalšími, které doposud snadno rozpoznáme podle
krásného a unikátního oblečení jejich žen. Navštívíme méně
známá místa a odlehlé vesničky někdejší Indočíny a zastavíme se i ve
starobylých městech Hanoji a Luang Phrabangu. Tady všude nás bude
VIETNAM
provázet nádherná příroda, pohnutá historie i přátelská povaha obyvatel
tohoto krásného koutu světa.
1.–2. Praha – Hanoj: přílet, staré město – chrám
Ngoc Son s dřevěným Mostem jitřních paprsků,
Hoan Kiem – jezero Navráceného meče s Želví
věží; vodní loutkové divadlo, možnost projížďky
rikšami uličkami staré Hanoje.
3. Hanoj: dokončení prohlídky – Chrám písemnictví, Pagoda na jediném sloupu, mauzoleum Ho Či
Mina, Etnologické muzeum; noční lehátkový vlak.
4. Sapa – horské městečko na úpatí nejvyšší
hory Vietnamu Fansipan (3143 m): nenáročný treking v nádherném horském prostředí
– malebné rýžové terasy a příslušníci četných
etnických menšin.
5. Sapa: vietnamsko-čínské pohraničí, návštěva
venkovského trhu – nepřeberné množství zboží,
místní „horské“ etnické menšiny v pestrém
tradičním oblečení.
6. Bac Ha – Hoang Su Phi: nádherné scenérie hor severního Vietnamu – rýžová políčka,
čajové plantáže a vesničky Květinových Hmongů, Tajů a dalších.
7. Hoang Su Phi – Yen Minh: krásné výhledy na
horské vrcholky, návštěva místní vesnice, scénický průsmyk Quan Ba.
8. Yen Minh – Meo Vac: připomínka historie obchodu s opiem – palác rodiny Vuong, starobylé
uličky a trh ve vesnici Dong Van, fantastické
scenérie průsmyku Ma Pi Leng.
9. Meo Vac – NP Ba Be: etnologické muzeum;
NP Ba Be – jedna z nejkrásnějších oblastí Vietnamu – množství unikátní fauny a flóry,
vesničky domorodých etnik, četné jeskyně vzniklé působením vody.
10. Ba Be – Hanoj: projížďka lodí v krásném
prostředí řeky Nang – návštěva jeskyně
Puong a vodopádu Dau Dang; večerní návrat
do Hanoje.
11. Hanoj – Luang Phrabang U: přelet do
Laosu – toulky někdejším královským městem s mnoha buddhistickými chrámy, dochovalou koloniální architekturou a úžasnou atmosférou; barvitý večerní trh.
12. Luang Phrabang – Phonsavan: krajina vápencových skal, týkových plantáží a políček
rýže a zeleniny – výlet k vodopádům s možností koupání; pokračování do Phonsavanu.
13. Phonsavan – Vang Vieng: Planina džbánů
s až 2000 let starými kamennými nádobami,
jedno z nejtajemnějších míst JV Asie, ruiny
někdejšího hlavního města v Xieng Khuang;

dále hornatou krajinou s krásnými
výhledy do Vang Viengu.
14. Vang Vieng: odpočinek v nádherné krajině mohutných skalních masivů – nenáročná
plavba na kajacích, možnost půjčení kol či
návštěvy jeskyní.
15. Vang Vieng – Vientiane: přesun do hlavního města Laosu – chrám Wat Si Saket s tisici
sošek Buddhy, symbol Laosu zlatá stúpa That
Luang, pozůstatek koloniální minulosti – vítězný oblouk Patuxai.
16. Vientiane: celodenní výlet do NP Phou
Khao Khouay – oblast známá výskytem orchidejí, mnoha druhy ptactva, krásná oblast
málo zasažená působením člověka.
17.–18. Vientiane – Praha: odlet přes Hanoj
nebo Bangkok zpět domů, přílet do ČR 18. den.
Kód zájezdu Termín
23. 11.–10. 12.
33-377-710

Planina Džbánů u Phonsavanu (Jiří Vaněček)
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Rybáři na řece Ou (Jiří Vaněček)

Cena (Kč)
76 800

jednolůžkový pokoj – 6900 Kč
vietnamské vízum – 2200 Kč
laoské vízum – 30 USD (platí se při vstupu)
Všeobecně platné podrobnější informace
o zájezdových službách naleznete na str. 6.
V ceně zahrnuto: letenka Praha–Hanoj / Bangkok–
Praha (vč. všech poplatků), 2x místní přelet (Hanoj–
Luang Phrabang–Hanoj/Bangkok), 1x noční lehátkový vlak, lodi, minibusy, 14x hotel ** se snídaní, český
odborný průvodce China Tours.

Trh v Bacha (Mike Tran)

Rýžové terasy u Sapy (Lenka Vacková)

Snídaně
vstupy v ceně
8–18 účastníků

Krvavé slunce nad Phnom Penhem (Ivana Kolbabová)
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Angkor Thom-Bayon (Miloš Podpěra)

Vietnamské dívky (Slávek Suldovský)

Vietnam
a Kambodža

15
18
dní

VIETNAM
Hanoj

Halong

Za tajemstvím Indočíny

Toužíte nahlédnout do tajemných zákoutí Angkoru, jednoho z největších
Hue
Hoi An
chrámových komplexů na světě? Strávit romantickou noc v zátoce
Halong, kde se kdysi dávno měl podle pověstí zanořit drak? SpaKAMBODŽA
třit slavné vodní loutkové divadlo či ochutnat pravé vietnamAngkor
Wat
ské závitky? Během této cesty toho stihneme ještě mnohem
Phnom Penh
více. Kromě pěti míst ze seznamu UNESCO navštívíme
honosné císařské paláce i chrámy určené prostému lidu.
Sihanoukville Saigon
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!
1.–2. Praha – Hanoj: přílet, ubytování a seznámení
se starým městem – chrám Ngoc Son s dřevěným
mostem Jitřních paprsků, Hoan Kiem – jezero
Navráceného meče s Želví věží; večer představení
věhlasného vodního loutkového divadla.
3. Halong U: zátoka Zanořujícího se draka s více
než dvěma tisíci vápencových homolí tyčících
se z vod Tonkinského zálivu – plavba zátokou s možností koupání (dle počasí), návštěva
„plovoucích vesnic” místních rybářů; nezapomenutelný nocleh na lodi.
4. Halong – Hanoj: pokračování plavby zátokou, návštěva jeskyně Zázraků; návrat do Hanoje a noční lehátkový vlak.
5. Hue U: bývalé hl. m. nazývané „městem
harmonie”, sídlo posledních vietnamských císařů – 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. Hue – Hoi An U: přejezd do Hoi Anu, procházka uličkami starého města – japonský krytý
most z 16. stol., ukázkové shromažďovací domy
čínských kongregací.
8. Hoi An – Saigon: výlet do My Sonu U, někdejšího náboženského centra království Čampa
– jedinečný komplex pozůstatků hinduistických
chrámů ze 4.–13. stol.; přelet do Saigonu.
9. Saigon (Ho Či Minovo město): výlet do tunelů Cu Chi – síť více než 250 km úzkých tunelů

vybudovaných za vietnamské války; Saigon
– koloniální francouzská architektura (pošta,
radnice, katedrála Notre Dame).
10. Saigon – Siem Reap: přelet do Kambodži
a ubytování; večer khmerské taneční vystoupení s ochutnávkou místních specialit.
11. Angkor U: celodenní prohlídka nejrozsáhlejšího archeologického komplexu na světě
– khmérské chrámy Angkor Wat, Bayon, Ta
Prohm, Sloní terasa ad.; 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 přejezd
kambodžským venkovem do královského města
Phnom Penhu.
14.–15. Phnom Penh – Praha: prohlídka města
– Královský palác se Stříbrnou pagodou s 5000
stříbrnými dlaždicemi, Národní muzeum se
sbírkami angkorských soch; odpoledne odlet
domů, přílet do ČR 15. den.
PRODLOUŽENÍ U MOŘE V SIHANOUKVILLE:
14. Phnom Penh – Sihanoukville: odpoledne
odjezd do plážového centra Kambodži.
15.–16. Sihanoukville: dvoudenní odpočinek na
plážích Thajského zálivu – možnost masáží nebo
vodních sportů.
17.–18. Sihanoukville – Praha: návrat do Phnom
Penhu a odlet domů, přílet do ČR 18. den.
Katedrála Notre Dame, Saigon (I. Kolbabová)

Zátoka Halong (Renáta Jelínková)
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Angkor Wat (Jiří Vacek)

Základní varianta (15 dní)
Kód zájezdu Termín
33-371-710
9.–23. 2.
33-371-720
2.–16. 3.
33-371-730
3.–17. 8.
26. 10.–9. 11.
33-371-740
16.–30. 11.
33-371-750

Cena (Kč)
72 800
72 800
72 800
72 800
72 800

termíny pro rok 2018 – viz www.chinatours.cz
jednolůžkový pokoj – 7800 Kč
vietnamské vízum – 2200 Kč
kambodžské vízum – 30 USD (platí se při vstupu)

Pagoda Thien Mu, Hue (Jiří Vacek)

Prodloužená varianta (18 dní)
Kód zájezdu Termín
Cena (Kč)
33-371-711
9.–26. 2.
78 800
33-371-721
2.–19. 3.
78 800
33-371-731
3.–20. 8.
78 800
26. 10.–12. 11. 78 800
33-371-741
16. 11.–3. 12.
78 800
33-371-751
termíny pro rok 2018 – viz www.chinatours.cz
jednolůžkový pokoj – 9200 Kč
vietnamské vízum – 2200 Kč
kambodžské vízum – 30 USD (platí se při vstupu)

Všeobecně platné podrobnější informace o zájezdových službách naleznete na str. 6.
V ceně zahrnuto: letenka Praha–Hanoj / Phnom Penh–Praha (vč. všech poplatků), 2x přelet (Hoi An–Saigon–Siem Reap), 1x noční lehátkový vlak, 1x výlet lodí s noclehem, mikrobusy, 10x hotel *** se snídaní (+ 3x
v prodloužení), 1x kajuta na lodi v zátoce Halong s plnou penzí, 1x bufetová večeře při khmérském představení, vstupné do památkových objektů dle programu, český odborný průvodce China Tours.

Vietnam nejen
pro gurmány

polopenze
vstupy v ceně
6–16 účastníků



Typické vietnamské lampiony (Lenka Petrášová)

7

dní

Za památkami a nejlepší kuchyní Vietnamu

Vietnamská kuchyně se vyznačuje čerstvostí, svěží chutí místních bylinek a koření
a použitím vynikajících surovin. 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 hanojské 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 nabízející ovoce, koření, čerstvou
zeleninu a ryby, ale i do vesniček, kde se voňavé bylinky a tropické plody pěstují.
Hanoj – jezero Navráceného meče – ochutnávky u pouličních stánků – vodní loutkové divadlo –
oběd ve vietnamské domácnosti – Hoi An U – vesnice pěstující bylinky a koření – japonský krytý
most – Saigon – koloniální architektura – jihovietnamská kuchyně – delta Mekongu – lidové
speciality na nočním trhu			
Podrobný program zájezdu na www.chinatours.cz

Japonský krytý most, Hoi An (Jiří Vacek)

Termín: 5.–11. 1., 20.–26. 10. | Cena: 44 800 Kč
jednolůžkový pokoj – 2500 Kč, vietnamské vízum – 2200 Kč

Silvestr
ve Vietnamu

Přelom roku v jižním Vietnamu

snídaně
vstupy v ceně
6–16 účastníků



10
dní

Vyměňte mrazivé a pošmourné dny za sluncem zalité jižní pobřeží Vietnamu a oslavte
s námi Nový rok na ostrově Phu Quoc, na jednom z nejhezčích míst jihovýchodní Asie.
Nejprve navštívíme Saigon a seznámíme se blíže s jeho složitou a pestrou minulostí,
nevyhneme se ani jeho ulicím tepajícím životem. Unikneme ale i do klidu vesniček
lemujících břehy Mekongu, uvidíme přípravu cukrovinek z medu a rýže a ti nejodvážnější
si připijí pálenkou, v níž místo švestek plavou hadi a štíři. Pohnutou válečnou historii
země si připomeneme u tunelů Vietcongu v Cu Chi. Od všech vjemů si odpočineme při
několikadenním pobytu na ostrově Phu Quoc, kde si každý najde aktivity dle svého gusta.
Saigon – koloniální francouzská architektura – tunely Cu Chi – delta Mekongu – plovoucí trh
Cai Rang – Phu Quoc – Silvestr a Nový rok na tropickém ostrově
Podrobný program zájezdu najdete na www.chinatours.cz
Termín: 26. 12.–4. 1. 2018 | Cena: 58 800 Kč
jednolůžkový pokoj – 4900 Kč, vietnamské vízum – 2200 Kč

Pestrá vietnamská kuchyně (Radka Podpěrová)
Tropický ostrov Phu Quoc (Václav Macek)
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Rýžové terasy v Sapa (Lenka Vacková)

Na trhu v tradičním oděvu (Libor Bednář)

Vstupní brána do Chrámu písemnictví (Renáta Jelínková)
Tropický ostrov Phu Quoc (iStock.com Archiv)

Vietnam
velká cesta
Zemí zanořujícího se draka

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. Projdeme 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 o prodloužení na Phu Quocu – ostrově
nejlepších vietnamských pláží a výtečné rybí omáčky.
1.–2. Praha – Hanoj: procházka starým městem
– jezero Navráceného meče s Želví věží, chrám
Ngoc Son s mostem Jitřních paprsků; večer
slavné vodní loutkové divadlo.
3. Hanoj: prohlídka města – Chrám písemnictví, Pagoda na jediném sloupu (symbol Hanoje), mauzoleum Ho Či Mina, pagoda Založení
státu, katedrála Sv. Josefa; noční lehátkový vlak.
4. Sapa – horské městečko na úpatí nejvyšší
vietnamské hory Fansipan (3143 m): průsmyk
Tram Ton, 100 m vysoký Stříbrný vodopád.
5. Sapa: nenáročné pěší výlety vesnicemi národnostních menšin – terasovitá rýžová políčka,
vodní buvoli a tradiční obydlí.
6. Vietnamsko-čínské pohraničí: tradiční víkendový trh; noční lehátkový vlak.
7. Hanoj – Halong U: příjezd vlakem a přejezd
do zátoky Zanořujícího se draka – více než
dva tisíce vápencových homolí vystupujících
z vody, plovoucí vesnice a nezapomenutelný
nocleh na lodi.
8. Halong – Hanoj: dokončení plavby – návštěva
jedné z mnoha krasových jeskyní, možnost koupání
v zátoce; návrat do Hanoje a noční lehátkový vlak.
9. Dong Hoi – Hue: 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 řeky; nejlepší vietnamská kuchyně.
10. Hue: dokončení prohlídky města – areál
císařského paláce, tzv. Zakázaného města,
rozsáhlé hrobky císařů dynastie Nguyen.
11. Hue – Hoi An U: přejezd do starobylého přístavu – malebné uličky, shromažďovací domy čínských
kongregací, japonský krytý most.
Základní varianta (18 dní)
Kód zájezdu Termín
33-370-710
26. 2.–15. 3.
33-370-720
12.–29. 11.

Cena (Kč)
68 800
68 800

termíny pro rok 2018 – viz www.chinatours.cz
jednolůžkový pokoj – 6400 Kč
vietnamské vízum – 2200 Kč

Doprava
ve Vietnamu
je zážitek

18
22

Snídaně
8–16 účastníků

Detail věže Po Nagar (Renáta Jelínková)



dní

Sapa
Hanoj

Halong

tunely Vinh Moc
Hue
Hoi An

VIETNAM
Nha Trang

o. Phu Quoc

Saigon
Can Tho

12. Hoi An – My Son U: výlet do starého náboženského centra mocného státu Čampa – pozůstatky hinduistických chrámů ze 4.–13. stol.;
noční lehátkový vlak.
13. Nha Trang: odpočinek – 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
lehátkový vlak.
15. Saigon: příjezd do Ho Či Minova města;
celodenní prohlídka – koloniální francouzská
architektura (pošta, radnice, katedrála Notre
Dame, Prezidentský palác), zajímavá muzea
a rušné trhy, hektická atmosféra jižní metropole Vietnamu.
16. Saigon – Can Tho: výlet do delty Mekongu – projížďka lodí po hlavním toku
řeky i po bočních ramenech pohlcených
tropickou přírodou (cestou malé výrobny
produktů z rýže).
17.–18. Can Tho – Saigon – Praha: plovoucí trh
Cai Rang, největší v deltě Mekongu – stovky
plavidel s ovocem, květinami a dalším zbožím;
návrat do Saigonu a odlet, přílet domů 18. den.
PRODLOUŽENÍ NA OSTROVĚ PHU QUOC:
18. Saigon – Phu Quoc: přelet na ostrov v Thajském zálivu – odpočinek u moře.
19.–20. Phu Quoc: průzračně modrá voda s bohatým podmořským životem a nejkrásnější
vietnamské pláže, ale také krajina s původním
pralesem – koupání, vycházky, či návštěva továrničky na výrobu rybí omáčky.
21.–22. Phu Quoc – Saigon – Praha: letecký
návrat domů.
Prodloužená varianta (22 dní)
Kód zájezdu Termín
Cena (Kč)
33-370-711
26. 2.–19. 3. 76 800
12. 11.–3. 12. 76 800
33-370-721
termíny pro rok 2018 – viz www.chinatours.cz
jednolůžkový pokoj – 9600 Kč
vietnamské vízum – 2200 Kč

Všeobecně platné podrobnější informace o zájezdových službách naleznete na straně 6.
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 celodenní výlet lodí (1x s noclehem), 2x loďka, mikrobusy,
10x hotel ** se snídaní (+ 3x v prodloužení), 1x kajuta na lodi v zátoce Halong s plnou penzí, český odborný
průvodce China Tours.
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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.

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.

Nabídka zájezdů
trasa

do Malajsie,
Singapuru, Indonésie
a na Filipíny

název zájezdu	program	 služby	počet dní














Singapur a Malajsie
Malajsie pro malé objevitele
Silvestr v Malajsii
za krásami Bornea
Malajsie a

(nejen) pro
singapur	 gurmány

Malajsie a Indonésie
Indonésie – velká cesta
Bali a lombok
Sumatra a kalimantan s biologem
Západní Papua a bali
Filipíny – velká cesta
Silvestr na Filipínách
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pro oblast ostrovní JV Asie
Dále vás
zde mohou provázet:
Václav Macek
– průvodce a duší
cestovatel, především
po JV Asii

Mgr. Martin
Primas

Mgr. Pavel
Bártík

Mgr. Renata
Jelínková

Mgr. Jana
Wolfová

průvodce s bohatými
zkušenostmi z JV Asie,
dlouhodobě žije
na Filipínách, autor
filipínských zájezdů

absolvent asijských
studií, roční pobyt
v Indonésii, perfektní
znalost indonéštiny
a místní kultury

vzděláním sice
indoložka, ale v JV
Asii nechala kus srdce,
zkušená průvodkyně
s vášní pro asijské jídlo

milovnice Indonésie,
lektorka indonéského
tance a umění, vede
rozvojové projekty
Kintari

Bc. Kateřina
Kulhánková
– zajišťuje všechny naše
zájezdy v Indonésii;
dlouhodobě žije
v Yogjakartě, která
se stala jejím druhým
domovem

Mgr. David Jakš
– průvodce, novinář
a milovník všeho
asijského
Roman Mudroch
– několikaletá
průvodcovská
zkušenost, žije trvale
na Filipínách

Mgr. Lubomír
Vacek – programový
manažer China Tours,
absolvent religionistiky
a asijských studií,
specialista na JV Asii
a islám, nadšený
cestovatel

Peking

krasohled
Fantastická rozmanitost a pestrost, jak přírodní,
tak kulturní – to je bohatství, jež ukrývají ostrovy
jihovýchodní Asie… Hektické tempo vždy
činorodého Singapuru i pomalu plynoucí „gumový
čas“ na Jávě. Křesťanská procesí na Filipínách, či
propracované pohyby hinduistických tanečnic na
Bali. Pestrobarevné šátky cudně zahalující vlasy
muslimek v Malajsii a Indonésii, naproti tomu koteky
– pouzdra na penisy tvořící jediný oděv mužů na
Papui. Energii zadržující sopky na Jávě, pralesy na
Sumatře a Borneu překypující unikátní květenou
i živočišstvem. Lahodné pokrmy vonící kořením dálek
na každém kroku a hlavně všudypřítomné teplé moře,
obklopující tisíce ostrovů zdejších přívětivých zemí
a nabízející nádherný podmořský svět...
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Symbol Singapuru – Merlion (Vojtěch Lokša)
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Snídaně
vstupy v ceně
8–16 účastníků

Singapur
a Malajsie

dní

Od mrakodrapů přes džungli až na bělostné pláže
Singapur. Malajsie. Také cítíte tu exotiku? Vydejte se s námi
Kota Bharu Perhentianské o.
k rovníku, na pestrou cestu nabitou zážitky... Navštívíme
historické čtvrti „lvího města“ Singapuru krčící se ve stínu
mrakodrapů, projdeme se uličkami starobylé přístavní Melaky
Cameron Highlands
a se zatajeným dechem budeme vzhlížet k zářícím věžím
malajských „dvojčat“ v Kuala Lumpuru. Z moderního
NP Taman Negara
velkoměsta pak unikneme do prastaré džungle národ- Kuala Lumpur
MALAJSIE
ního parku Taman Negara. Mezi zářivě zelenými čajovými
plantážemi v Cameron Highlands si mimo jiné vychutnáme
Melaka
místní vyhlášený čaj. V Kota Bharu, malajském „městě kultury“,
uvidíme některá z mnoha tradičních řemesel. Po cestě plné intenzivSingapur
ních vjemů si odpočineme na krásných plážích Perhentianských ostrovů.

1.–2. Praha – Singapur: přílet do „Lvího
města“ a první seznámení – supermoderní
budovy na březích zátoky Marina.
3. Singapur: pestré etnické čtvrti (arabská,
indická, čínská či koloniální), symbol města
Merlion; zelená oáza uprostřed velkoměsta
– botanické zahrady U proslulé svými orchi
dejemi; výlet na ostrov Sentosa a prohlídka
vyhlášeného podmořského akvária.
4. Singapur – Melaka U: přesun do nejstaršího malajsijského přístavu – procházka sta
Čajovníky v Cameron Highlands (Miloš Podpěra)
robylými uličkami s koloniální architekturou
(směs portugalských, holandských a anglic
Melaka (Jan Pospíšil)
kých vlivů); večerní projížďka po řece.
5. Melaka – Kuala Lumpur: výhled na celé
město z pahorku Sv. Pavla se stejnojmen
ným katolickým kostelem, nejstarší čínský
chrám v Malajsii; odpoledne pokračování
do K. Lumpuru – vůně pouličních jídelniček
a večerní nákupy na čínském trhu.
6. Kuala Lumpur: začátek dne v městských
zahradách – orchideje a motýli; pamětihod
nosti – moderní Národní mešita, historizující
budova starého nádraží; majestátní Náměstí
nezávislosti i slavná „dvojčata“ Petronas
Towers; výlet na severní okraj města
– hinduistický chrám v jeskyních Batu.
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Visuté lávky v NP Taman Negara (Miloš Podpěra)
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Původní obyvatelé – orang asli (Barbara Andelová)

7. Kuala Lumpur – NP Taman Negara: pře
sun do nejznámějšího a nejstaršího malaj
sijského národního parku – vůně a zvuky
tropické přírody; pro zájemce procházka
noční džunglí.
8. Taman Negara U: pozorování bohat
ství fauny a flóry jednoho z nejstarších
pralesů světa z lávek zavěšených vysoko
v korunách stromů; výlet člunem do vesnice
původních obyvatel džungle orang asli.
9. Taman Negara – Cameron Highlands:
přejezd do půvabné horské oblasti se svěží,
bohatou přírodou a příjemným klimatem.
10. Cameron Highlands: pohled na zářivě
zelené čajové plantáže z vrcholku Gunung
Brinchang, lesy plné orchidejí a masožra
vých láčkovek, ovocné a květinové zahrady,
případně motýlí dům, návštěva továrny na
zpracování čaje.
11. Cameron Highlands – Kota Bharu: pře
jezd na východní pobřeží Malajsie, barvitý
noční trh v Kota Bharu.
12. Kota Bharu – Perhentiany: centrum ma
lajské muslimské kultury – sultánské paláce,
trhy vonící kořením, bohaté řemeslné a kulturní tradice; přejezd lodí na nádherné ostrovy v Jihočínském moři.
13.–14. Perhentianské ostrovy: dvoudenní
odpočinek na písčitých plážích – možnost
koupání a šnorchlování v průzračných vo
dách s bohatým mořským životem.
15.–16. Perhentiany – Praha: návrat na pev
ninu, přelet do Kuala Lumpuru a následný
odlet domů.
Kód zájezdu
33-383-710
33-383-720

Termín
14.–29. 4.
12.–27. 8.

Cena (Kč)
82 800
82 800

jednolůžkový pokoj – 13 800 Kč
Všeobecně platné podrobnější informace
o zájezdových službách naleznete na str. 6.
V ceně zahrnuto: letenka Praha–Singapur / Kuala
Lumpur–Praha (vč. všech poplatků), 1x přelet Kota
Bharu–Kuala Lumpur, pronajaté mikrobusy, čluny,
MHD, 13x hotel *** se snídaní, 1x oběd v NP Taman
Negara, vstupné do památkových objektů a NP dle
programu, český odborný průvodce China Tours.

Obyvatelé ptačího parku (Lenka Vacková)

Orangutan (Michael Kaňok)

Malajsie

Snídaně
vstupy v ceně
8–18 účastníků
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pro malé objevitele
Země Sandokana pro celou rodinu

Co víte o Malajsii? Pamětníkům se možná vybaví dobrodružný seriál s démonickým
hrdinou Sandokanem, fanouškům motorismu spíš Velká cena Malajsie. Tato krásná
země ale nabízí mnohem více... Nádherné přírodní a kulturní lokality, přepestrý výběr
fantastického jídla z různých koutů Asie, přátelské obvyvatele i úžasné pláže. A hlavně
v kombinaci se stabilní bezpečnostní situací a velmi dobrou infrastrukturou představuje skvělé místo pro rodinnou dovolenou. Vydejte se tedy i se svými dětmi obdivovat
svítící věže velkoměst či zářící roje světlušek, ochutnat vyhlášený cameronský čaj
přímo v čajové továrně a jahody přímo z plantáže. Nahlédnout do domovů dnešních
Malajců i do chýší původních obyvatel orang asli, kteří vás naučí z foukačky vystřelit
jedovatý šíp. Uvidíte, kde se líhnou želvy, jak důmyslně fungují masožravé láčkovky,
a kdo se nebude bát, vydá se s průvodcem na vycházku do noční džungle. A na konci
cesty si vydechnete na krásných plážích souostroví Langkawi, kde lze buď jen tak lenošit, nebo objevovat krásy podmořského světa...

Petronas Towers v noci, Kuala Lumpur (Jan Pospíšil)

Kuala Lumpur – Petronas Twin Towers – ptačí park s průchozí voliérou – Science Discovery Centre – obří akvárium – kolonie světlušek – jeskyně Batu – Taman Negara – noční džungle a lávky
v korunách stromů – původní obyvatelé orang asli – Cameron Highlands – čajové plantáže
a motýlí dům – mlžný prales – záchranná stanice mořských želv – půlden s orangutany – o. Penang a George Town U – ostrov Langkawi – mangrovy, koupání a vodní sporty
Podrobný program zájezdu najdete na www.chinatours.cz
Kód zájezdu Termín
Cena (Kč)
33-390-710
29. 7.–13. 8. 82 800
Dítě do 11 let na přistýlce 64 800
Druhé dítě do 2 let (spaní s rodiči) 58 800
jednolůžkový pokoj – 16 900 Kč

Silvestr
v Malajsii

Všeobecně platné podrobnější informace
o zájezdových službách naleznete na str. 6.

Motýlí dům v Cameron highlands (Barbara Andelová)

V ceně zahrnuto: letenka Praha–Kuala Lumpur–
Praha (vč. všech poplatků), 1x přelet (Langkawi–Kuala
Lumpur), mikrobusy, loďky, 1x trajekt (Penang–Langkawi), 13x hotel *** se snídaní, vstupy do památkových objektů a přírodních lokalit dle programu, český
odborný průvodce China Tours.

Snídaně
vstupy v ceně
8–16 účastníků
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Nový rok v exotice a teple tropů

Zdobené rikši v Melace (Miloš Podpěra)

Co takhle letos oslavit Nový rok trochu jinak? Exotická Malajsie nabízí nepřeberné
množství památek, přírodních krás a kilometry písečných pláží. V úvodu vás pozveme
do malajsijské metropole Kuala Lumpuru s pestrou směsicí tradičních kultur,
moderních staveb a skvělé kuchyně. Ruch velkoměsta vystřídá zpěv ptáků a šustění
čajových lístků v kopcích Cameron Highlands. Naše putování zakončíme na ostrově
Penang, nazývaném kdysi „Perlou Orientu“. Zdejší starobylé uličky čínských
kupeckých domů na závěr vystřídá odpočinek na písečných plážích ostrova.
Kuala Lumpur – Petronas Twin Towers – hinduistické jeskyně Batu – Cameron Highlands –
mlžný prales – čajové plantáže – George Town U – ostrov Penang – písečné pláže a Nový rok
v exotickém prostředí tropů
Podrobný program zájezdu najdete na www.chinatours.cz
Termín: 26. 12.–4. 1. 2018 | Cena: 58 800 Kč
video Vnitro
jednolůžkový pokoj – 7400 Kč
zemí Malajsie
(Libor Novotný)

U moře na ostrově Penang (Miloš podpěra)

Pláž v NP Bako (Renáta Jelínková)
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Kahau nosatý (Lenka Vacková)

Jeskyně v NP Gunung Mulu, Borneo (Lenka Vacková)

Lord Murugan, jeskyně Batu (Lubomír Vacek)
Pokrmy v jídelničce typu nasi kandar (Lubomír Vacek)

Snídaně
vstupy v ceně
6–16 účastníků

Za krásami
Bornea
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Divoká i křehká příroda mizejícího ráje
NP Kinabalu Sandakan

Borneo – název přímo vonící exotikou... Zveme vás na
MALAJSIE
Sukau
tropický ostrov plný divoké přírody a mnoha domorodých etnik, jež džungli považují za svůj domov. Naši cestu
NP Mulu
začneme v Sarawaku, oblíbené oblasti někdejších brit- Kuala Lumpur
Kuching
Batang Ai
ských „bílých rádžů“, kde najdeme mnoho druhů zvířat –
např. vzácných orangutanů a kahau nosatých. Navštívíme tu také tzv. dlouhé
Borneo
domy, kde pod jednou střechou bydlí celá vesnice. Přes největší jeskynní systém
světa budeme pokračovat do Sabahu – „Země pod větry“. Zde ve stínu nejvyšší hory
Bornea budeme obdivovat divokou, ale i křehkou přírodu, stále více ohrožovanou činností
člověka. Vydejte se s námi zachytit mizející zbytky ráje tohoto exotického koutu světa!
1.–2. Praha – Kuala Lumpur: přílet a první se
známení s hl. m. Malajsie – majestátní Petronas
Twin Towers (nejvyšší „dvojčata” světa, 452 m).
3. Kuala Lumpur – Kuching: etnické a koloniální
památky – staré nádraží, masdžid Jamek, Náměs
tí nezávislosti; hinduistické jeskyně Batu; večer
přelet na Borneo do oblasti Sarawaku.
4. NP Bako: výlet do vyhlášeného národního par
ku – vzácný kahau nosatý, masožravé rostliny,
mangrovy a zajímavé skalní formace; nenáročné
procházky ve zdejší zajímavé přírodě.
5. Kuching – Batang Ai: přejezd do vesnice
etnika Ibanů – krajina pralesů, řek a políček,
kávovníky a pepřovníky, palmové plantáže (po
žehnání i prokletí zdejších obyvatel); ubytování
v tzv. dlouhém domě – seznámení s životem
v domorodé vesnici a tradiční kuchyní.
6. Batang Ai: nenáročný výlet do džungle –
ukázka tradičních loveckých technik (foukač
ky), návštěva ibanského pohřebiště; životem
kypící deštný prales, řeky s možností koupání.
7. Batang Ai – Kuching: návrat do civilizace
a historické centrum atomosférického „města
koček” – spletité uličky a pestrá směs etnik,
jídelničky s exotickými pokrmy.
8. Kuching – NP Mulu U: přelet do Mulu – národ
ní park a rozsáhlé jeskynní systémy, obrovská
hejna netopýrů, krása deštného pralesa.
9. NP Mulu: jeskyně Wind Cave a Clear
water Cave – část nejdelšího propojeného
jeskynního systému světa, nenáročné aktivity
a vychutnávání atmosféry pralesa ještě málo
poznamenaného činností člověka.

10. NP Mulu – Sabah: procházka v korunách
stromů – nejdelší svého druhu na světě; přelet do
Kota Kinabalu – tzv. Filipínský trh s fascinujícící
nabídkou exotických úlovků a výpěstků.
11. NP Kinabalu U: výlet do národního parku na
úpatí stejnojmenné hory (4095 m) – horké prame
ny, čajové plantáže, procházka v korunách stromů.
12. Kota Kinabalu – Sandakan – Sukau: přelet
do Sandakanu – záchrané centrum orangutanů a kahau nosatých; pokračování k řece Kina
batangan – večerní projížďka po řece známé
hojným výskytem zvěře.
13. Sukau: výpravy po řece obklopené džunglí –
oblast s mnoha druhy primátů (kahau, makakové, orangutani), ptactva (zoborožci), plazů
a populací ohrožených slonů; možnost procház
ky noční džunglí.
14.–15. Sukau – Praha: návrat do Sandakanu
a odlet přes K. Lumpur domů, přílet 15. den.
Kód zájezdu
33-381-710
33-381-720

Termín
4.–18. 6.
17. 9.–1. 10.

Cena (Kč)
76 800
76 800

jednolůžkový pokoj – 5900 Kč
Všeobecně platné podrobnější informace
o zájezdových službách naleznete na str. 6.
V ceně zahrnuto: letenka Praha–K. Lumpur–Praha
(vč. všech poplatků), 5x místní přelet (K. Lumpur–Kuching–Mulu–Kota Kinabalu–Sandakan–K. Lumpur),
mikrobusy, lodi při výletech, 6x hotel*** se snídaní,
6x jednoduché ubytování v NP (lodž, dlouhý dům)
s plnou penzí, vstupné do památkových objektů a NP
dle programu, český odborný průvodce China Tours.

Malajsie
a Singapur nejen
pro gurmány

polopenze
vstupy v ceně
6–16 účastníků



7

dní

Koktejl historie, tradic a chutí celé Asie
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 pečícím se
masem, romanticky 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 nejrůznějších vlivů, které spolu vytvářejí možná překvapivý,
ale o to harmoničtější celek!
Kuala Lumpur – Petronas Twin Towers – náměstí Merdeka – jeskyně Batu – o. Penang a George
Town U – Singapur – botanické zahrady U – etnické čtvrti – ryby a mořské plody – přístav Melaka U
– peranakanská kuchyně a kuchyně „baba-nyonya”
Termín: 5.–11. 1., 29. 4.–5. 5. | Cena: 56 800 Kč | jednolůžkový pokoj – 4200 Kč

Snídaně
vstupy v ceně
6–16 účastníků

Malajsie
a Indonésie



16
18
dní

Země Sandokana a tradičních batik
Penang

Dopřejte si rozmanité cestovatelské zážitky ve
Cameron
Highlands MALAJSIE
dvou příjemných zemích jihovýchodní Asie.
Na Malajském poloostrově navštívíme kosmo- Kuala Lumpur Melaka
politní velkoměsto Kuala Lumpur a starobylou
Melaku, projdeme horské stezky a čajové plantáže
Sumatra
v Cameron Highlands. Indonésie nám nabídne kulturní a náboženskou různorodost svých ostrovů. Čeká
nás hlavní ostrov Jáva a jeho monumentální chrámy
INDONÉSIE
Borobudur a Prambanan, či hinduistické Bali a jeho
Jakarta
nesčetné exotické taneční a divadelní formy. Poznáme
Surabaja
i nádhernou indonéskou přírodu – při východu slunce nad
Bali Lombok
Yogyakarta
vulkánem Bromo či při odpočinku na plážích ostrova Lombok.
Jáva Bromo
Denpasar
1.–2. Praha – Kuala Lumpur: přílet a první
seznámení s hl. m. Malajsie – Petronas To
wers (nejvyšší „dvojčata“ světa, 452 m), Národní mešita.
3. Kuala Lumpur – Melaka U: památky K. Lum
puru – Náměstí nezávislosti, masdžid Jamek,
staré nádraží; výlet do koloniální Melaky – ho
landská radnice a rezidence guvernéra, pozůstatky kostela Sv. Pavla z r. 1521, sultánský
palác, „malá Čína“ s chrámem Cheng Hoon
Teng; návrat do K. Lumpuru – procházka in
dickou čtvrtí.
4. K. Lumpur – Cameron Highlands: celodenní
přejezd do příjemné horské stanice Cameron
Highlands (1300 m n.m.) – cestou zastávka
u hinduistických jeskyní Batu.
5. Cameron Highlands: čajové plantáže
– exkurze do továrničky na zpracování čaje
a ochutnávka, květinové, ovocné a zeleninové
plantáže; vycházka po okolních kopcích v pří
jemném horském podnebí.
6. Cameron Highlands – George Town U: půl
denní přejezd na ostrov Penang (přes 13 km
dlouhý most) do kosmopolitního George
Townu – koloniální architektura, mešity i čínské a indické chrámy.
7. Ostrov Penang: britská pevnost Cornwallis,
hodinová věž, rezidence bohatého čínského
obchodníka, shromažďovací dům klanu Khoo,
bohatě zdobený jihoindický chrám, 33 m dlouhá socha ležícího Buddhy v chrámu Wat Cha
yamangkalaram, největší buddhistický chrám
v Malajsii Kek Lok Si s 30 m vysokou věží;
možnost koupání.
8. Penang – Yogyakarta: půldenní přejezd zpět
do K. Lumpuru; odpoledne přelet do Indonésie; Yogyakarta – možnost večeře v restauraci
nabízející sultánskou kuchyni poblíž kratonu
(sultánský palác).
Základní varianta (16 dní)
Kód zájezdu Termín
33-382-710
13.–28. 7.

Cena (Kč)
74 800

jednolůžkový pokoj – 8900 Kč

Věže Petronas Towers, Kuala Lumpur (Miloš Podpěra)

9. Yogyakarta: prohlídka hl. m. někdejšího jávského království, proslaveného výrobou
batik – sultánský palác; „vodní palác“ Taman
Sari, někdejší sultánský harém; hinduistický
chrám Prambanan U z 9. stol.; večer představení Rámájany.
10. Yogyakarta: východ slunce na monumen
tálním buddhistickém chrámu Borobudur U –
cestou zastávka u menších chrámů Mendut
a Pawon; rušná obchodní třída Malioboro, dílna na výrobu batik; fakultativně tradiční jávské
loutkové divadlo.
11. Yogyakarta – Bromo: celodenní přejezd přes centrální Jávu k vulkánu Bromo.
12. Bromo – Ubud: úchvatná scenérie východu
slunce nad vulkánem Bromo a činnou sopkou
Semeru (3676 m) v pozadí – procházka po
okraji vulkánu; přesun do Surabaji a odlet na
ostrov Bali – přejezd do Ubudu, kulturního
centra ostrova.
13. Bali: okruh po ostrově – chrám posvátného
pramene Pura Tirta Empul, nejposvátnější
balijský chrám Besakih na úpatí vulkánu
Gunung Agung (3142 m), výhledy na jezero
Batur, zahrady s kořením; večer představení balijského tance.
14. Ubud: volno na nákupy v krámcích a galeriích, fakultativně návštěva Opičího lesa; od
poledne chrám Taman Ayun; scénický západ
slunce nad „chrámem na moři“ Tanah Lot.
15.–16. Ubud – Praha: přesun do Denpasaru
a odlet, přílet domů 16. den.
PRODLOUŽENÍ NA OSTROVĚ LOMBOK:
15.–16. Ubud – Lombok: přejezd k moři a dvoudenní odpočinek na plážích ostrova – možnost
různých vodních sportů.
17.–18. Lombok – Praha: odpoledne přesun na
letiště a odlet, přílet domů 18. den.
Prodloužená varianta (18 dní)
Kód zájezdu Termín
Cena (Kč)
33-382-711
13.–30. 7.
78 800
jednolůžkový pokoj – 9900 Kč

Všeobecně platné podrobnější informace o zájezdových službách naleznete na straně 6.
V ceně zahrnuto: letenka Praha–Kuala Lumpur / Denpasar–Praha (vč. všech poplatků), 2x přelet (Kuala
Lumpur–Yogyakarta, Surabaja–Denpasar), mikrobusy, rikši, 12x hotel *** se snídaní (+ 2x v prodloužení),
1x jednodušší horská chata v oblasti Bromo, vstupy do památkových objektů dle programu, český odborný
průvodce China Tours.
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Kráter Ijen, východní Jáva (Jana Pavlištíková)

Čajové plantáže v Cameron Highlands (Lubomír Vacek)

Chrám Prambanan na Jávě (Jan Pospíšil)
Pláže na ostrově Lombok (Jana Moravcová)

Činné sopky Bromo a Semeru (Jana Moravcová)
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Balijská krasavice (Jana Moravcová)

Pláže na Lomboku (Michal Hevák)

Na vrcholu chrámu Borobudur (Jana Moravcová)
Toradžské domy, Sulawesi (Jana Pavlištíková)

Snídaně
6–16 účastníků

Indonésie
velká cesta



18
21
dní

Do země smaragdových ostrovů
Jáva, Sulawesi, Bali a Lombok. Přijměte pozvání do Indonésie –
největšího souostroví světa – a seznamte se s kulturní
Rantepao
a náboženskou různorodostí jeho ostrovů. Poznejte
Sulawesi
INDONÉSIE Makassar
monumentální chrámy Borobudur
a Prambanan, animistickou kulturu
Jakarta
Surabaja
Toradžů i nesčetné exotické taneční
a divadelní formy. Okouzlí vás také
Yogyakarta
Ijen Bali Senggigi
Jáva Bromo
nádherná, nesmírně pestrá a rozmanitá
Denpasar Lombok
indonéská příroda. Zažijete východ slunce
nad vulkánem Bromo, projdete se mezi rýžovými
políčky. Poznáte unikátní tradiční kultury a ochutnáte místní
skvělou kuchyni. Zájemci si mohou cestu prodloužit a odpočinout si na písčitých
plážích ostrova Lombok.
1.–2. Praha – Yogyakarta: přílet do hl. m. 12. Rantepao: pěší výlety po okolí – terasovitá
bývalého jávského království, proslaveného rýžová políčka, pasoucí se vodní buvoli, tra
výrobou batik.
diční stavení s typickými střechami.
3. Yogyakarta: návštěva sultánského palá- 13. Rantepao: výlet po vesničkách v okolí –
ce, prohlídka „vodního paláce“ Taman Sari; Kete Kesu s tradičními domy ve tvaru buvovýlet do hinduistického chrámu Pramba- lích rohů, Lemo s figurkami tau tau, Londa
nan U z 9. stol.; večer představení Rámájany. s tzv. zavěšenými hroby; noční autobus.
4. Yogyakarta: východ slunce na buddhi 14. Makassar – Ubud: ranní příjezd, přelet do De
stickém chrámu Borobudur U z přelomu npasaru a přejezd do kulturního centra ostrova
8. a 9. stol., menší chrámy Mendut a Pawon; Bali – odpočinek s možností tradičních balijských
procházka po obchodní třídě Malioboro; masáží; fakultativně návštěva Opičího lesa.
večer fakultativně tradiční javánské lout- 15. Bali: celodenní okruh po ostrově – chrám
posvátného pramene Pura Tirta Empul, nejkové divadlo.
5. Yogyakarta – jezero Sarangan: přejezd zají větší balijský chrám Besakih rozkládající se na
mavou krajinou centrální Jávy – cestou návště úpatí vulkánu Gunung Agung (3142 m), jezero
va sultánského města Surakarta (Solo), scénic- Danau Batur; večer fakultativně představeký vodopád u Tawang Mangu.
ní tradičního balijského tance.
6. Sarangan – Bromo: pokračování přejezdu do 16. Bali: výlet do oblasti centrálních hor – jezerhorské vulkanické oblasti NP Bromo.
ní chrám Danu Bratan zasvěcený Dewi Danu,
7. NP Bromo – Bondowoso: úchvatná scenérie bohyni vody, botanická zahrada, zastávka
východu slunce nad vulkánem Bromo a čin u rýžových políček (dle konkrétní sezóny);
nou sopkou Gunung Semeru (3676 m) v po odpoledne prohlídka chrámu Taman Ayun –
zadí – procházka po okraji vulkánu; přesun na jeden z nejkrásnějších na Bali; scénický západ
slunce nad „chrámem na moři“ Tanah Lot.
dosah náhorní planiny Ijen.
8. Planina Ijen: výlet s výstupem k sirnému je 17.–18. Ubud – Praha: přesun do Denpasaru
zeru na hranu kráteru Kawah Ijen s úchvatnou a odlet domů, přílet 18. den.
scenérií – nosiči s koši a vozíky naplněnými sí- PRODLOUŽENÍ NA OSTROVĚ LOMBOK:
rou absolvují namáhavý výstup ze dna kráteru. 17. Ubud – Lombok: přesun na ostrov s ma9. Bondowoso – Makassar: přejezd do měs jestátním vrcholem sopky Gunung Rinjata Surabaja a přelet na ostrov Sulawesi.
ni (3726 m) – přejezd do hotelu u pláže
10. Makassar – Rantepao: celodenní pře a ubytování.
jezd krásnou tropickou krajinou do centra uni- 18.–19. Lombok: dva dny na písečných plákátní kulturní oblasti Tana Toraja.
žích – odpočinek s možností šnorchlování,
11. Rantepao: návštěva místního typického koupání či individuálního poznávání ostrova.
tržiště; možnost zúčastnit se tradiční pohřební 20.–21. Lombok – Praha: přesun na letiště
slavnosti, při níž se obětují až desítky buvolů (Denpasar/Mataram) a odlet do ČR, přílet
domů 21. den.
(nemusí se vždy konat).
Základní varianta (18 dní)
Kód zájezdu Termín
33-399-710
30. 4.–17. 5.
33-399-720
1.–18. 10.

Cena (Kč)
69 800
69 800

jednolůžkový pokoj – 6400 Kč

Prodloužená varianta (21 dní)
Kód zájezdu Termín
Cena (Kč)
33-399-711
30. 4.–20. 5. 74 800
33-399-721
1.–21. 10.
74 800
jednolůžkový pokoj – 8600 Kč

Všeobecně platné podrobnější informace o zájezdových službách naleznete na str. 6.
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 (+ 3x v prodloužení), český odborný průvodce China Tours.

Snídaně
vstupy v ceně
6–16 účastníků

Bali
a Lombok
Cesta na Ostrov bohů



16
dní

INDONÉSIE

Všudypřítomná rýžová políčka,
Lovina Bali
nádherné chrámy, nespočet
Senggigi
fascinujících svátků a slavností,
Ubud
propracované taneční formy, majestátní
sopky považované za sídla božstev – to vše
Denpasar
a ještě mnohem více nabízí Bali, nazývané také
Lombok
Ostrov bohů. Vydejte se s námi za krásnou tropickou
přírodou, zajímavou kulturou a přátelskými obyvateli tohoto
věhlasného koutu světa. Projdeme se chrámy i zahradami s kořením, okusíme chutné
speciality, budeme obdivovat krásu místních tanců a poslouchat tóny gamelanové
hudby. Vedle nabitého poznávacího programu bude dostatek času i na odpočinek, ať
už v rukách místních masážních mistrů či na písčitých plážích ostrova Lombok.
1.–2. Praha – Denpasar – Ubud: letecky na Bali
a přejezd do Ubudu – kulturní centrum ostrova; odpočinek po dlouhé cestě.
3. Ubud: poklidný začátek dovolené, nenáročný
program – návštěva královského paláce, pestrá
směs zboží na místním tržišti; večer představení
některého z balijských tanců.
4. Bali: celodenní okruh po ostrově – chrám
posvátného pramene Pura Tirta Empul, nejposvátnější balijský chrám Besakih na úpatí sopky
Gunung Agung, výhled na kráterové jezero
Batur, zahrady s kořením a kávou – ochutnávka
místních produktů.
5. Ubud: poznávání bohatých řemeslných tradic
ostrova – návštěva vesnic s dílnami výrobců ma
sek, kameníků, či šperkařů a zajímavého muzea
masek a loutek.
6. Ubud: volný den s možností fakultativních
programů – pro zájemce ranní výlet s výstupem
na okraj sopky Gunung Batur (velmi brzké
vstávání je v případě dobrého počasí odměněno
nádherným výhledem); odpoledne možnost návštěvy Opičího lesa s hejny opic; využití rozsáhlé
nabídky zdejších masážních salónů či návštěvy
večerního představení některého dalšího tance.
7. Ubud: další z aspektů bohaté balijské kultu
ry – výuka vaření balijských specialit s vysvětlením
významu koření a surovin, vlastnoručně uvaře
ný oběd; odpoledne výlet na jih – chrám Taman
Ayun; západ slunce u „chrámu na moři” Tanah Lot.
8. Ubud – Lovina: přesun přes oblast centrálních
hor na sever do přímořského městečka; cestou za
stávka u místních zajímavostí – jezerní chrám
Ulun Danu Bratan, zajímavý vodopád Git Git.
9. Lovina: pro zájemce fakultativně ranní výlet
za pozorováním delfínů; městečko Singaraja
Rýžové terasy poblíž Ubudu (Jana Moravcová)

a jeho zajímavosti – čínský chrám, unikátní
lontarová knihovna (písemnictví na palmo
vých listech) návštěva buddhistického chrámu
v kopcích nad Lovinou – tzv. malý Borobudur
a chrámu Medwe Karang se zajímavými motivy.
10. Lovina – Lombok: přejezd autobusem na
východ Bali a dále lodí na ostrov Lombok
s krásnými plážemi a majestátním panoramatem sopky Gunung Rinjani v pozadí; ubytování
u pláže a relax.
11. Lombok: celodenní okruh po ostrově – vesničky Sasaků s tradičními domy, dílny tradiční
ho tkaní ikat a dalších řemeslníků; odpoledne
možnost koupání na krásné pláži v Kutě (při
dobrém počasí).
12. Lombok: celodenní výlet do oblasti Tetebatu
na úpatí vulkánu Rinjani – políčka s tabákem
a zeleninou, krásná úrodná krajina s mnoha
potoky a říčkami, nenáročná procházka mezi
rýžovými políčky místních zemědělců.
13.–14. Lombok: dvoudenní odpočinek na písčitých plážích – možnost koupání a vodních
sportů či individuálního poznávání ostrova.
15.–16. Lombok – Praha: transfer do Denpasa
rua odlet domů, přílet do ČR 16. den.
Kód zájezdu Termín
33-396-710
15.–30. 4.
33-396-720
29. 7.–13. 8.

Chrám Danu Bratan, Bali (Lenka Vacková)
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Balijská nevěsta a ženich v tradičním oblečení
(Renáta Jelínková)

Cena (Kč)
62 800
62 800

jednolůžkový pokoj – 8900 Kč
Všeobecně platné podrobnější informace
o zájezdových službách naleznete na str. 6.
V ceně zahrnuto: letenka Praha–Denpasar–Praha
(vč. všech poplatků), mikrobusy, 2x loď na Lombok
a zpět, 13x hotel *** se snídaní, vstupy do památkových objektů a NP dle programu, český odborný
průvodce China Tours.

Chrám Taman Ayun na Bali (Jan Pospíšil)
Balijská božstva (Jana Moravcová)

Zívající orangutan

Snídaně
8–16 účastníků
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Jezero Toba (MadMatSport Archiv)

Detail tradičního batackého domu (Jan Pospíšil)

Srázy údolí Harau, Sumatra (Kateřina Kulhánková)
Na sumaterském tržišti (Jan Pospíšil)

20
dní

Sumatra
a Kalimantan

S odborníkem-biologem za krásami indonéské přírody
Indonésie – země tisíce ostrovů – je exotická a nádherná
Medan
země na rovníku nabízející nepřeberné množství zajímavých lokalit... Na této cestě se vydáme na méně navštěvo- jez. Toba
Borneo
Sumatra
vaná, přesto ale velice zajímavá místa – na ostrov Sumatru
INDONÉSIE KALIMANTAN
a Kalimantan, indonéskou část ostrova Borneo. Na Sumatře
Padang
Pangkalan Bun
se vypravíme za „lidmi z pralesa“ – ohroženými orangutany.
Loksado
Navštívíme také dnes již přátelské Bataky u jezera Toba, ještě
Banjarmasin
v 19. století praktikující kanibalismus, či Minangkabauce, kterým vládnou jejich ženy. Na Kalimantanu nás čeká neméně pestrá směs etnik,
Jakarta Jáva
nádherná příroda a uvidíme i „indonéské Benátky“. Tady všude budeme poznávat krásy přírody a život obyvatel. Abychom plně docenili krásu
a bohatost zdejší přírody, bude nás doprovázet biolog, který oblast dobře zná.
1.–3. Praha – Medan: přílet na Sumatru – sul- pické domy, palác Pagaruyung; přejezd do
tánský palác, Velká mešita, usedlost bohatého města Padang s vyhlášenou kuchyní.
čínského obchodníka, nejstarší hinduistický 13. Padang – Jakarta: přelet na Jávu a prohlídka
chrám na Sumatře; přejezd k NP Leuser.
zajímavostí Jakarty – památník Monas, mešita
4. NP Leuser: den v džungli – návštěva reha- Istiqlal (největší v JV Asii), slavná kavárna Batabilitačního centra pro orangutany, krátký ne- via, starobylý přístav Sunda Kelapa s tradičními
náročný trek pralesem, procházka k netopýří loděmi.
jeskyni, kaučukovníkové stromy a život u řeky. 14. Jakarta – NP Tanjung Puting: přelet na Ka
5. Bukit Lawang – Berastagi: přejezd do měs limantan (Pangkalan Bun), přesun do Kumai
tečka s příjemným klimatem – tradiční domy a poté plavba tradiční dřevěnou lodí do národ
ního parku; Camp Leakey – věhlasné rehabilitačetnika Karo Bataků.
6. Berastagi: celodenní výstup na vulkán Gu- ní centrum pro záchranu orangutanů (nejstarší
nung Sibayak – při sestupu odpočinek v ter- tohoto typu na světě).
málních jezírkách na úbočí hory.
15. NP Tanjung Puting – Banjarmasin: lodí zpět
7. Berastagi – Danau Toba: přejezd k jezeru Toba do Pangkalan Bun, přelet do „indonéských
mezi přátelské Bataky, dříve praktující rituální Benátek” – někdejší sídlo banjarských krá
kanibalismus – ostrov Samosir s poloostrovem lů, čtvrti v okolí řeky protkané sítí vodních
kanálů a tradiční domy na kůlech.
Tuk tuk, působivý vodopád Sipiso-piso.
8. Danau Toba a okolí: tradiční batacké ves- 16. Banjarmasin – Loksado: přejezd do dajacké
nice, hrob krále Sidabutara, kamenné židle vesnice – cestou vesnice Cempaka s tradiční
v Ambaritě; odpočinek v nádherném pro- těžbou diamantů rýžováním.
středí jezera – možnost koupání a krátkých 17. Loksado: pěší poznávání okolí – tradiční
výletů po okolí.
život Dajaků, tzv. dlouhé domy (celé vesnice
9. Danau Toba: další místa spjatá s batackou kul pod jednou střechou), políčka farmářů, visuté
turou – muzeum Huta Bolon Simanindo s mož mosty z bambusu a krásná tropická příroda.
ností tanečního představení (nemusí se vždy 18. Loksado – Banjarmasin: plavba na bam
konat), starobylé hroby; noční autobus.
busových raftech – břehy porostlé divokou
10. Bukittinggi – centrum matriarchální minang vegetací a život obyvatel u řeky; pozemní
kabauské kultury: ranní přijezd a odpočinek; transport zpět do Banjarmasinu – individuál
odpoledne výlet do údolí Harau s velkolepými ní poznávání města a ochutnávání exotické
srázy – krajina rýžových políček a pasoucích kuchyně.
se buvolů.
19.–20. Banjarmasin – Praha: brzy ráno ná11. Bukittinggi: výlet k jezeru Maninjau – úrodná vštěva plovoucího trhu – kánoe plné
políčka a zahrady s kořením, farmáři sušící skořici čerstvých plodů bravurně se proplétající
a zpracovávající kakao, rybí farmy; odpočinek kanály propojující nábřežní čtvrti; ostrov
u jezera – procházky a projížďky na kolech.
Kembang s početnou populací makaků;
12. Bukittinggi – Padang: místa minangkabau- odpoledne přelet přes Jakartu zpět do ČR,
ské kultury – vesnice tradičních řemesel a ty- přílet do Prahy 20. den.
Láčkovky (Miloš Podpěra)

Kód zájezdu Termín
33-397-710
5.–24. 9.

Cena (Kč)
84 800 Kč

jednolůžkový pokoj – 6900 Kč
Všeobecně platné podrobnější informace
o zájezdových službách naleznete na str. 6.
V ceně zahrnuto: letenka Praha–Kuala Lumpur /
Jakarta–Praha (vč. všech poplatků), 5x přelet (Kuala Lumpur–Medan, Padang–Jakarta–Pankalan
Bun–Banjarmasin–Jakarta), mikrobusy, 1x noční linkový autobus na sezení, 16x hotel/lodge **
se snídaní, 3x oběd a 4x večeře na Kalimantanu,
český odborný průvodce China Tours (biolog).

plná penze / Snídaně
vstupy v ceně
6–16 účastníků



Západní
Papua a bali

13
15
dní

Cesta do lůna přírody

Vydejme se do „doby kamenné“, do jedné z poJakarta
Jayapura
sledních turisticky nejméně dotčených oblastí na
světě. Do Baliemského údolí, které bývá také někdy Bali
ZÁP. PAPUA
označováno jako „poslední Šangri-la“. Do bujnou veúdolí Baliem
getací porostlého nádherného úrodného údolí ve stínu
čtyřtisícového velikána, které západní civilizace objevila až
v roce 1938. Navštívíme domorodé vesnice místního etnika Daniů,
na tržištích 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 obrostlá orchidejemi. Závěr cesty
můžete strávit na ostrově Bali, kde budeme poznávat místní bohatou kulturu i relaxovat.
1.–2. Praha – Jakarta: odpoledne nebo večer 9. Jezero Habema: brzy ráno (3hod. cesta) odjezd
přílet do hl. města Indonésie.
k jezeru ve výšce 3200 m n.m. – cestou střídání
3. Jakarta – Jayapura: prohlídka města – stará několika vegetačních pásem (jezero obklopeno
Batávie s pozůstatky holandské architektu mokřinami s různorodými orchidejemi); při dob
ry, most ze 17. stol., bývalé sídlo generálního rém počasí nádherné výhledy na horu Trikora;
guvernéra, starý přístav Sunda Kelapa, náměstí možnost krátkých vycházek okolo jezera.
Nezávislosti se 132 m vysokým památníkem; ALTERNATIVA PŘI ŠPATNÉM POČASÍ: pěší vycház
noční přelet do Jayapury.
ka okolím rezortu – tradiční vesnice Daniů s typic
4. Jayapura/Sentani – Wamena: ráno přílet do kými domky honai – muži s pouzdry (koteky) na
Západní Papuy (městečko Sentani s letištěm) přirození a ženy v sukénkách z rákosových vláken.
a návazně do centra Baliemského údolí obje 10. Tradiční zabíjačka: neopakovatelný cesto
veného až v r. 1938 – ubytování v Baliem Valley vatelský zážitek a opět ráj pro fotografy – ce
Resort v 1900 m n.m. s nádherným výhledem lodenní tradiční „prasečí slavnost“ ve vesnici
Daniů (prase dušené v jámě pomocí žhavých
na údolí a masiv hory Trikora (4730 m).
5. Wamena: přejezd na předměstí a ráj foto- kamenů), Daniové slavnostně zdobení peřím
grafů – tradiční místní trh (stovky příslušníků z rajek nacvičující bojovou akci, ochutnávka
národnostní menšiny Dani prodávající typic skvělé speciality servírované s batáty.
ké rukodělné výrobky – kamenné sekery, sítě 11. Wamena – jezero Sentani: ráno přelet zpět
z trávy, luky a šípy); procházka baliemským do Jayapury a přejezd k jezeru – rybářské vesvenkovem s políčky s batáty, jamu, kořeny taro nice na kůlech nad vodou, vyhlídka na 2160 m
a jinými plodinami – přechod 90 m dlouhého vysokou horu Gunung Ifar, tradiční místní trh.
mostu zavěšeného nad řekou Baliem.
12.–13. Jayapura – Praha: během dne odlet přes
6. Centrální část Baliemského údolí: hodinové Denpasar (případně Jakartu), přílet domů 13. den.
náročnější stoupání horským pralesem k hor PRODLOUŽENÍ NA BALI:
skému jezírku – ukázka staré techniky získávání 12. Jayapura – Ubud: přelet do Denpasaru a pře
soli ze solných pramenů; nedaleká vesnice Kuru jezd do kulturního centra ostrova Bali – odpo
lu, kde budeme moci obdivovat 350 let starou činek s možností tradičních balijských masáží.
13. Bali: celodenní okruh po ostrově – chrám
vyuzenou mumii klanu Dugum.
7. Údolí Pugima: celodenní nenáročný pěší vý posvátného pramene Pura Tirta Empul, nejpolet širokým úrodným údolím obývaným hor- svátnější balijský chrám Besakih na úpatí sopky
skými Papuánci – jeskyně, odkud vytéká řeka Gunung Agung, výhled na kráterové jezero
Yuan, návštěva jediné hrnčířské dílny v oblasti Batur, zahrady s kořením a kávou – ochutnávka
místních produktů; večer fakultativně předstas primitivními výrobními postupy.
8. Jižní část Baliemského údolí: ráno přesun vení některého tradičního balijského tance.
autem do vesnice Sogogmo a celodenní ne- 14.–15. Ubud – Praha: volno na nákupy v krám
náročný pěší výlet podél divoké řeky Baliem cích a galeriích, fakultativně návštěva Opičího
a dále vesnicemi Daniů – nádherné výhledy lesa; odpoledne prohlídka chrámu Taman Ayun
na řeku sevřenou v údolí, terasovitá rýžová a rozloučení s Ostrovem bohů – scénický západ
políčka, divoce rostoucí cukrová třtina a pan slunce u „chrámu na moři” Tanah Lot; odlet
dánové palmy.
z Denpasaru do ČR, přílet domů 15. den.
Základní varianta (13 dní)
Kód zájezdu Termín
Cena (Kč)
33-398-710
19. 11.–1. 12. 95 800
jednolůžkový pokoj – 8900 Kč

Žena kmene Dani (Jan Pospíšil)

Prodloužená varianta (15 dní)
Kód zájezdu Termín
Cena (Kč)
33-398-711
19. 11.–3. 12. 99 800
jednolůžkový pokoj – 10 800 Kč

Všeobecně platné podrobnější informace o zájezdových službách naleznete na str. 6.
V ceně zahrnuto: letenka Praha–Jakarta / Denpasar–Praha (vč. všech poplatků), 4x přelet (Jakarta–Jayapura–Wamena–Jayapura–Denpasar/Jakarta), mikrobus, 9x hotel *** (+ 2x v prodloužení), 7x plná penze, 2x
snídaně (+ 2x v prodloužení), český odborný průvodce China Tours, v Baliemském údolí i místní průvodce.
Poznámka: Výlet k jezeru Habema může být vzhledem k nepříznivému počasí zařazen na jiný den nebo zcela
nahrazen výše zmíněným alternativním programem. Jedná se navíc o oblast se zvláštním režimem podléhající
ministerstvu obrany.
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Most přes řeku Baliem (Jan Pospíšil)

Hostina u ohniště

údolí Baliem
Domorodý bojovník (Jan Pospíšil)

Opička nártoun filipínský (Jaroslav Lhota)
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Jeepney – typické vozidlo Filipín (Miloš Podpěra)

Západ slunce nad El Nido (Andrea Hovorková)

Snídaně
vstupy v ceně
6–16 účastníků

Filipíny
velká cesta
Po ostrovech ohnivého kruhu



15
20
dní

Luzon
Manila

FILIPÍNY

Třista let pod španělskou nadvládou a devadesát let soužití
s americkými vojáky – to vše se mísí s kulturou a zvyky půEl Nido
Cebu
vodních obyvatel v exotický koktejl ještě stále málo navštěCebu City
vovaných, turisty opomíjených lákadel. Barokní katedrály
z dob španělské kolonizace, monumentální 2000 let staré
Puerto Princesa Bohol
rýžové terasy, aktivní vulkány a hlavně průzračné smaragPalawan
dové 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.
1.–2. Praha – Manila: přílet na ostrov Luzon a procházka hl. m. – koloniální čtvrť
Intramuros, barokní kostel Sv. Augustina U,
Rizal Park – „lidový“ park národního hrdi
ny; západ slunce nad manilskou zátokou.
3. Manila: celodenní výlet ke kráterovému
jezeru Taal se stejnojmenným vulkánem
(nenápadný, ale jeden z nejaktivnějších
na Filipínách) – vahadlovou lodí přes
jezero a dále pěšky (nebo na koních) na
vrchol (max. 1 h) za pohledem do kráteru.
4. Manila: výlet do městečka Pagsanjan –
„mokrý“ lodní výlet proti proudu řeky
hlubokým kaňonem porostlým tropickou
vegetací až pod vodopád Magdapio (kulisa
filmu Apokalypsa).
5. Manila – Banaue: celodenní přejezd do
oblasti filipínských Kordiller.
6.–7. Dvoudenní výjezd do okolí Banaue:
pěší výlety po rýžových terasách k termál
ním pramenům a vodopádům – domorodé
vesničky obývané pozoruhodným kmenem
Ifugao; nocleh ve vesnici uprostřed teras.
8. Banaue – Sagada – Baguio: tzv. „hor
ská stanice” 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 terasy;
pokračování po tzv. „Zig Zag“ Road – silnicie
vedoucí nádhernou scenérií s výhledy do

Čokoládové hory na ostrově Bohol (Markéta Stránská)

hlubokých propastí i na téměř třítisícový
vrchol Mt. Pulag.
9. Baguio – Manila – Cebu City: přejezd
zpět do rozpálených nížin a odlet na
ostrov Cebu.
10. Cebu City – Tagbilaran: lodí na ostrov
Bohol a přejezd na ostrůvek Panglao –
odpočinek a koupání na Alona Beach.
11. Ostrov Bohol: výlet na Čokoládové
hory (neobvyklé geologické formace – asi
1300 perfektně a souměrně tvarovaných
kopečků) – výstup na vyhlídku ve středu
bizarní scenérie „čokoládových“ kopců;
mahagonový prales a návštěva chovného
centra nártouna – nejmenší opičky na světě
(symbol Filipín).
12. Bohol – Cebu City: dopoledne odpoči
nek na pláži – fakultativně možnost výle
tu za delfíny a na korálové útesy; plavba
lodí na ostrov Cebu a krátká prohlídka
hl. m. – Magalhãesův kříž a katedrála St.
Niño U s jezulátkem.
13. Ostrov Cebu – celodenní výlet podél jižní
ho pobřeží: Oslob – zážitek pozorování nebo
šnorchlování s velrybími žraloky (největší
žraloci světa); kaskády vodopádu Kawasan s průzračnými jezírky; koupání a šnor
chlování na písečné pláži White Beach.
14.–15. Cebu City – Manila – Praha: odlet
do Manily a následně do ČR, přílet domů
15. den.
Pohřebiště v Sagada (Oldřich Pospíšil)
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Stařík z kmene Ifugao (Oldřich Pospíšil)

Vahadlová loď na jezeře Taal (Miloš Podpěra)

Rýžová políčka v Banaue (Oldřich Pospíšil)

PRODLOUŽENÍ NA OSTROVĚ PALAWAN:
14. Cebu City – Puerto Princesa: odlet na ostrov Palawan, prohlídka hl. m.; motýlí a kro
kodýlí farma.
15. P. Princesa – El Nido: dlouhý, ale zajímavý
přejezd tropickou přírodou ostrova Palawan.
16.–17. El Nido: letovisko s pitoreskními
zátokami, vápencovými útesy a písečnými plážemi s průzračně čistou vodou
– lodní výlety po ostrůvcích a lagu-

nách souostroví Bacuit, jedné z nejhez
čích tropických scenérií na světě; koupání
a šnorchlování.
18. El Nido – Sabang – P. Princesa: NP Under
ground River U – plavba nádhernou kra
sovou jeskyní proti proudu podzemní řeky
několik kilometrů do nitra země.
19.–20. P. Princesa – Manila – Praha: přejezd
na letiště, let do Manily a následně domů,
přílet do ČR 20. den.

Základní varianta (15 dní)
Kód zájezdu Termín
Cena (Kč)
33-392-710
3.–17. 3.
69 800
33-392-720
22. 10.–5. 11. 69 800

Prodloužená varianta (20 dní)
Kód zájezdu Termín
Cena (Kč)
33-392-711
3.–22. 3.
79 800
22. 10.–10. 11. 79 800
33-392-721

termíny pro rok 2018 – viz www.chinatours.cz
jednolůžkový pokoj – 6600 Kč

termíny pro rok 2018 – viz www.chinatours.cz
jednolůžkový pokoj – 9800 Kč

Všeobecně platné podrobnější informace o zájezdových službách naleznete na straně 6.
V ceně zahrnuto: letenka Praha–Manila–Praha (vč. všech poplatků), 2x přelet (Manila–Tagbilaran a Cebu
C.–Manila / P. Princesa) + 1x přelet v prodloužení (P. Princesa–Manila), mikrobusy, terénní 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.

Silvestr
na Filipínách
Přelom roku v tropickém ráji

Vodopád v Banaue ((Miloš Podpěra)

Snídaně
vstupy v ceně
6–16 účastníků
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Pohodoví lidé, palmami lemované pláže, bujná tropická příroda, znamenitý rum – zimní
čas na Filipínách bude mít trochu jiný běh, než jak tomu na silvestra bývá... V relaxační
atmosféře centrálních Visajských ostrovů navštívíme ostrov Cebu, kde si připomeneme
slavného mořeplavce Fernaa Magalhãese, a sopečný Bohol s jeho kuriózními 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.
Perličkou na ostrovním náhrdelníku pak bude Bantayan se skvělými plážemi i korálovými
zahradami. Během třídenního pobytu, kdy zde oslavíme i příchod nového roku, zbude čas
i na jeho případný průzkum v sedle kola či na motorce.
ostrůvek Panglao – šnorchlování na korálových zahradách – ostrov Bohol – nártoun filipínský –
Čokoládové hory – ostrov Cebu – velrybí žraloci – silvestrovská večeře a oslava Nového roku – Cebu
City – Magalhãesův kříž a katedrála St. Niño U – ostrov Bantayan – „panenský” Virgin Island
Podrobný program zájezdu najdete na www.chinatours.cz
Termín: 26. 12.–6. 1. 2018 | Cena: 58 800 Kč | jednolůžkový pokoj – 5900 Kč

Typický filipínský kostel (Oldřich Pospíšil)
Virgin Island (Jaroslav Lhota)
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Okružní plavby reprezentují
téměř ideální spojení poznávací a pobytové dovolené. Je
možné si vybrat z cest v mnoha
destinacích, na lodích od
renomovaných a oblíbených
námořních společností až
po luxusní klubové jachty
poskytující exkluzivní služby
nejnáročnější klientele. Širokou
nabídku plaveb naleznete na
našich stránkách.
www.chinatours.cz/okruzni-plavby/

98
98

Výletní lodě (***) oblíbených lodních společností se plaví doslova po celém světě, my samozřejmě nabízíme z přepestré nabídky jejich asijské trasy. Téměř každý den kotví loď na jiném místě
a zaručuje pohodlí plovoucího hotelu s čtyřhvězdičkovým standardem služeb.
Prémiové plavby (****) uspokojí zejména střední a starší generaci cestovatelů, kteří ocení jejich klidnější atmosféru, společenské
stolování a decentní eleganci lodí.
Dovolenou na luxusní lodi (*****) lze směle srovnat s pobytem v těch nejlepších světových rezortech. Plavby jsou často
delší, vhodné pro exkluzivní odpočinek. Mimořádná péče o pasažéry ve formální a elegantní atmosféře klubového cestování je
nabízena v nejexotičtějších destinacích celého světa.

LODÍ ZA POZNÁNÍM
s českým průvodcem
Na následujících stránkách vám nabízíme speciální „lodní
zájezdy”, které kombinují prémiovou plavbu s následným
poznávacím programem. Náš český odborný průvodcem
vám bude k dispozici jak na lodi v roli delegáta, tak vás bude
doprovázet na následném rozšiřujícím poznávacím programu v závěrečné destinaci plavby.
Cenu vám rádi zkalkulujeme na vyžádání – závisí na výběru
kajuty pro plavbu a dalších objednaných službách.
Více informací žádejte v kanceláři.

www.chinatours.cz/lodi-za-poznanim/

plná penze/polopenze
10–18 účastníků

Lodí do
Šanghaje
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Plavba lodí a poznávací program
s českým odborným průvodcem
Vydejte se s námi na cestu luxusní lodí po třech
největších civilizacích východní Asie. Vyplujeme
JIŽNÍ KOREA
z Hongkongu a postupně navštívíme tak trochu
Pusan
„jinou Čínu“ Taiwan, poté Japonsko a Jižní Koreu,
JAPONSKO až dorazíme zpět do Číny, konkrétně do Šanghaje.
Nagasaki
Zde vám nabízíme možnost prodloužit si absolŠanghaj
o. Čedžu
vovanou
plavbu pobytem v největší a nejlidnatější meSuzhou
tropoli Číny a výkladní skříni čínského ekonomického zázraku.
ČÍNA
V kosmopolitním velkoměstě, které snese srovnání s těmi největšími
Taipei
městy evropskými či americkými, si prohlédneme nejen moderní
architekturu, ale také nasajeme atmosféru dob císařských a koloniálHongkong TAIWAN
ních. Necháme se také okouzlit starými zahradami nedalekého Suzhou
a křivolakými uličkami „vodního“ městečka Zhouzhuang. A zkrátka nezůstanou určitě ani naše chuťové pohárky, které šanghajská kuchyně dokáže bohatě
uspokojit svými typickými jídly založenými na sladkovodních či mořských produktech.
Tianjin

Soul

1.–2. Praha – Hongkong: letecký přesun
a ubytování a případná prohlídka města
(dle času příletu).
3.–17. Nalodění a 15denní prémiová plavba na
lodi Celebrity Millenium po trase Hongkong
– Taiwan – Japonsko – Jižní Korea – Šanghaj.
17. Šanghaj: ráno vylodění v Šanghaji
a transfer z přístavu do města – ubytování
v hotelu; procházka po nábřeží Bund řeky
Huangpu (Chuang-pchu) – centrum života
smetánky 20. a 30. let 20. stol., šanghajský
„Václavák“ – večerní obchodní třída Nanking
s neony a obchody předních světových a čínských značek, končící obrovským Lidovým
náměstím; mizející stará čínská čtvrť okolo
tradiční zahrady Yuyuan (Jü-jüan); chrám
Městského boha – strážce města.
18. Celodenní výlet do Zhouzhuangu
(Čou-čuang): ráno přejezd mikrobusem
do malebného „vodního městečka“ protkaného nesčetnými kanály – architektura
dynastií Qing (Čching) a Ming; procházka
uličkami s návštěvou některého z domů
bohatých obchodníků, krátká projížďka
na loďce po kanálech, buddhistický klášVěž Jinmao, Šanghaj (Jan Pospíšil)

Zahrada ve Fukuoce

ter Úplného štěstí rozkládající se na vodě.
19. Celodenní prohlídka Šanghaje: projížďka
nejrychlejším (magnetickým – fungujícím
na principu magnetické levitace) vlakem na
světě Maglev (431 km/h), supermoderní čtvrť
Pudong (Pchu-tchung) – vyhlídka ze 492 m
vysoké budovy SWFC (přezdívané „Otvírák“)
či nově dostavěné 632 m vysoké Shanghai
Tower; klášter Jadeitového Buddhy; volno
na nákupy a individuální procházky.
20.–21. Celodenní výlet do Suzhou (Su-čou):
ráno přejezd rychlovlakem do města kdysi
nazývaného „Benátky Východu“ se světoznámými zahradami čínských úředníků U
(chráněnými UNESCO) – nejrozsáhlejší zahrada
Zhuozhengyuan (Čuo-čeng-jüan) neboli zahrada Pokorného služebníka, nejpodivuhodnější
kamenná Lví zahrada a nejmenší a nejmalebnější zahrada Wangshiyuan (Wang-š‘-jüan),
neboli zahrada Mistra sítí; návštěva dílny
na výrobu hedvábí; návrat vlakem zpět do
Šanghaje, ve večerních hodinách transfer na
letiště a odlet, přílet do ČR 21. den.
Termín: 9.–29. 3.
Cena, podmínky a další podrobnosti
na www.chinatours.cz
Loď Celebrity Millennium kotvící v Hongkongu
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Na ulici v Pusanu

Zhouzhuang – Dvojitý most (Jan Pospíšil)
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Ostrov Okinawa (David Hochman)

plná penze/polopenze
10–18 účastníků
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Čankajškův památník v Taipei (Jan Pospíšil)

Kinkakudži – Zlatý pavilon v Kjótu (Jana Pavlištíková)
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Plavba lodí a poznávací program
s českým odborným průvodcem
Podnikněte luxusní okružní
plavbu Východočínským mořem
po japonských tropických ostrovech
Ósaka
JAPONSKO
Okinawa a Išigaki a na Taiwan, Portugalci
přezdívaný Formosa – nádherný ostrov. Po
návratu do Japonska vám nabízíme možnost
prodloužit si cestu pobytem v kulturní perle
Japonska – Kjótu – s naším odborným českým
průvodcem. Projdeme se bambusovým lesem,
starými svatyněmi a tradičními zahradami
Okinawa
a necháme se ohromit a okouzlit starými
Taipei
japonskými hrady. Užijeme si ale také večerní
Išigaki
kjótský život a mlsné jazýčky určitě uspokojí skvělá
TAIWAN Hualien
japonská kuchyně v autentickém prostředí. Poslední den
Kaohsiung
věnujeme prohlídce fascinujícího velkoměsta Ósaky.

Kóbe Kjóto

1.–2. Praha – Kóbe: letecký přesun do Ósaky,
přejezd do Kóbe a ubytování, případná prohlídka města (dle příletu).
3.–12. Nalodění a 10denní okružní prémiová plavba na lodi Diamond Princess po trase
Kóbe – Okinawa – Išigaki – Taiwan – Kóbe.
12. Kóbe – Kjóto: brzy ráno příjezd a vylodění v přístavním městě Kóbe, transfer na
nádraží a přejezd šinkansenem do Kjóta
– srdce japonské kultury; procházka nádherným hustým bambusovým lesem Arašijama s mnoha chrámy, historickým mostem
a obchody s tradičními japonskými řemesly
a uměním; procházka v atmosférické svatyni
Fušimi Inari s nekonečnými řadami bran torii, světoznámé díky filmu Gejša.
13. Kjóto U: nejkrásnější památky císařského města – chrám Kjómizudera vysoko nad
městem, symbol Kjóta Ginkakudži (Stříbrný
pavilon), Kinkakudži (Zlatý pavilon), zenový
chrám Nanzendži; večer fakultativně představení japonské tradiční kultury ve čtvrti Gion
a večerní zábavní čtvrť Pontóčó.
Diamond Princess pluje v Japonském moři

14. Kjóto – Nara U: výlet vlakem do tradičního centra japonského buddhismu – velký
Buddha v největší dřevěné stavbě na světě
v chrámu Tódaidži, park plný krotkých srn;
překrásná zenová zahrada Isuien, zastávka
v nádherně zrekonstruovaném chrámu Fénixe v městečku Udži – místo proslavené též
pěstováním slavného čaje.
15. Kjóto – Himedži U: dopoledne Nidžó –
rozsáhlý zahradami obklopený „hrad“ šógunů Tokugawa; odpoledne výlet šinkansenem
do města Himedži – největší a nejkrásnější
původně dochovaný japonský hrad, nazývaný
Bílá volavka, procházka přilehlými „tradičními“ nově zbudovanými zahradami Kokoen.
16.–17. Kjóto – Ósaka – Praha: prohlídka fascinujícího velkoměsta – Umeda Sky Building, Ósacký hrad; čtvrť jídla a zábavy Namba s výstřední
Amerika mura, procházka retročtvrtí Šinsekai,
pohledy z mostů Ebisubaši; transfer na ósacké
letiště Kansai a večer odlet, přílet do ČR 15. den.
Termín: 25. 5.–10. 6.
Cena, podmínky a další podrobnosti
na www.chinatours.cz
Ve svatebních kimonech (Jan Pospíšil)

plná penze/polopenze
10–18 účastníků

Lodí do
singapuru
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Zlatá pagoda v Bangkoku (Renáta Jelínková)
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Plavba lodí a poznávací program
s českým odborným průvodcem
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drink Singapore Sling v proslulém hotelu
1011
BRUNEJ
Raffles, pojmenovaném podle zakladatele
Bandar Seri Begawan
města, spatříme dech beroucí krásu moderní
architektury v okolí Marina Bay. S tímto nádherným koutem světa se rozloučíme na jednom
Singapur
z nejúžasnějších letišť světa – Changi. Vydejte se
s námi za krásami Orientu na palubě lodi Diamond
Princess a vychutnejte si komfort, jež tato „Princezna moří“ poskytuje.
1.–2. Praha – Singapur: přílet a ubytování.
3.–14. Nalodění a 12denní okružní prémiová
plavba na lodi Diamond Princess po trase Singapur – Brunej – Vietnam – Kambodža – Thajsko – Singapur.
14. Singapur: v ranních hodinách vylodění v přístavu a nenáročná procházka centrem – možnost
ochutnávky místní kuchyně v některé z pouličních jídelníček, poté transfer na hotel a odpočinek před dalším programem; večer v moderním
centru Singapuru – zářící mrakodrapy Marina
Bay Sands (nejdražší samostatně stojící kasino
světa), futuristické stromy Gardens by The Bay;
možnost nákupů vyhlášených značek, pro zájemce pohled na zářící Singapur z vyhlídky Sands
SkyPark či možnost zkusit své štěstí v kasinu.
15. Singapur: procházka pestrými etnickými
čtvrtěmi a připomínka bohaté historie města – čínská, arabská a indická čtvrť; návštěva
vyhlášených botanických zahrad U, jediných
tropických botanických zahrad na seznamu
Lori v ptačím parku Jurong (Lenka Vacková)

UNESCO (za návštěvu stojí zejména nádherné orchidárium), drink ve věhlasném hotelu
Raffles, bez něhož by v koloniálních dobách
návštěva Singapuru byla nemyslitelná; odpoledne volno na nákupy na jedné z nejprestižnějších adres světa – Orchard Road.
16. Singapur: výlet do věhlasné singapurské
zoologické zahrady – nádherné vzdušné expozice, jedna z nejmodernějších na světě;
dpoledne lanovkou na ostrov Sentosa – náv
štěva oceanária a některého ze zdejších multimediálních představení.
17.–18. Singapur: dopoledne návštěva vyhlášeného pivovaru Tiger Brewery; odpoledne
ind. volno v oblasti Marina Bay (možnost
návštěvy skvělého Muzea asijských civilizací);
rozlučková večeře zaměřená na místní speciality; v pozdních večerních hodinách transfer
na letiště a odlet, přílet do ČR 18. den.
Termín: 14.–31. 3.
Cena, podmínky a další podrobnosti
na www.chinatours.cz
Diamond Princess kotvící v Singapuru

V deltě Mekongu

Fascinující Singapur

Chcete se více ponořit do původního ducha navštívené země?
Láká vás co nejtěsnější kontakt
s místní realitou? Právě tahle kategorie cest je ta vaše!
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Ve vybraných zájezdech míříme do málo dotčených koutů Asie,
abychom se tu seznámili s jejich původními obyvateli
a prostředím. Mohou to být svérázné kmeny na Nové Guineji či
v Arunáčalpradéši, stejně jako vzácní orangutani na Borneu nebo
deštné pralesy Šrí Lanky či Malajsie. Zde najdete výběr cest, které
nejlépe splní vaši představu intenzivního zážitku:


Za přírodou a lidmi Číny (s. 19)



Čína – cesta čaje (s. 23)



Tibet – posvátná hora Kailás (s. 33)



Festival v Ladákhu a Kašmír 2018 (s. 31)



Šrí Lanka – cesta rájem (s. 43)



Festival v Nágsku a Andamany (s. 50)



Za přírodou a lidmi Indočíny (s. 81)



za krásami bornea (s. 90)



Sumatra a kalimantan (s. 94)



Západní Papua a Bali (s. 95)

www.chinatours.cz/etno-natura/

Máte v rodině malé cestovatele
toužící po poznání světa? Právě
pro ně a jejich (pra)rodiče je
určena tato speciální nabídka –
rodinná poznávací exotika...
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PRO KAŽDÉ DÍTĚ
DÁREK!
Protože si všichni rádi
hrajeme, každý malý cestovatel obdrží jako dárek
od nás jednu stolní hru
z dílny Lucie Ernestové
dle vlastního výběru…

www.lucieernestova.cz/
Od minulého roku nabízíme sestavu cest designovaných právě
s ohledem na malé cestovatele ve věkové kategorii 6–12 let.
Mají přizpůsobené tempo i složení programu tak, aby malé poutníky zaujal co nejlépe a s nimi i jejich dospělé parťáky. Dáváme tak
dětem šanci stát se plnohodnotnými účastníky zájezdu a někdy
i jejich spolutvůrci.


Nepál pro malé milovníky hor (s. 34)



Šrí Lanka pro malé dobrodruhy (s. 41)



Jižní Indie pro malé cestovatele (s. 49)



Malajsie pro malé objevitele (s. 89)

www.chinatours.cz/deti-dobrodruzstvi/

Víte, jak se připravuje pekingská
kachna a jak chutná „starobylé
maso“? Chcete zjistit, co je siumai
či haam sui gau? To vše a ještě
mnohem více nabízíme v našich
zájezdech (nejen) pro gurmány…
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Tzv. „gurmánské cesty“ jsou speciálně pojaté zájezdy, které spojují
poznávání historicky i přírodně nejzajímavějších míst země s detailním poznáním lokální kuchyně. Detailně se seznámíte s místní
gastronomií a její autentickou přípravou ve speciálních restaurantech
s vybranými lahůdkami i v našich tajných tipech – pouličních jídelničkách
u oblíbeného pokrmu místních či přímo na ulicích a tržištích.


Čína (nejen) pro gurmány I (s. 22)



Čína (nejen) pro gurmány II (s. 22)



Indie (nejen) pro gurmány (s. 45)



Japonsko (nejen) pro gurmány (s. 66)



Jižní Korea (nejen) pro gurmány (s. 67)



Vietnam (nejen) pro gurmány (s. 83)



Malajsie a Singapur (nejen) pro
gurmány (s. 90)

www.chinatours.cz/jidlo-zazitky/

Láká vás představa čekání na
příchod nového roku na vlahé
pláži – pod hvězdnou oblohou
na břehu oceánu? Níže naleznete
cesty, kde si tuto představu
můžete splnit.
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Vydejte se za poznáním i odpočinkem v době, kdy je dostatek volných
dnů a u nás současně pošmourno a nevlídno… Na Šrí Lance, ve Vietnamu či třeba v Malajsii nebo na Filipínách určitě bude zářit slunce
a teplého moře bude víc než dost. A pokud vás láká zážitek opravdu
jiného „silvestra“, pak zkuste na vlastní kůži, jak se slaví Nový rok
v Číně na přelomu ledna a února!


Čínský nový rok (s. 15)



Vánoce a Silvestr v Nepálu (s. 34)



Silvestr na Šrí Lance (s. 41)



Vánoce a Silvestr v jižní Indii (s. 49)



Silvestr ve Vietnamu (s. 83)



Silvestr v Malajsii (s. 89)



Silvestr na Filipínách (s. 97)

www.chinatours.cz/vanoce-silvestry/

poznejte svět
s našimi partnery!
Svět samozřejmě není jen Asie. Již několikátou
sezonu nabízíme poznávací zájezdy do celého
světa ve spolupráci s našimi partnery –
CK Adventura (mateřská společnost China Tours)
a America Tours. S těmito cestovními kancelářemi
sdílíme stejnou filozofii o přípravě i realizaci zájezdů
a můžeme proto jejich zájezdy s klidným svědomím
doporučit. Pod záložkou „zájezdy do světa“ na našich
www stránkách tedy najdete kvalitní výběr poznávacích
cest po celé zeměkouli. A v naší prodejní kanceláři
je můžete s kompletním servisem zakoupit.
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ISLAND – ZA KRÁSAMI VNITROZEMÍ
11/13 dní | polopenze | ** | červen–září
Kdo neprojel islandské vnitrozemí, nezná Island. Teprve
tady si uvědomíme jeho neuvěřitelnou odlehlost, sílu a drsnost jeho přírody. Automobil se prodírá lávovými poli, pak
náhle brodíme metr hlubokou ledovcovou řeku a následují
další desítky kilometrů sopečného písku černého jako noc,
abychom viděli to, co má možnost spatřit jen málokdo…

svet.chinatours.cz

SAFARI V KENI A TANZANII, ZANZIBAR
| 10/16 dní | snídaně/plná penze
| *** | červenec, září
Prvních osm dnů strávíme na klasickém safari v pověstných národních parcích Tsavo a Amboseli v Keni
a v parcích Serengeti, Ngorongoro a Lake Manyara nebo
Tarangire v Tanzanii. Zejména NP Serengeti, navazující na
Masai Mara v Keni, je posledním místem Afriky, kde se
ještě odehrává pravidelná migrace zvířat. Poté se přesuneme na kořením vonící korálový ostrov Zanzibar…

Krásy Nového Zélandu
25 dní | ** | leden/únor
Detailní poznávací program v poklidnějším tempu nabízí
ucelenou cestu napříč oběma ostrovy. Z nejsevernějšího
mysu Reinga projedeme krajinou gejzírů a sopek až
k hlavnímu městu Nového Zélandu. Přeplavíme se přes
Cookovu úžinu, abychom si odpočinuli při sklence místního výborného vína v malebných zátokách Marlborough
Sounds. Poté vyrazíme poznávat divoký Jižní ostrov až
k nejjižnějšímu bodu země.

Havaj

18 dní | *** | duben, říjen/listopad

Havaj je vskutku neuvěřitelné místo! Proslulá oáza klidu,
slunce a pohody uprostřed Pacifiku nabízí však mnohem
víc než exotické pláže a hotely. Navštívíme úžasná místa,
kam běžný turista nevkročí. Procestujeme čtyři ostrovy
a postupně se seznámíme s památkami původní polynéské
kultury i novodobé historie souostroví.

svet.chinatours.cz
PERU – ZEMĚ ZLATA A SLUNCE
18/21 dní | snídaně | *** | červen, červenec, říjen
Pestré putování vede nejpozoruhodnějšími místy Peru
a severu Bolívie. Zažijeme tajemnou atmosféru legendár
ní incké citadely Machu Picchu a také západ slunce za
hřebeny hor nad jezerem Titicaca. Cestou 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.

NÁRODNÍ PARKY ZÁPADU USA
| 23 dní | *** | květen–říjen

VÝCHOD USA – KLASICKÝ OKRUH
9 dní | snídaně | *** | květen–říjen
Zájezd obsahující vše, co nesmíte minout během
návštěvy východního pobřeží USA. Zájezd, který vás
seznámí s největšími metropolemi a přírodou oblasti.
Zájezd, který kombinuje poznávání se zábavou. Čeká
vás: výlet lodí pod Niagarské vodopády, metropole New
York, jezernatá oblast Finger Lakes a prohlídka
Philadelphie obojživelným autobusem.

Perly západní Kanady
15 dní | snídaně | *** | červenec–září
Nejdetailnější možnou formou se seznámíme s metropolemi i přírodou západní Kanady a jejími zvířecími
obyvateli, poznáme nejenom nejkrásnější partie Britské
Kolumbie a Alberty, ale podíváme se i na přírodní klenot
– ostrov Vancouver. Průjezd lodí slavnou Inside Passage
jen umocní dojmy z této země. Připravte se na silný
cestovatelský zážitek!

KRÁSY ALJAŠKY
15 dní | *** | červenec, srpen
Nabízíme vám poznání jednoho z nejodlehlejších koutů
naší planety. Aljaška a kanadský Yukon jsou oázami
divočiny v Severní Americe a my vám umožníme do nich
nahlédnout a seznámit se s jejich životem a obyvateli za
asistence zkušených průvodců. Připravte se na setkání
s medvědy, losy, karibu a dalšími zvířaty obývajícími tuto
drsnou, ale nesmírně krásnou zemi.

Evropa | Atlantické ostrovy | Arktida | Severní Amerika |
Latinská Amerika | Afrika | Asie | Austrálie | Oceánie

Zájezd, který nabízí milovníkům přírody průřez tím
nejlepším, co může americký západ nabídnout.
Od pouští po ledovce, od mořských pláží po horské
štíty. Nechte se zlákat k poznání jedinečné rozmanitosti přírodních zajímavostí západu USA... Uvidíte: NP
Yellowstone, Grand Teton i Rocky Mountain, slavná
města Los Angeles a San Francisco. Využijte jedinečnou
příležitost podívat se i do Las Vegas a zkusit ruletu!
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Desková hra go (korejsky baduk,
čínsky wej-čchi) je poněkud netradiční způsob, jak
proniknout do asijské kultury. Tato vůbec nejstarší
strategická desková hra na světě vznikla před více
než 4000 lety v Číně, později se rozvíjela v Japonsku
jako součást bojových umění samurajů (odtud
také pochází její nejrozšířenější název – igo).
108
Cílem této hry s jednoduchými pravidly a obrovským množstvím kombinací je získání území
a soupeřových kamenů. Dnes ji hraje ve světě
více než 60
milionů lidí.

milujeme
asii

POZNEJTE S NÁMI JEJÍ
KRÁSY A ZAJÍMAVOSTI!
go / BADUK / WEIQI

Sponzorujeme tradiční
deskovou hru

Čeští reprezentanti patří k evropské špičce deskové hry go. V r. 2012 se
Jan Šimara 6-dan stal mistrem Evropy a na témže šampionátu získali naši
hráči stříbro v týmové soutěži. V r. 2013 se náš tým stal poprvé v historii
dokonce mistrem Evropy! V r. 2014 pak přibylo týmové stříbro a v r. 2015
„jen“ bronz. V r. 2016 v soutěži jednotlivců získal nejlepší český současný
hráč Lukáš Podpěra 7-dan krásné třetí místo v silné konkurenci evropských
profesionálů.
Průběžně sponzorujeme řadu aktivit České asociace go (ČAGo) – celoroční
soutěž pro nejlepší hráče Český pohár a Gobanligu, 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. Mezi
jeho členy patří i již zmíněný Lukáš, v posledních letech nejlepší hráč českého
ratingového žebříčku, juniorský mistr Evropy do 20 let (2015) a mistr ČR
v seniorské kategorii (2013) a Go Baron (2015). Náš klubový tým trvale
patří mezi nejlepší v ČR, pořádáme klubová setkání s výukou a také
jsme pravidelnými pořadateli mistrovství republiky žen.

www.goweb.cz
Překlad jejího čínského názvu do angličtiny se
stal podkladem pro pojmenování webového
prohlížeče Mozilla Firefox (česky znamená
„ohnivá liška“), údajně je to doslovný překlad
čínského pojmenování pandy červené „huo hú“.
Její západní jméno vzniklo asi z nepálského
a poangličtěného slova „poonya“, což by se
dalo přeložit jako „jedlík bambusu“. Jiné čínské
označení doslovně znamená
„malá panda“.

pandA

Zachraňujeme
vzácné asijské zvíře
China Tours podporuje chov pandy červené v Zoo Praha, Zoo Liberec
a v Zoo Zlín. Tento druh lze v zoologických zahradách potkat mnohem
častěji než její daleko známější příbuznou – pandu velkou – z čeledi
medvědovitých. Obě pandy jsou ale ohroženými druhy v důsledku ztráty
teritoria odlesňováním, ročně zahyne více než 10 000 pand červených.
A proto jejich chov podporujeme.
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
poddruzích – 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.

www.chinatours.cz/clanky-tipy/
cestovatelske-clanky/panda-cervena/

ČESKO-ČÍNSKÁ SPOLEČNOST
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 sezony je Orientální bál, kde je možné shlédnout řadu ukázek
orientálního umění z celé Asie.

			

www.ccspol.net

mořské želvy

Připojujeme se k ochraně
OHROŽENÝCH živočichů

Pro životní prostředí by bylo ideální, kdybychom
v navštívené zemi nezanechali žádné stopy svého pobytu
a odvezli si pouze krásné zážitky a fotografie. Každý si ale
rád ze své cesty přiveze i nějakou hmotnější připomínku a v Asii jsou vedle
běžných suvenýrů k dostání i dárky méně tradiční. Na zdejších tržištích se za
mnohdy směšnou cenu nabízejí produkty z místní často nesmírně vzácné
fauny a flóry, jež je za účelem výroby cetek nemilosrdně a zcela zbytečně
ničena. A tak lze též koupit výrobky ze želvoviny, kvůli nimž jsou zabíjeny
velmi ohrožené mořské želvy. Hlavním cílem projektu v Indonésii
je podpořit tamní ochranu mořských želv a redukovat nelegální
prodej produktů z želv, tedy zejména vajec určených ke konzumaci
a želvoviny k výrobě šperků.

www.morskezelvy.cz

PALMOVÝ OLEJ

SOUHLASÍME S KOALICÍ
PROTI PALMOVÉMU OLEJI			
Koalice proti palmovému oleji je nezávislá platforma organizací i jednotlivců,
která usiluje o snížení celosvětově nadbytečné spotřeby palmového
oleje. Její členové působí napříč obory a informace získávají i přímo z míst
produkce. Společně pořádáme osvětové akce pro veřejnost, zajišťujeme
politický lobbing a komunikujeme s obchodní sférou. Intenzivní produkce
palmového oleje je ukázkou globálního tržního hospodářského systému, ve
kterém zaměření na krátkodobý zisk převládá nad udržitelnou péčí o životní
prostředí a zájmy lidí po celém světě. Realizujeme proto poradenství pro
spotřebitele a výrobce v širších souvislostech, včetně otázek potravinové
soběstačnosti, šetrného a udržitelného hospodaření a uvědomělé spotřeby.
 S pralesy nenávratně mizí unikátní společenství mikroorganismů, rostlin

a zvířat, pro které je prales jediným domovem.
 Odlesňování obnažuje půdu a ničí její přirozenou strukturu, ta pak nedokáže
plnit svojí funkci a je s dešti nenávratně odnášena do řek.
 Zakládání plantáží předchází rozsáhlé požáry, které měsíce dusí daleké okolí
a přispívají ke změně klimatu.
 Intenzivní pěstování je doprovázeno hojným používáním hnojiv a pesticidů, které zamořují nejen půdu, ale i vodní toky a podzemní vodu.
 To vše doprovází korupce až na nejvyšších místech a nelegální a nedemokratické praktiky palmoolejných korporací.
 Současná intenzivní produkce palmového oleje (tak) nejenže není šetrná
k přírodě, ani k lidem, ale navíc není ani dlouhodobě udržitelná.
 Skutečně šetrné plantáže dosud nenajdeme v měřítkách postačujících
k pokrytí stále rostoucí světové poptávky, ze zdravotních i ekologických
důvodů nadbytečné.

V oblasti Atlantského oceánu
a přilehlých moří již na mnoha
místech probíhá dlouhodobá
ochrana samic i vajec na
plážích. V Tichém a zejména v Indickém oceánu
je situace ale velmi dramatická. Z Indie před
rokem 1930 úplně zmizely kožatky velké, do roku
1994 klesl jejich počet 101 téměř na nulu, na Šrí
Lance a v Malajsii se populace zhroutila z tisíců
samic na poslední dvě snášející vejce v roce 1994.
V Indonésii můžeme pozorovat jen několik
málo desítek kožatek velkých. Proto jsou
všechny mořské želvy chráněny nejen mezinárodním, ale i indonéským právem.
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V posledních třiceti letech se palmový olej, který se
získává z plodů palmy olejné, stal jedním
z nejpoužívanějších produktů rostlinné výroby.
Setkáme se s ním v řadě výrobků od potravin,
přes mycí i dekorativní kosmetiku, drogerii, svíčky,
krmiva pro hospodářská zvířata i domácí mazlíčky,
až po technická maziva. Palmový olej je využíván
i pro výrobu biopaliv, což ale ve skutečnosti není
opatření prospívající přírodě. Intenzivní pěstování
palmy olejné ale hlavně souvisí s odlesňováním
tropických deštných lesů v jihovýchodní Asii, Africe
i Jižní Americe, a přispívá tak k ničení životního
prostředí
místních obyvatel, rostlin
i živočichů.

www.stoppalmovemuoleji.cz

nadace

Podporujeme vzdělávání
dětí v indonésii
Naše cestovní kancelář velmi dobře zná podmínky v asijských zemích
i v mnoha ohledech složitou situaci jejich obyvatel. Uvědomujeme si,
že klíčem k rozvoji těchto států je především vzdělávání. Společně
s Nadací Kintari tak pomáháme provozovat školy a školky na indonéském
ostrově Lombok.
Kintari Foundation aktivně prezentuje v Čechách indonéskou kulturu.
Pořádá nadační večery, taneční show, workshopy, taneční kurzy,
prodejní výstavy, indonéské dny a mnohé jiné akce. Všechny tyto aktivity
nejenže seznamují české publikum s indonéskou kulturou a uměním,
ale především tímto způsobem získává Kintari potřebné finanční
prostředky na realizaci rozvojových projektů v Indonésii, konkrétně
na ostrově Lombok.

www.kintari.org

Kintari je složenina dvou slov: Kintamani a tari.
Kintamani je posvátný 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
spojení těchto
slov je tedy
takový, že skrz
umění (tanec)
se Kintari snaží
plnit přání
chudým dětem
v Indonésii.
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Chtěla bych poděkovat za perfektní zorganizování zájezdu Královská
ch ina T
á
města Indočíny. Bylo pro mě příjemným překvapením – vše perfektně
t
navazovalo, lidé milí a dobrosrdeční, příjemná relaxační tečka na ostrově
ces em Ch
Koh Samet. Ke zdaru zájezdu velice přispěl průvodce Mgr. David Jakš, úžasný
m
kliďas s organizačními schopnostmi, znalec prostředí a kultury navštívených
s tý
zemních, díky němu jsme se obohatili o řadu informací.

Vlasta Ptáčková, Praha
KRÁLOVSKÁ MĚSTA INDOČÍNY
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Rádi bychom zaslali velkou pochvalu na našeho průvodce Bc. Ondru Zdráhala.
Ondra odvedl skvělou profesionální práci – jeho odborné sinologické znalosti
jsou velmi hluboké, navíc vychází ze znalosti reálného prostředí Číny – nikoli
teoretické. Celý zájezd byl I přes drobné logistické změny skvěle organizovaný.
Všichni jsme dostali odpovědi na všechny otázky, kterými jsme neustále Ondru
zahrnovali. Ve skupině vládla po celou dobu velmi dobrá a nadšená nálada,
k čemuž Ondra zcela jistě přispíval. Děkujeme za úžasný zážitek a rozhodně se
I. a J. Čermákovi, Čelákovice
těšíme na příště!			
VELKÁ CESTA ŘÍŠÍ STŘEDU
Chtěla bych touto cestou poděkovat za krásnou dovolenou v této oblasti
a především zmínit průvodce Zdeňka Štipla, který díky svým znalostem
a zanícení pro věc dal cestě vyšší rozměr.
T. Česenková, Hradec Králové
NEPÁL, SIKKIM A BHÚTÁN
Zájezd do Jižní Koreje a na Taiwan splnil ne téměř, ale úplně všechna má
očekávání. Byl skvělý! Program tuze zajímavý a dobře připravený, oba
průvodci velice kompetentní, vzdělaní, příjemní. Adam Horálek osvědčil
své organizační schopnosti i v těžších podmínkách během tajfunu na Taiwanu. A opravdu ještě jednou vřelý dík Vaší cestovní kanceláři – všichni
účastníci skutečně ocenili, jak jste se o nás postarali, když jsme nemohli
poslední den odletět podle plánu. Mohu Vás ujistit, že o tom před svými
známými nemlčím a vřele Vás každému doporučuji. A samozřejmě se už
D. Bydžovská, Praha
těším na další zájezd s Vámi.			
JIŽNÍ KOREA A TAIWAN
Zdravím všechny z China Tours! Před týdnem jsem se s mužem vrátila z vašeho
zájezdu (7.–22. 9. / Čína – Skvosty říše Středu. Chtěla bych pochválit pěkně
připravenou trasu. Jistě je co zlepšovat, ale nic na tom nemění, že jsme (i můj
muž a ostatní účastníci, jak jsme spolu mluvili) byli nadšení a spokojení.
Zvláštní pochvalu uděluji našemu průvodci Vojtěchovi Lokšovi. Byl po celou
dobu velmi vstřícný, vždy perfektně připravený, ochotný, vybíral pro nás skvělá
jídla a vždy udělal „něco navíc“. Odborně a jazykově vybavený nás všechny
obohatil. A to i jako člověk – obdivuji jeho vyzrálost v tak mladém věku! Takže
suma sumárum: díky za kvalitní cestu čínskou!
E. a Z. Zahradníkovi, Brno
SKVOSTY ŘÍŠE STŘEDU
I přesto, že je to již několik dní, co jsme se vrátili ze zájezdu Borneo a Jáva,
bychom Vám rádi, jakožto garantovi zájezdu, poděkovali za úžasnou
dovolenou, kterou jsme s vaší cestovní kanceláří mohli prožít. Díky bohatému programu, organizaci a zejména díky profesionalitě a veškeré péči
průvodce Honzy Plíhala jsme zažili nezapomenutelnou dovolenou „se vším
všudy“. Honzův medailonek na vašich webových stránkách prozradil, že
je s námi na Borneu poprvé, ale realita byla úplně jiná – měli jsme pocit, že
na Borneo jezdí každý rok... Díky také za veškerý „admin-servis“ – se všemi
zaměstnanci, se kterými jsme byli v kontaktu, počínaje smlouvou a konče
servisem poskytnutých informací, jsme byli velice spokojeni. Přejeme
vaší cestovní kanceláři vše dobré a věříme, že budeme mít opět příležitost
poznávat svět s vámi!
Jana Nová, Ivan Sláčal, Liberec
BORNEO A JÁVA
Také já vám děkuji za skvělou cestu po Číně. S Janem Pospíšilem jako vedoucím mám již druhou zkušenost a také tentokrát musím ocenit a zdůraznit
jeho obětavé, fundované, naprosto jedinečné vedení cesty. Výběr míst,
vyváženost a pestrost cestování spolu s organizací byly skvělé. Dojmy
a zážitky z cesty zůstanou ve mně stejně silné jako cesta s Janem před dvěma
roky v programu Čína drsná a krásná. Přeji vám úspěch, vytrvalost a stále
stejně perfektní organizaci jako dosud i do dalších let. Jistě se opět sejdeme na
některém příštím zájezdu vaší kanceláře. Děkuji vám.		
Jan Kubička, Praha 6
TŘEMI SOUTĚSKAMI DO ŽLUTÝCH HOR

Děkuji Vám za perfektní organizaci celé naší „výpravy“ do Číny. Spousta
zážitků, nádherné hory, super průvodci, vše klaplo a proběhlo hladce, prostě
vzpomínky, které nám již nikdo nevezme a budou se stále vracet. Opožděně
tedy ještě jednou moc, moc děkujeme a doporučujeme Vás, kudy chodíme.
Mějte krásné léto a třeba někdy zase na shledanou…
S. Daňková, Týnec n/S.
INDIVIDUÁLNÍ ZAKÁZKA – ČÍNA
Chtěl bych poděkovat za skvěle připravenou a zajištěnou cestu
do Persie s Vaší CK, zejména pak bych chtěl vyzdvihnout výkon
průvodkyně Jany (pozn. CK: průvodkyně Jana Tomíšková), její nasazení,
znalosti, jednání s klienty, zodpovědnost a trpělivost. Cesta byla opravdovým zážitkem. Budu Vás doporučovat a Janu si prosím hýčkejte.
Ivo Suchomel, Praha 10
Děkuji.
			
ZA TAJEMSTVÍM PERSIE
Chtěli bychom tímto ještě jednou dodatečně poděkovat naší milé
průvodkyni Ivaně Bakešové, která nás doprovázela při zájezdu Čína
a Tibet (10. – 23. 5. 2016). Musíme velice ocenit, že Ivanka nám
představila Tibet a Čínu takovou, jaká skutečně je. Nepřehlédnutelné
jsou její úžasné znalosti o této zemi. Ať z pohledu historie, politiky nebo
současného života. Na její výklad a vyprávění jsme se všichni moc těšili.
Z hlediska organizačního určitě tento zájezd nebyl jednoduchý a Ivanka se ho
zhostila se ctí! To samo za sebe mluví o její úžasné znalosti o této krásné zemi.
Ivanka tento zájezd postavila do jiné dimenze. Přestavila nám Čínu, jaká byla
v minulosti, kterou sama poznala, a tyto zážitky a poznatky nám překrásným
vyprávěním předávala. S Ivankou bychom se rádi potkali i na dalších zájezdech...
Rodina Kožantova, Praha
ČÍNA A TIBET
Zdravím a musím vám sdělit, že jsem již procestoval kus světa jak soukromě,
tak i s cestovkami, ale tentokrát to byl nezapomenutelný zážitek. Bezvadný
průvodce s velkými znalostmi, a co bylo nejlepší, že organizace neměla
chybu. Každému doporučím tento zájezd s doprovodem Davida Hochmana.
Jemu děkujeme za nezapomenutelné zážitky.
Vladimír Hušek, Brno
JAPONSKO – ZEMĚ SAMURAJŮ
Chcel by som dnes poďakovať za zájazd na Srí Lanku... perfektný zájazd,
perfektná sprievodkyňa (Renáta Jelínková). Prvýkrát som sa cítil ako klient,
ktorý si čosi zaplatil a ostal váženým. Vaša ponuka so zaopatrením, s plnou
starostlivosťou, s plným záujmom – jednoducho perfektný dojem z celého,
takže naozaj to myslím s vďakou s najväčšou úctou. Zájazd bol fantastický
svojou náplňou, rôznorodosťou a všetkým, čo k tomu patrí. Ten, kto ho
naplánoval, mal neobyčajný cit pre všetko: história, príroda, oddych, nič nie
priveľa a všetkého dosť. Klobúk dole pred jeho tvorcom. Sprievodkyňa perfektná - som síce postarší, ale mal som sa od nej čo učiť, najmä čo sa týka konverzácie a zvládaním rôznorodej klientely. Takže ešte raz ďakujem a prajem
vám, aby vám to všetko vydržalo. Rád by som niečo vytkol, ale naozaj nemám
čo. A najbližší rok pôjdem s niektorou z vašej skupiny cestoviek…
Igor Hudec, Košice
ŠRÍ LANKA
Poznávací zájezd Skvosty říše středu s prodloužením na jih Číny se po všech
stránkách povedl. Pochvala patří zejména Vám, CK China Tours, za organizaci
zájezdu, výběr hotelů, skladbu denního programu. Největší pochvalu ale
zaslouží náš průvodce Petr Vrána. Byli jsme upozorněni, že se jedná o top
průvodce CK China Tours, a naše očekávání bylo maximálně naplněno. Pokud
se budeme držet procent, Petrova organizace, znalosti, empatie a životní
optimismus, kdy dokázal, že i déšť je vlastně přínosem ;-), si jistě zaslouží
mnohem více než 100 %. Děkujeme Vám za intenzivně prožité chvíle v Číně
M. a J. Štreitovi, Frýdek-Místek
a rádi Vás budeme dále doporučovat.
SKVOSTY ŘÍŠE STŘEDU
Moc chválím Vámi pořádaný zájezd Japonsko (nejen) pro gurmány. Realizovat
program tak, aby cestovatel poznal během 5 dnů mnoho památek a ještě
poznal chutě japonské kuchyně, prošel Kjóto pěšky, použil všechny druhy
veřejné dopravy v japonských megapolích, to vše i několikrát denně, dokáže
snad jen China Tours. Jiná cestovní kancelář nic podobného v nabídce nemá,
proto jsem si ten zájezd u Vás koupila, a nelituji. Protože se zajímám o umění,
oceňuji volbu navštívených památek, stejně tak se mi líbil i pestrý gurmánský
program – zvolené menu přesně odpovídalo různým stylům restaurací od
lidové po špičkovou. Japonská kuchyně jako nedílná součást japonské kultury
nemohla být během tak krátké doby představena lépe. Zažila a viděla jsem to,
co jsem dříve znala jen z knížek. Současně nelze neocenit výkon průvodkyně
– slečny Jany Červené. Měla v Japonsku neobyčejně těžkou práci. Musela zvládat dosti velkou skupinu a dělat současně průvodce, organizátora, tlumočníka
i pomocníka většině účastníků. Přes to všechno svou práci slečna Červená
odváděla naprosto poctivě a neuvěřitelně trpělivě a za to ji patří velký dík.
Monika Škutová, Bohumín
JAPONSKO (NEJEN) PRO GURMÁNY
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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 kopečků 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 kterých můžete dokonce
i přenocovat a udělat si celodenní pěší výlet.
Máte chuť po náročném veletrhu či konferenci v rušném
čínském velkoměstě 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 zimních 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
doporučujeme 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 zážitek, 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 všeho 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 některý z vyhlášených japonských greenů, třeba s posvátnou Fudži v pozadí.

RUSKO
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Moskva

PROČ S NÁMi?
j. Bajkal

Kamčatka

Altaj

UZBEKISTÁN

56 GRUZIE

Opravdové poznávání
východních kultur
a zvyklostí přináší
jedinečné zážitky
a širší pohled na svět...

ARMÉNIE

 Máme dlouholeté zkušenosti na poli cestovního
ruchu a dobře rozumíme
Ulánbátár současným firemním
požadavkům i obchodnímu prostředí.

Jerevan

TURKMENISTÁN
Ašchabad

54–55

hned
v počátku!
JIŽNÍ
KOREA

 Připravili jsme již řadu speciálních zájmových i odborných akcí, v našich skupinách byli například:
astronomové (cesty za zatměním Slunce), odborníci
ve stavebnictví,
Tibetarchitekti, esperantisté, lékaři,
maséři...

Teherán

ÍRÁN

Tel Aviv JORDÁNSKO

MONGOLSKO

 V Číně a Asii jsme jako doma: Naši odborní průvodci
HOKKAIDÓ
začleňte
nás
do
jsou zkušení profesionálové, s organizačními a jaKYRGYZSTÁN
SEVERNÍ KOREA
Peking
zykovými schopnostmi a znalí svých destinací,
svého plánování
JAPONSKO
ČÍNA
ve kterých pro nás každoročně
opakovaně pracují.Pchjongjang
Biškek

Taškent

Tbilisi

Pomůžeme vám
při fomování
vašich představ.

IZRAEL 57
Dillí

BAHRAJN

NEPÁL
Káthmándú

Maskat

53

Taipei

Chcete žít delší a kvalitnější život?
Za

BARMA
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r

Pak je pro vás jako stvořená ájurvéda, věda o dlouhověkosti,
která má
Hanoj
Hongkong
INDIE
své kořeny v Indii a patří mezi nejstarší léčebné metody světa. Jedná
HAINAN
se o soubor mnoha druhů terapií a technik, které nejúčinněji působí
jako celek, vedou k detoxikaci organismu, k relaxaci
a
k
navození
Vientiane
samoléčebných procesů. Vyzkoušejte originální způsob dovolené!
Poznejte jižní Indii nebo Šrí LankuRangún
ve spojení THAJSKO
s pobytem v ájurvédKAMBODŽA
ském centru, kde si odpočinete a Bangkok
nabijete „baterky“
do dalších dnů!
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Toužíte si dopřát skutečně přepychový zážitek?
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Phnom Penh

Vyzkoušejte luxusní indický vlak! Nejedná se o klasická vlaková
spojení, ale o luxusní vlakové soupravy ve stylu populárního LUZON
ŠRÍ LANKA
historického Orient Expresu operující na vybraných turisticky
atraktivních trasách (Palace on Wheels, Maharaja´s Express, The
Kolombo
Golden Chariot, Deccan Odyssey – různé trasy po nejznámějších
MALAJSIE
místech celé Indie v délce 4–8 dní).
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Manila

FILIPÍNY
CEBU

Kuala Lumpur

Singapur

Jihovýchodní AsieINDONÉSIE
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SUMATRA

ZNÁN

BORNEO

Vaříte rádi nebo prostě jen milujete asijskou kuchyni?

Vyzkoušejte autentické kurzy vaření v Thajsku či ve Jakarta
Vietnamu!
JÁVA

Í

Tokio

113

BHÚTÁN
Thimpu

OS
LA

OMÁN

ŠIKOKU
KJÚŠÚ

Indie a Šrí Lanka

Manama KATAR
Dauhá

HONŠÚ

Soul

SULAWESI

BALI
LOMBOK

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!

Kontaktujte nás:
tel.: 222 958 203-4, 731 440 070
e-mail: info@chinatours.cz

www.chinatours.cz/zajezdy-na-miru/

NOVÁ GUINEA

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
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.

www.chinatours.cz

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

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

CHINA TOURS – poznávací zájezdy 2017/2018

cestovatelské publikace. Cesty
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