
2018



Vážení přátelé,
dovolujeme si Vám nabídnout katalog poutních, po-
znávacích a pobytových zájezdů, které jsme pro Vás
připravili.

V naší nabídce pro rok 2018 najdete opět zájezdy,
které u Vás získaly značnou oblibu. 

V letošním roce opět navštívíme území Izraele, Jordán-
ska, Španělska, Portugalska, Itálie, Německa, Francie
a vydáme se též za kulturním bohatstvím Irska.

Na přání Vás našich milých klientů zařazujeme několik
leteckých zájezdů do Říma a opět velmi žádanou le-
teckou poutní cestu do Fatimy, spojenou s návštěvou
významného poutního místa Santiago de Compostela
a univerzitního města Coimbra.

Novinky letošního roku - Irsko po stopách sv. Patrika,
květinový ostrov Madeira. 

Překrásné období Adventu můžete s námi prožít v ir-
ském Dublinu a ve věčném městě Římě.

Všechny zájezdy najdete též na našich stránkách
www.palomino.cz

Vaše objednávky přijímáme prostřednictvím telefonu,
e-mailu, nebo formou dopisu zaslaného poštou. 

Milí přátelé, děkuji Vám za Vaši přízeň a projevenou
důvěru v minulých letech a těším se na setkání s Vámi.

S úctou

Majitelka CK Palomino
Irena Hendrychová

Poutní a poznávací zájezdy 3 -14
Pobyty u moře 15

CK si vyhrazuje právo na změnu programu.
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IZRAEL - SVATÁ ZEMĚ
číslo zájezdu 61801

20.2. – 28.2.2018

IZRAEL - SVATÁ ZEMĚ
číslo zájezdu 61803

letiště Praha, odbavení a odlet ve
večerních hodinách
přílet do Tel Avivu v ranních hodi-
nách, krátká zastávka v Cesarea –
impozantní římský akvadukt, Haifa
– Hora Karmel, Stella Maris - kar-
melitánský klášter, Kána Galilejská
- obnovení manželských slibů,
Nazaret – Bazilika Zvěstování, kos-
tel sv. Josefa, večeře, nocleh
po snídani návštěva Hory Tábor,
okolí Genezaretského jezera, oběd
v restauraci /ryba sv. Petra/,
plavba po Genezaretském jezeře, 
Tabgha, Kafarnaum, Hora Blaho-
slavenství, Primát sv. Petra, ubyto-
vání, večeře, nocleh v Betlémě
po snídani celodenní prohlídka
Betléma - Bazilika Narození,
Mléčná jeskyně, Pole pastýřů, ve-
čeře a nocleh
po snídani návštěva Betanie –
hrob Lazara, údolím Wadi Qelt do
Jericha /nejstarší město světa/,
místo křtu – obnova křestních
slibů, koupání v Mrtvém moři, ve-
čeře a nocleh
po snídani odjezd do Jeruzaléma,
návštěva Olivové hory, Dominus
Flevit, Getsemanská zahrada, Zeď
Nářků, Hora Sion, hrob krále Da-
vida, Večeřadlo, bazilika Zesnutí
Panny Marie, večeře, nocleh
po snídani Ein Karem, prohlídka
kostela Narození sv. Jana Křtitele, 
kostel Navštívení Panny Marie,
Jaffa – kostel sv. Petra, večeře a
nocleh
– po snídani Staré město Jeruza-
lém, Křížová cesta, Bazilika Božího
hrobu, večeře a nocleh
odjezd na letiště v časných ranních
hodinách
Poutní program je spojený s kaž-
dodenní mší svatou.
Průvodce zájezdu si vyhrazuje
právo na změnu programu!

1 den

2 den

3 den

4 den

5 den

6 den

7 den

8 den

Termín

Cena

Cena zahrnuje: : letenku Praha-Tel Aviv-
Praha, le�štní taxy, palivový příplatek, do-
pravu po Izraeli klima�zovaným autobusem,
ubytování 1x v Nazaretu, 6x v Betlémě ve 2-
3 lůžkových pokojích v hotelu 3* včetně
polopenze formou  švédských stolů, kom-
pletní pojištění, služby průvodce,zákonné
pojištění CK č.159/1999 Sb. 
Cena nezahrnuje: 90 USD /vstupy v rámci
programu a obslužné/ 

19.900,- Kč
12.3. – 20.3.2018

letiště Praha, odbavení a odlet ve ve-
černích hodinách
přílet do Tel Avivu v ranních hodi-
nách, krátká zastávka v Cesarea –
impozantní římský akvadukt, Haifa –
Hora Karmel, Stella Maris - karmeli-
tánský klášter, Kána Galilejská - ob-
novení manželských slibů, Nazaret –
Bazilika Zvěstování, kostel sv. Josefa,
večeře, nocleh v Nazaretu
po snídani návštěva Hory Tábor,
okolí Genezaretského jezera, oběd v
restauraci /ryba sv. Petra/, plavba po
Genezaretském jezeře, Tabgha, Ka-
farnaum, Hora Blahoslavenství, Pri-
mát sv. Petra, ubytování,  večeře,
nocleh v Betlémě
po snídani celodenní prohlídka Bet-
léma - Bazilika Narození, Mléčná je-
skyně, Pole pastýřů, odpoledne
návštěva Hebronu, večeře a nocleh
po snídani návštěva Betanie – hrob
Lazara, údolím Wadi Qelt do Jericha  
/nejstarší město světa/, místo křtu –
obnova křestních slibů, koupání v
Mrtvém moři, večeře a nocleh
po snídani odjezd do Jeruzaléma,
návštěva Olivové hory, Dominus Fle-
vit, Getsemanská zahrada, Zeď
Nářků, Galiccantu, Hora Sion, hrob
krále Davida, Večeřadlo, bazilika Zes-
nutí Panny Marie, večeře, nocleh

1 den

2 den

3 den

4 den

5 den

6 den

Cena zahrnuje: letenku Praha-Tel Aviv-Praha,
le�štní taxy, palivový příplatek, dopravu po
Izraeli klima�zovaným autobusem, ubytování
1x v Nazaretu, 6x v Betlémě ve 2-3 lůžkových
pokojích v hotelu 3* včetněpolopenze formou
švédských stolů, kompletní pojištění, služby
průvodce, zákonné pojištění CK č.159/1999 Sb. 
Cena nezahrnuje: 120 USD /vstupy v rámci pro-
gramu a obslužné 

19.900,- Kč

Poutní zájezd

Program:

Poutní zájezd

Program:

po snídani Ein Karem, prohlídka kos-
tela Narození sv. Jana Křtitele, kostel
Navštívení Panny Marie, Latrun –
Emaus, Yaffa – kostel sv. Petra,  ve-
čeře a nocleh
po snídani Staré město Jeruzalém,
kostel sv. Anny – Bethesda, Křížová-
cesta, Bazilika Božího hrobu, večeře
a nocleh
odjezd na letiště v časných ranních
hodinách
Poutní program je spojený s každo-
denní mší svatou.
Průvodce zájezdu si vyhrazuje právo
na změnu programu!

7 den

8 den

9 den

Termín

Cena



9.4. – 17.4.2018

IZRAEL - SVATÁ ZEMĚ
číslo zájezdu 61802

letiště Praha, odbavení a odlet ve ve-
černích hodinách
přílet do Tel Avivu v ranních hodi-
nách, krátká zastávka v Cesarea –
impozantní římský akvadukt, Haifa –
Hora Karmel, Stella Maris - karmeli-
tánský klášter, Kána Galilejská - ob-
novení manželských slibů, Nazaret –
Bazilika Zvěstování, kostel sv. Josefa,
večeře, nocleh v Nazaretu 
po snídani návštěva Hory Tábor,
okolí Genezaretského jezera, oběd v
restauraci /ryba sv. Petra/, plavba po
Genezaretském jezeře, Tabgha, Ka-
farnaum, Hora Blahoslavenství, Pri-
mát sv. Petra, ubytování, večeře,
nocleh v Betlémě
po snídani celodenní prohlídka Bet-
léma - Bazilika Narození, Mléčná je-
skyně, Pole pastýřů, odpoledne
návštěva Hebronu, večeře a nocleh
po snídani návštěva Betanie – hrob
Lazara, údolím Wadi Qelt do Jericha
/nejstarší město světa/, místo křtu –
obnova křestních slibů, koupání v
Mrtvém moři, večeře a nocleh
po snídani odjezd do Jeruzaléma,
návštěva Olivové hory, Dominus
Flevit, Getsemanská zahrada, Zeď
Nářků, Galiccantu, Hora Sion, hrob
krále Davida, Večeřadlo, bazilika Zes-
nutí Panny Marie, večeře, nocleh
po snídani Ein Karem, prohlídka kos-
tela Narození sv. Jana Křtitele, kostel
Navštívení Panny Marie, Latrun –
Emaus, Yaffa – kostel sv. Petra, ve-
čeře a nocleh
po snídani Staré město Jeruzalém,
kostel sv. Anny – Bethesda, Křížová
cesta, Bazilika Božího hrobu, večeře
a nocleh
odjezd na letiště v časných ranních
hodinách
Poutní program je spojený s každo-
denní mší svatou. 
Průvodce zájezdu si vyhrazuje právo
na změnu programu!

1 den

2 den

3 den

4 den

5 den

6 den

7 den

8 den

9 den

Termín

Cena 20.900,- Kč
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IZRAEL - SVATÁ ZEMĚ
číslo zájezdu 61804

letiště Praha, odbavení a odlet ve ve-
černích hodinách
přílet do Tel Avivu v ranních hodi-
nách, krátká zastávka v Cesarea –
impozantní římský akvadukt, Haifa –
Hora Karmel, Stella Maris - karmeli-
tánský klášter, možnost koupání ve
Sředozemním moři, Kána Galilejská
- obnovení manželských slibů, Naza-
ret – Bazilika Zvěstování, kostel sv.
Josefa, večeře, nocleh v Nazaretu
po snídani návštěva Hory Tábor,
okolí Genezaretského jezera, oběd v
restauraci /ryba sv. Petra/, plavba po
Genezaretském jezeře, Tabgha, Ka-
farnaum, Hora Blahoslavenství, Pri-
mát sv. Petra, ubytování, večeře,
nocleh v Betlémě
po snídani celodenní prohlídka Bet-
léma - Bazilika Narození, Mléčná je-
skyně, Pole pastýřů, Herodion –
pevnost krále Heroda, dle možnosti
návštěva  Hebronu, večeře a nocleh
po snídani, údolím Wadi Qelt do Je-
richa /nejstarší město světa/, Kum-
rán – nálezy kumránských svitků,
Masáda – pevnost Makabejců s pa-
lácem krále Heroda Qars el Jahud –
obnova křestních slibů, koupání v
Mrtvém moři, večeře a nocleh 

1 den

2 den

3 den

4 den

5 den

Cena zahrnuje: letenku Praha-Tel Aviv-Praha,
le�štní taxy, palivový příplatek, dopravu po
Izraeli klima�zovaným autobusem, ubytování
1x v Nazaretu, 6x v Betlémě ve 2-3 lůžkových
pokojích v hotelu 3* včetněpolopenze formou
švédských stolů, kompletní pojištění, služby
průvodce,zákonné pojištění CK č.159/1999 Sb
Cena nezahrnuje: 90 USD /vstupy v rámci
programu a obslužné/

18.4. – 26.4.2018

20.900,- Kč

Cena zahrnuje: letenku Praha-Tel Aviv-Praha,
le�štní taxy, palivový příplatek, dopravu po
Izraeli klima�zovaným autobusem, ubytování
1x v Nazaretu, 6x v Betlémě ve 2-3 lůžkových
pokojích v hotelu 3* včetněpolopenze formou
švédských stolů, kompletní pojištění, služby
průvodce,zákonné pojištění CK č.159/1999 Sb. 

Cena nezahrnuje: 150 USD /vstupy v rámci
programu a obslužné/

Poutní zájezd

Program:

Poutní zájezd

Program:

po snídani odjezd do Jeruzaléma,
návštěva Olivové hory, Dominus Fle-
vit, Getsemanská zahrada, Zeď
Nářků, Galiccantu, Hora Sion, hrob
krále Davida, Večeřadlo, bazilika Zes-
nutí Panny Marie, večeře, nocleh
po snídani Ein Karem, prohlídka kos-
tela Narození sv. Jana Křtitele, kostel
Navštívení Panny Marie, Latrun –
Emaus, Jaffa – nejstarší přístav světa,
kostel sv. Petra, možnost koupání ve
Středozemním moři, večeře a nocleh
po snídani Staré město Jeruzalém,
kostel sv. Anny – Bethesda, Křížová
cesta, Bazilika Božího hrobu, večeře
a nocleh
odjezd na letiště v časných ranních
hodinách
Možnost každodenní účasti na bo-
hoslužbě, popřípadě volný program.
Průvodce zájezdu si vyhrazuje právo
na změnu programu!

6 den

7 den

8 den

9 den

Termín

Cena
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28.9. – 8.10.2018

IZRAEL - JORDÁNSKO
číslo zájezdu 61814

letiště Praha-Ruzyně, odbavení ve
večerních hodinách
přílet do Tel Avivu v ranních hodi-
nách, krátká zastávka v Cesarea –
impozantní římský akvadukt, Haifa –
Hora Karmel, Stella Maris - karmeli-
tánský klášter, působivá baháistická
svatyně se zahradami, Akko – kři-
žácká pevnost, templářský tunel, pří-
stav Kána Galilejská – možnost
obnovení manželských slibů, Naza-
ret – Bazilika Zvěstování, kostel sv.
Josefa, večeře, nocleh
návštěva okolí Genezaretského je-
zera, Tabgha, Kafarnaum, Hora Bla-
hoslavenství, Primát sv. Petra, oběd 
v restauraci /ryba sv. Petra/, odpo-

ledne plavba po Genezaretském je-
zeře, Nazaret - večeře, nocleh
odjezd na jordánskou hranici, Jerash
– pozůstatky římského města,
Amman - večeře, nocleh
odjezd autobusem do Madaby –
prohlídka tzv. madabské mapy ze 6.
stol. v kostele St. George, Hora
Nebo, Macheraus - pevnost krále
Heroda,místo stětí sv. Jana Křtitele,
Petra – večeře, nocleh

1 den

2 den

3 den

4 den

5 den 29.900,- Kč
Cena zahrnuje: letenku Praha - Tel Aviv -
Praha, le�štní taxy, 9x ubytování včetně
polopenze ve 2-3 lůžkových pokojích, (2x
Nazaret, 1x Amman, 2x Petra, 4x Betlém), do-
pravu klima�zovaným autobusem, kompletní
cestovní pojištění S1132220, služby českého a
jordánského průvodce, zákonné pojištění CK č.
159/1999 Sb.
Cena nezahrnuje: vstupy do navš	vených
objektů, obslužné, vízum, hraniční poplatky
Izrael-Jordánsko, celkem 190 USD
Připojištění storna zájezdu S1132227 /250,- Kč/,
nutné sjednat při podpisu smlouvy
Příplatek  za 1/1 pokoj 4.700,- Kč
Platnost cestovního pasu minimálně 6
měsíců po návratu.
CK si vyhrazuje právo na změnu programu.

Poutní zájezd

Program:

odjezd autobusem do Madaby –
prohlídka tzv. madabské mapy ze 6.
stol. v kostele St. George, Hora
Nebo, Macheraus - pevnost krále
Heroda,místo stětí sv. Jana Křtitele,
Petra – večeře, nocleh
Petra – celodenní prohlídka, náv-
štěva areálu světoznámého kamen-
ného města, večeře, nocleh
odjezd na izraelskou hranici, Qars el
Jahud – místo křtu, Jericho – Hora
Pokušení, Wadi Qelt, odpoledne
možnost koupání v Mrtvém moři,
Betlém - večeře, nocleh 
prohlídka Betléma – Bazilika Naro-
zení, kostel sv. Kateřiny, Mléčná je-
skyně, Pole pastýřů, večeře, nocleh
Jeruzalém - Křížová cesta, Bazilika
Božího hrobu, Ein Karem – město sv.
Jana Křtitele, kostel Panny Marie, ve-
čeře, nocleh
Jeruzalém - Olivová Hora, Getseman-
ská zahrada - Bazilika Národů,Zeď
Nářků, Hora Sion, večeře, nocleh
odjezd na letiště do Tel Avivu, přílet
do Prahy

5 den

6 den

7 den

8 den

9 den

10 den

11 den

Termín

Cena

IZRAEL
číslo zájezdu 61815

odbavení na letišti ve večerních ho-
dinách
přílet do Tel Avivu v ranních hodi-
nách, krátká zastávka v Cesarea –
impozantní římský akvadukt, Haifa –
Hora Karmel, Stella Maris - karmeli-
tánský klášter, Bahái - působivá sva-
tyně se zahradami, večeře, nocleh 
návštěva Hory Tabor – bazilika Pro-
měnění Páně, Kána Galilejská –
možnost obnovení manželských
slibů, Nazaret – Bazilika Zvěstování,
kostel sv. Josefa, večeře, nocleh
návštěva okolí Genezaretského jezera,
Yardenit – obnova křtu, Tabgha, Ka-
farnaum, Hora Blahoslavenství, Pri-
mát sv. Petra, oběd v restauraci /ryba
sv. Petra/, odpoledne plavba po Ge-
nezaretském jezeře, večeře, nocleh
celodenní prohlídka Betléma - Bazi-
lika Narození, Mléčná jeskyně, Pole
pastýřů, večeře a nocleh
návštěva Betanie – hrob Lazara, Je-
richo – nejstarší město světa, kou-
pání v Mrtvém moři, údolí Wadi
Qelt, večeře a nocleh
odjezd do Jeruzaléma, návštěva Oli-
vové hory, Dominus Flevit, Getse-
manská zahrada, Zeď Nářků, návštěva
městečka Ein Karem – kostel Naro-
zení sv. Jana Křtitele, kostel Navštívení
Panny Marie, večeře a nocleh
odjezd do Jeruzaléma, Staré město
Jeruzalém, Chrámová hora, Křížová
cesta, bazilika Božího hrobu, Hora
Sion, hrob krále Davida, Večeřadlo,ba-
zilika Zesnutí Panny Marie, večeře,
nocleh 
odjezd na letiště v brzkých ranních
hod., návrat v dopoledních hodinách  

1 den

2 den

3 den

4 den

5 den

6 den

7 den

8 den

9 den

Termín

Cena

Poutní zájezd

Program:

5.11. – 13.11.2018
21.500,- Kč

Cena zahrnuje: zpáteční letenku, le�štní taxy,
2x ubytování v Nazaret včetně polopenze, 5x
ubytování v Betlémě ve 2-3 lůžkových pokojích  
včetně polopenze, dopravu po Izraeli klima�-
zovaným autobusem, kompletní pojištění,
služby průvodce, zákonné pojištění CK č.
159/1999 Sb.
Cena nezahrnuje: 90 USD /vstupy, hro-
madné poplatky a obslužné/

Příplatek za 1/1 pokoj 3.500,- Kč
Doporučená platnost cestovního pasu
minimálně 6 měsíců po návratu.
CK si vyhrazuje právo na změnu programu.



160. výročí zjevení Panny
Marie v Lurdech, 200. výročí 

příchodu J.M.Vianneye do Arsu
180 let vyhlášení farnosti Sepe-
kov a 285 let kostela v Sepekově 

Duchovní doprovod: 
P. Mikuláš Selvek

Program:

FRANCIE - LURDY – ARS - LA SALETTE

číslo zájezdu 61806

Odjezd v odpoledních hodinách,
průjezd SRN, noční jízda
La Salette – mariánské poutní místo
v savojských Alpách, večeře, nocleh
Lyon – katedrála sv. Jana s gotickým
orlojem a Bourbonskou kaplí, Bazi-
lika Notre Dame s nádhernými mo-
zaikami Ars - návštěva baziliky sv.
Jana Maria Vianney  v roce
1929jmenován patronem farářů, ve-
čeře, nocleh
po snídani odjezd, Paray le Monial –
sv. Markéta Marie Alacoque, Taize –
Komunitní centrum křesťanů nejrůz-
nějších vyznání i národností. Kdo se
vydá do Taize, vstupuje na cestu dů-
věry, jež je cílem i nadějí velké ideje. 
Nevers – klášter Saint Gildard spjatý
s životem sv. Bernadety, prohlídka-
opevněného města, katedrála, hrob
sv. Bernadety, večeře, nocleh
po snídani odjezd, Le Puy – jedno z
nejpůvabnějších míst v zemi, poutní
bazilika Panny Marie, poutní kaple
St. Michel, skála Corneille se sochou
Panny Marie, překrásný výhled do
okolí, noční jízda
Lurdy – příjezd v ranních hodinách,
seznámení s poutním místem, pro-
hlídka míst  spjatých s životem sv.
Bernadety, návštěva koupelí, účast
na modlitbě růžence, světelný prů-
vod, večeře, nocleh
Lurdy – po snídani bohatý duchovní
program, výlet do Gavarnie - srdce
Pyrenejí, pro zdatné výstup pod le-
dovec, pro méně zdatné návštěva
poutní kaple P. Marie, prohlídka hor-
ské vesničky, návrat do Lurd, účast
na modlitbě růžence, světelný prů-
vod, večeře, nocleh

1 den

2 den

3 den

4 den

5 den

6 den

7 den
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6.6. – 15.6.2018

13.800,- Kč
Cena zahrnuje: dopravu klima�zovaným au-
tobusem, 3x ubytování ve 2-3 lůžkových
pokojích Lurdech včetně polopenze, 3x uby-
tování v hotelu včetně polopenze, kom-
pletní pojištění, duchovní doprovod, služby
průvodce  
Cena nezahrnuje: vstupy do navš	vených
objektů

Poutní zájezd
Program:

21.5. – 29.5.2018

FRANCIE - LURDY - LA SALETTE 
číslo zájezdu 61816

Odjezd v odpoledních hodinách,
průjezd SRN, noční jízda¨
Ars - návštěva baziliky sv. Jana Maria
Vianney  v roce 1929 jmenován pat-
ronem farářů, Nevers – klášter Saint
Gildard spjatý s životem sv. Berna-
dety,   prohlídka historické části
města, katedrála, nocleh
Le Puy – jedno z nejpůvabnějších
míst v zemi, poutní bazilika Panny
Marie, kaple St. Michel, překrásný
výhled do okolí, noční jízda
Lurdy – mše svatá, návštěva míst
spjatých s životem sv. Bernadety, eu-
charistický průvod s požehnáním,
účast na modlitbě růžence, světelný
průvod
Lurdy – Mezinárodní mše svatá v
podzemní Bazilice Pia X, eucharis-
tický průvod s požehnáním, účast na
modlitbě růžence, světelný průvod
Lurdy – mše svatá, návštěva koupelí,
Křížová cesta, eucharistický průvod  
s požehnáním, účast na modlitbě rů-
žence, světelný průvod
Lurdy – po snídani odjezd do La Sa-
lette, ubytování, nocleh
La Salette – mariánské poutní místo
v Savojských Alpách, mše svatá, Kří-
žová cesta, odjezd, noční jízda
příjezd v odpoledních hodinách

1 den

2 den

3 den

4 den

5 den

6 den

7 den

8 den

9 den

Termín

Cena

Cena zahrnuje: dopravu luxusním auto-
busem, 3x ubytování v Lurdech ve 2-3
lůžkových pokojích včetně polopenze, 2x
ubytování v hotelu ve 2-3 lůžkových poko-
jích včetně snídaně, kompletní pojištění
E1122220, zákonné pojištění CK 159/1999
Sb., služby průvodce  
Cena nezahrnuje: vstupy v rámci programu
Pojištění storna zájezdu lze sjednat při
podepsání smlouvy

10. 900,- Kč

Lurdy – po snídani účast na Meziná-
rodní mši svaté v podzemní Bazilice
Pia X, Křížová cesta, eucharistické
procesí, účast na modlitbě růžence,
světelný průvod, večeře, nocleh
Lurdy – po snídani odjezd z Lurd,
Avignon – prohlídka historické části
města, bazilika Notre Dame, papež-
ský palác, noční jízda
příjezd do ČR v odpoledních hodi-
nách

8 den

9 den

10 den

Termín

Cena
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Poutní zájezd farnosti Sva-
tého Jana Křtitele - Frýdek      

Duchovní doprovod
P. Jozef Novák 

Program:

odjezd v odpoledních hodinách,
noční jízda
La Salette – mariánské poutní
místo v savojských Alpách, mše
svatá, Křížová cesta, účast na mod-
litbě Růžence, světelný průvod,
ubytování, nocleh
La Salette – odjezd, Rocamadour
– poutní místo Panny Marie, místo
jímž v minulosti procházeli tisíce
poutníků směřujících do Santiago
de Compostely, odjezd do Lurd,
ubytování, nocleh
Lurdy – snídaně, dopoledne účast
na Mezinárodní mši svatév pod-
zemní bazilice Pia X, Eucharistický
průvod s požehnáním,večerní
účast na modlitbě Růžence, svě-
telný průvod
Lurdy – snídaně, prohlídka míst
spjatých s životem sv. Bernadety,
odpoledne Gavarnie - srdce Pyre-
nejí, poutní kostel Svatého Jana
Křtitele, večerní účast na modlitbě
Růžence, světelný průvod
Lurdy–mše svatá, návštěva kou-
pelí, Křížová cesta,Eucharistický
průvod, večerní účast na modlitbě
Růžence, světelný průvod
Lurdy - odjezd, Avignon – pro-
hlídka historické části města, Bazi-
lika Notre Dame, Papežský palác,
odjezd ve večerních hodinách,
noční jízda
příjezd v odpoledních hodinách

1 den

2 den

3 den

4 den

5 den

6 den

7 den

8 den

Termín:

Cena:

FRANCIE - LURDY - LA SALETTE 
číslo zájezdu 61805

19.8. – 26.8.2018
10.900,- Kč

Cena zahrnuje: dopravu luxusním auto-
busem, La Sale�e – 1x ubytování včetně
snídaně, Lurdy - 4x ubytování včetně
polopenze ve 2-3 lůžkových pokojích s
příslušenstvím, kompletní pojištění E1122220,
služby průvodce, zákonné pojištění CK č.
159/1999 Sb.
Cena nezahrnuje: vstupy v rámci programu



Duchovní doprovod 
P. Josef Havelka

Program:

4.5. – 11.5.2018

ITÁLIE - ŘÍM-PADOVA-FLORENCIE 

číslo zájezdu 61808

odjezd v odpoledních hodinách,
noční jízda 
Padova – bazilika sv. Antonína, mše
svatá, bazilika sv. Justýny, odjezd do
Říma, večeře, nocleh
Řím– prohlídka církevních i kulturních
památek Říma:  Santi Marcelino e Pi-
etro – titulární chrám kardinála Duky,
kaple Panny Marie s obrazem Panny
Marie Lidické, Forum Romanum, Ko-
loseum, Benátské náměstí, Piazza Na-
vona, Pantheon, Fontána di Trevi,
Španělské schody, večeře, nocleh
Řím – Katakomby sv. Kalixta, kostel
Domine quo vadis, trapistické opat-
ství Tre Fontane, bazilika S. Paolo fuori
le Mura, Nettuno – kostel S. Maria
delle Grazie e S. Maria Goretti  s hro-
bem světice Marie Goretti, koupání v
Tyrhenském moři, večeře, nocleh
Bazilika Sv. Petra, S. Maria Maggiore,
S. Giovanni in Laterano, S. Croce – ti-
tulární bazilika kardinála Vlka, S. Pra-
xeda, Scala Santa, S. Pietro in Vincoli,
večeře, nocleh
Vatikán – Generální Audience se
Svatým otcem Františkem Subiaco
– klášter sv. Benedikta, klášter sv.
Scholastiky, večeře, nocleh
Florencie – prohlídka historické části
města, Santa Croce, Palazzo Vecchio,  
Národní knihovna, S. Lorenzo, Santa
Maria del Fiore, Orsanmichele,  Bap-
tisterium, San Marco, Galerie Ufizzi,
Ponte Vecchio, Palazzo Pitti, odjezd
ve večerních hodinách, noční jízda
příjezd v odpoledních hodinách

1 den

2 den

3 den

4 den

5 den

6 den

7 den

8 den

9 den

Termín

Cena 12.500,- Kč
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Duchovní doprovod 
Mons. Josef Gazda

Program:

27.4. – 4.5.2018

ITÁLIE - SAN GIOVANNI ROTONDO 

číslo zájezdu 61807

odjezd z Ostravy v odpoledních
hodinách, nástupní místa Olo-
mouc, Brno, Mikulov, průjezd Ra-
kouskem, noční jízda
Loreto – jedno z nejvýznamnějších
poutních míst Itálie, mše svatá,
Santuario della Santa Casa, ve-
čeře, nocleh
Manoppello – vzácná relikvie –
Kristova rouška, Lanciano – go-
tický kostel Santa Maria Maggiore, 
ubytování S. Giovanni Rotondo,
večeře, nocleh
S. Giovanni Rotondo – návštěva
míst spjatých s působením Padre
Pia, večeře, nocleh 
Bari – katedrála San Sabino s nor-
manskou ornamentální  výzdobou,
San Nicola – poutní kostel s hro-
bem sv. Mikuláše   Monte S. An-
gelo – poutní místo San Michele
Arcangelo,  Altamura – impo-
zantní katedrála, S.G.Rotondo, ve-
čeře, nocleh
Pietrelcina – návštěva historic-
kého centra, rodný dům Padre Pia,
Monte Cassino - benediktinský
klášter, odjezd na ubytování,ve-
čeře, nocleh
Benátky – chrám sv. Marka, Do-
žecí palác a další památky, odjezd
ve večerních hodinách
příjezd v odpoledních hodinách 

1 den

2 den

3 den

4 den

5 den

6 den

7 den

8 den

Termín

Cena

Cena zahrnuje: dopravu luxusním auto-
busem, 5x ubytování ve 2–3 lůžkových  poko-
jích, 5x polopenze, kompletní pojištění
E1122220, služby průvodce, zákonné
pojištění CK č. 159/1999 Sb.
Cena nezahrnuje: vstupy do navš	vených
objektů 
Pojištění storna zájezdu lze sjednat při
podepsání smlouvy

12.900,- Kč

Cena zahrnuje: dopravu luxusním auto-
busem, 5x ubytování v Římě v hotelu ve 2-3
lůžkových pokojích včetně polopenze, kom-
pletní pojištění E1122220, zákonné pojištění
CK č. 159/1999 Sb., služby průvodce
Cena nezahrnuje: vstupy, jízdné MHD 
v Římě, turis�cké poplatky /55 EUR/ 
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Program:

ITÁLIE - ŘÍM LETECKY
číslo zájezdu 31801

Odlet z Prahy, transfer z letiště na
hotel, individuální program
Vatikán – Bazilika sv. Petra, papežská
krypta, výstup na kopuli 
Řím – Andělský hrad, Piazza Navona,
Pantheon, S. Maria sopra  Minerva,
Fontána Trevi, Španělské schody
Řím – Aventin, Boca della Verita, Be-
nátské náměstí, Kapitol, Santa Maria
in Aracoeli /římské jezulátko/,
Forum Romanum, Koloseum, Kon-
stantinův vítězný oblouk, San Pietro
in Vincoli 
Řím – Santa Maria degli Angeli,
Santa Maria della Vittoria, Bazilika
San Giovanni Laterano, Baptiste-
rium, Santa Maria Maggiore, San
Paolo fuori le Mura
Řím – transfer na letiště, odlet do
Prahy 

1 den

2 den

3 den

4 den

5 den

Termín

Cena

Program:

Odlet z Prahy, transfer z letiště na
ubytování, individuální program
Vatikán – Bazilika sv. Petra, papežská
krypta, výstup na kopuli
Řím – Andělský hrad, Piazza Navona,
Pantheon, S. Maria sopra  Minerva,
Fontána Trevi, Španělské schody
Řím – Aventin, Boca della Verita, Be-
nátské náměstí, Kapitol, Santa Maria
in Aracoeli /římské jezulátko/, Forum
Romanum, Koloseum, Konstantinův
vítězný oblouk, San Pietro in Vincoli
Řím – Santa Maria degli Angeli,
Santa Maria della Vittoria, Bazilika
San Giovanni Laterano, Baptiste-
rium, Santa Maria Maggiore, San
Paolo fuori le Mura
Řím – transfer na letiště, odlet do
Prahy 

1 den

2 den

3 den

4 den

5 den

Termín

Cena

ITÁLIE - ŘÍM LETECKY
číslo zájezdu 61809

12.5. – 16.5.2018

12.900,- Kč

Cena zahrnuje: zpáteční letenku Praha-Řím,
le�štní poplatky, 4x ubytování v Římě hotel ***
ve 2-3 lůžkových pokojích včetněpolopenze,
služby průvodce, kompletní pojištění E1122220,
zákonné pojištění CK č. 159/1999 Sb.
Cena nezahrnuje: /turis�cké poplatky,
transfery, vstupy, jízdné MHD/ 
Pojištění storna zájezdu lze sjednat při
podepsání smlouvy

30.5. – 3.6.2018

12.900,- Kč

Cena zahrnuje: zpáteční letenku, le�štní
poplatky, 4x ubytování v Římě v hotelu***ve 2-
3 lůžkových pokojích včetně polopenze, služby
průvodce, transfer z le�ště na hotel a zpět, kom-
pletní pojištění E1122220, zákonné pojištění CK
č. 159/1999 Sb.
Cena nezahrnuje: : /turis�cké poplatky, vs-
tupy, jízdné MHD/ 
Pojištění storna zájezdu lze sjednat při
podepsání smlouvy

ITÁLIE - ŘÍM ADVENT
číslo zájezdu 31804

Program:

1 den

2 den

3 den

4 den

Termín

Cena

Odlet z Prahy, transfer na ubyto-
vání, volný program
Řím – Vatikán - Bazilika sv. Petra,
Andělský hrad,Piazza Navona,
Pantheon, S. Maria sopra  Mi-
nerva, Fontána Trevi, Španělské
schody
Bazilika San Giovanni Laterano, 
S. Maria Maggiore, Forum Roma-
num, Koloseum, San Pietro in Vin-
coli, Kapitol, Benátské náměstí
individuální volno, transfer na letiště,
přílet do Prahy 

30.11. – 3.12.2018
11.900,- Kč

Cena zahrnuje: letenku Praha – Řím – Praha,
le�štní poplatky, transfery, 3x ubytování v hotelu
ve 2-3 lůžkových pokojích včetně polopenze,
kompletní pojištění E1122220, služby průvodce,
zákonné pojištění CK 159/1999 Sb.
Cena nezahrnuje: vstupy, turis�cké
poplatky, jízdné MHD  
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PORTUGALSKO - PORTO
číslo zájezdu 31802 

PORTO A OKOLÍ
Program:

1 den

2 den

3 den

4 den

odlet z Prahy do Porta, posezení v
portské stylové restauraci, sezná-
mení s historií proslaveného port-
ského vína včetně ochutnávky,
transfer na hotel, ubytování, večeře
po snídani celodenní prohlídka
města, návštěva Katedrály v román-
ském slohu z 12. století, Torre dos Clé-
rigos – postavená v barokním slohu v
16. století známým italským architek-
tem Nicolau Nausonim, Palác de
Bolsa – neoklasická budova, která se-
hrála důležitou funkci v 17. století.
Odpoledne návštěva kostela San
Francisco, který kromě románských a
gotických prvků je nejvýznamnější
kostel s typickou barokní výzdobou –
talha dourada, kde celá vnitřní část
kostela je vyzdobena nátěrem z pra-
vého zlata. Plavba po řece Douro
mezi 6 mosty, které spojují města
Porto a Vila Nova de Gaia, ukončí ce-
lodenní prohlídku tohoto překrás-
ného města, ubytování, večeře
po snídani se vydáme na sever Portu-
galska, kde navštívíme kolébku Portu-
galska, město Guimaraes, kde byly
podepsané důležité smlouvy, které
zaručily nezávislost a úlohu prvního
hlavního města portugalského hrab-
ství už ve 12. století. Historické cen-
trum spolu s hradem jsou zapsány na
seznamu světového a kulturního bo-
hatství UNESCA. Majestátní Braga,
spolu se svou Katedrálou a Svatyní
Bom Jesus do Monte Vás určitě oča-
ruje svou historií, barokním schodiš-
těm, ale i překrásným výhledem.
Před návratem do Porta ještě navští-
víme Baziliku Svaté Lucie a ochut-
náme místní vynikající cukrovinky.
Návrat do Porta, ubytování, večeře 
po snídani se vydáme do městečka
Batalha, kde se nachází klášter se stej-
ným názvem, postavený jako slib
krále D. Joao I za vítězství v bitvě u Al-
jubarrote. Klášter je jedním z nejvý-
znamnějších barokových monumentů
v Portugalsku, kde je také pochovaný
král zakladatel se svojí manželkou. Po-
kračujeme do městečka Alcobaca, kde
navštívíme cisterciácký klášter s nej-
větším gotickým kostelem v Portugal-
sku.
Zastávka v městečku Nazaré s velko-
lepým výhledem na oceán, ubyto-
vání, večeře

5 den

6 den

Termín

Cena

po snídani se vydáme do vinařské
oblasti Douro, které je zapsané v se-
znamu UNESCO. Mikroklíma , strmé
břidlicové údolí řeky Douro a ne-
únavná lidská práce dodávají tomuto
místu typický charakter. Navštívíme
vinařskou usedlost, kde budeme se-
známeni s historií této světově nej-
starší vinařské oblasti. Před
odjezdem do Porta navštívíme
město Lamego, kde majestátně
vzhlíží Svatyně Panny Marie. Odjezd
do Porta, ubytování, večeře
po snídani se vydáme do Aveira, ma-
lebného městečka, známé pod ná-
zvem Portugalské Benátky, krátká
plavba portugalskou gondolou
„barco moliceiro“  mezi kanály, kde
budete seznámeni s jejich důležitostí
pro rozvoj města, průmyslu a cestov-
ního ruchu. Volný čas na procházku,
návštěva muzea secesní architek-
tury, ochutnávka tradiční cukrovinky
„ovos moles“. Transfer na letiště k
odbavení, odlet do Prahy.

17.6. – 22.6.2018
23.900,- Kč

Cena zahrnuje: letenku, le�štní poplatky, 5x
ubytování, hotel **** ve 2-3 lůžkových pokojích
včetně polopenze, klima�zovaný autobus, turi-
s�cké poplatky, vstupy, plavby lodí, ochutnávka
vín v portské restauraci návštěva a ochutnávka
ve vinařské usedlos�, služby průvodce, pojištění
CK. č.159/1999 Sb., kompletní pojištění do
zahraničí E1122220 

PORTUGALSKO - FATIMA
číslo zájezdu 61810 

1 den

2 den

3 den

4 den

5 den

Termín

Cena

odlet z Prahy, přílet do Lisabonu,
ubytování, nocleh ve Fatimě 
Santarém – významné sídelní město
portugalských králů, prohlídka histo-
rické části města, Igreja da Graca z
12. století s náhrobkem Pedra Alva-
réze Cabrala–objevitele Brazilie,
Igreja do Santissimo Milagre s nád-
hernými azulejos – kaple eucharis-
tického zázraku Lisabon – katedrála,
hrad sv. Jiří, rodný dům sv. Antonína,
panteon sv. Engrácie, chrám sv. Vin-
cence, klášter sv. Jeronýma postavený
na příkaz krále Emanuela I v manuel-
ském slohu, diamantový dům, návrat
do Fatimy, večeře, nocleh
Fatima - nejvýznamnější poutní místo
Portugalska, novoklasicistní bazilika
Panny Marie s ostatky vizionářů Ja-
cinty, Lucie a Františka, poutní bazilika
Nejsvětější Trojice z roku 2007, Kří-
žová cesta, návštěva domů pasáčků,
jeskyně Mira da Aire – prohlídka ga-
lerie, individuální program, účast na
modlitbě Růžence, večeře, nocleh
Fatima – po snídani odjezd na po-
břeží Atlantiku, Batalha –  dominikán-
ské opatství Panny Marie Vítězné,
Alcobasa – cisterciácké opatství
Panny Marie s hroby Dona Pedra a
Inés de Castro, Nazaré – poutní kostel
Panny Marie Nazaretské, návrat do
Fatimy, večeře, nocleh
po snídani odjezd na letiště do Lisa-
bonu, přílet do Prahy 

Program:

30.7. – 03.8.2018
14.900,- Kč

Cena zahrnuje: letenku Praha – Lisabon – Praha,
le�štní poplatky, 4x ubytování ve 2-3 lůžkových
pokojích včetně polopenze, autobusová do-
prava po území Portugalska, služby průvodce,
kompletní pojištění E1122220, zákonné
pojištění CK č. 159/1999 Sb.
Cena nezahrnuje: vstupy cca 30 EUR 
Pojištění storna zájezdu lze sjednat při
podepsání smlouvy
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PORTUGALSKO - FATIMA
číslo zájezdu 61813 

Program:

1 den

2 den

3 den

4 den

5 den

6 den

7 den

8 den

Termín

Cena

odlet z Prahy, přílet do Lisabonu,
ubytování, nocleh
Lisabon – katedrála, hrad sv. Jiří,
rodný dům sv. Antonína, panteon      
sv. Engrácie, chrám sv. Vincence,
klášter sv. Jeronýma postavený na
příkaz krále Emanuela I v manuel-
ském slohu, diamantový dům, od-
jezd do Fatimy, ubytování, nocleh 
Fatima – po snídani odjezd na po-
břeží Atlantiku, Batalha –  domini-
kánské opatství Panny Marie
Vítězné, Alcobasa – cisterciácké
opatství Panny Marie s hroby Dona
Pedra a Inés de Castro, Nazaré –
poutní kostel Panny Marie Nazaret-
ské,večer účast na modlitbě Růžence
v Kapli Zjevení ve Fatimě
Fatima - nejvýznamnější poutní místo
Portugalska, novoklasicistní  bazilika
Panny Marie s ostatky vizionářů Ja-
cinty, Lucie a Františka,poutní bazilika
Nejsvětější Trojice z roku 2007, Kří-
žová cesta, návštěva domů pasáčků,
účast na modlitbě Růžence v Kapli
Zjevení
Fatima –  po snídani odjezd do Santi-
ago de Compostely, prohlídka histo-
rického centra, ubytování, večeře,
nocleh
Santiago de Compostela– mše svatá,
návštěva katedrálního muzea a kle-
notnice, dokončení prohlídky historic-
kého centra, ubytování, večeře,
nocleh
po snídani odjezd do univerzitního
města Coimbra, prohlídka historické
části města, návštěva kláštera spja-
tého s životem sestry Lucie dos San-
tos, návrat do Fatimy, modlitba
Růžence, večeře, nocleh
snídaně, odjezd na letiště do Lisa-
bonu, přílet do Prahy

15.11. – 22.11.2018

Cena zahrnuje: letenku Praha – Lisabon –
Praha, le�štní poplatky, 7x ubytování ve 2-3
lůžkových pokojích včetně polopenze /5x Fa-
�ma, 2x San�ago de Compostela/, autobusová
doprava po území Portugalska a Španělska,
kompletní pojištění E1122220, služby průvodce,
zákonné pojištění CK č. 159/1999 Sb.
Cena nezahrnuje: : vstupy cca 40 EUR               
Pojištění storna zájezdu lze sjednat při
podepsání smlouvy        

19.900,- Kč

PORTUGALSKO - MADEIRA

číslo zájezdu 31803 

Program:

1 den

2 den

3 den

4 den

5 den

6 den

7 den

8 den

9 den

Termín

Cena

odlet z Prahy, odbavení na letišti, přílet
do Funchalu, ubytování, nocleh
Funchal – prohlídka hlavního města,
Monte Sissi s nádherným výhledem,  
Nossa Senhora do Monte – farní kostel
s hrobem rakouského císaře Karla I,
Katedrála Sé – Katedrála Nanebevzetí
Panny Marie v manuelském slohu,
Park Santa Catarina, divadlo Baltazar
Dias, Oliveiras – ochutnávka vína, trž-
nice s tropickým ovocem, květinami a
suvenýry, fakultativně lanovka - Fun-
chal Monte, Monte Tropická zahrada,
Tobogan
prohlídka nejkrásnějších míst západní
části ostrova, Pico dos Torre s nádher-
ným výhledem na vesničku Camara de
Lobos, dále k severnímu pobřeží do
Grutas–vulkanická jeskyně /prohlídka
fakultativně/, možnost oběda, vyhlídka
na vodopád Veu da Noiva – Nevěstin
závoj, zastávka v Ribeira de Janela –
skála milenců, Porto Moniz – přírodní
koupaliště z vulkanických kamenů
Funchal – možnost prohlídky historic-
kého centra, individuální volno 
Camacha – vesnička s manufakturou
proutěného nábytku, Pico do Areeiro,
druhá nejvyšší hora Madeiry, Ribeiro
Frio – zahrada s farmou pstruhů, Bal-
coes – panoramatický výhled na hory,
možnost oběda v jeskynní restauraci
Grutas, návštěva městečka Santana s
typickými domy ve tvaru písmene A,
Ponta do Rosto s okouzlujícími výhledy
odpočinkový den, nebo fakultativní
výlet dle nabídky průvodce
individuální volno, možnost koupání,
nebo fakultativní výlet
transfer na letiště, odlet do Prahy

22.10. – 29.10.2018

Cena zahrnuje: letenka Praha-Lisabon-Funchal,
le�štní taxy, 7x ubytování včetně snídaně v
hotelu***, transfer le�ště - hotel a zpět, do-
prava místním autobusem v rámci programu,
pojištění CK č. 159/1999 Sb., kompletní cestovní
pojištění do zahraniční E1122220, služby
průvodce
Cena nezahrnuje: Monte-lanovka, tropická
zahrada, tobogán, vulkanická jeskyně /60
EUR/, fakulta�vně folklorní večer s ochut-
návkou typických madeirských jídel a vín,
možnost oběda v průběhu programu /14 EUR/ 

22.900,- Kč
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IRSKO - DUBLIN
číslo zájezdu 31805

Program:

odlet z Prahy, přílet do Dublinu,
transfer na hotel, ubytování,mož-
nost večerní procházky s průvodcem
historickým centrem města
Dublin – Christ Church Cathedral –
katedrála anglikánské církve, reli-
kviář sv. Laurence O´Toolea, hrad –
přepychové reprezentační komnaty
se sbírkou orientálního umění, Rad-
nice – Dublin City Hall - dějiny města,
Temple Bar–nejživější a nejoblíbe-
nější čtvrť vyhlášených restaurací a
barů Ha penny a Bridge – Půlpen-
cový most s výhledem na řeku Liffey,
fakultativně irský večer v typické
irské restauraci s doprovodným pro-
gramem
Trinity College – Evangeliář z Kellsu –
s nejbohatším zdobením ze všech
středověkých irských iluminovaných
rukopisů obsahující čtyři evangelia  v
latině, Stará knihovna obsahující
200.000 historických textů, mramo-
rové busty učenců a nejstarší harfu v
Irsku. Leinster House – sídlo posla-
necké sněmovny a senátu, Národní
galerie – irské krajinomalby a podo-
bizny, rovněž díla významné evropské
školy, např. Goya, El Grec, Caravaggio,
Mantegna, Monet, Tizian, fakulta-
tivně okružní jízda městem, možnost
návštěvy Muzea Guinness Store-
house s vyhlídkovou restaurací a
ochutnávkou piva Guinness
O´Connell Streed – hlavní tepna
města s mnoha obchody a nádher-
nými  Stavbami, St. Mary s Pro Cathe-
dral – katolická katedrála s proslulým  
chórem Palestrina, Katedrála sv. Pa-
trika – národní katedrála irské církve,
děkanem katedrály se r. 1713 stal Jo-
nathan Swift – autor díla Gulliverovy 
cesty, místo usmíření mezi lordy Kil-
darem a Ormondem, procházka his-
torickým centrem s průvodcem
po snídani individuální program,
transfer na letiště,  přílet do Prahy v
podvečerních hodinách

1 den

2 den

3 den

4 den

5 den

Termín

Cena

04.7. – 08.7.2018

Cena zahrnuje: letenku, le�štní poplatky,
kabinové zavazadlo do 10 kg /55 x 40 x
24cm/, transfer, 4x ubytování v hotelu
***včetně snídaně, služby průvodce, kom-
pletní cestovní pojištění E1122220, zákonné
pojištění 159/1999 Sb.
Cena nezahrnuje: vstupy, jízdné MHD v
Dublinu, fakulta�vní prohlídky,zavazadlo za
příplatek do 15 kg – 1.700,- Kč, do 20 kg –
2.200,- Kč

14.900,- Kč



PO
U

TN
Í A

 P
O

ZN
ÁV

A
CÍ

 Z
Á

JE
ZD

Y

13

IRSKO
číslo zájezdu 61811

Po stopách svatého Patrika
Duchovní doprovod 

P. Mgr. Aleš Písařovic

Program:

odlet z Prahy, přílet do Dublinu, uby-
tování, nocleh
Dublin - třída O Connell Streed, St.
Mary´s Pro-Cathedra nejvýznam-
nější katolický chrám ve městě,
Christ Church Cadhedral – katedrála  
anglikánské církve, relikviář sv. Lau-
rence O´ Toolea, Katedrála sv. Patrika  
v místě kde sv. Patrik křtil konvertity, 
Trinity College – nejstarší irská uni-
verzita – evangeliář z Kellsu, histo-
rická knihovna, ubytování, nocleh
Downpatrick – katedrála sv. Patrika
s hrobem světce, Centrum sv. Patrika  
Saul – vzpomínková kaple v místě
prvního kázání sv. Patrika, Raholp –
svatyně sv. Patrika na vrcholku Slieve
Patrick s nádherným výhledem do
okolní krajiny, pozůstatky kostela sv.
Tassacha, Struell Wells – poslední
sídlo sv. Patrika, odjezd na ubytování,
nocleh
Belfast – katedrála sv. Anny, kostel sv.
Patrika, muzeum Titaniku, historické
centrum města, Armagh – město
nazývané irským Římem, centrum
sv. Patrika, katedrála sv. Patrika, uby-
tování, nocleh
Marian Schrine – mariánská svatyně
v místě zjevení Panny Marie vý-
znamné irské poutní místo, Mayn-
noth University – založena sv.
Patrikem, ubytování, nocleh
Dublin – dokončení prohlídky histo-
rického centra města, odlet do Prahy 

1 den
2 den

3 den

4 den

5 den

6 den

Termín

Cena

22.9. – 27.9.2018

Cena zahrnuje: letenku, le�štní poplatky,
kabinové zavazadlo do 10 kg, dopravu v rámci
programu, 5x ubytování v hotelu včetně
snídaně, služby průvodce, kompletní cestovní
pojištění, zákonné pojištění CK
Cena nezahrnuje: vstupy do navš	vených
objektů cca 40 EUR+100 GBP

22.900,- Kč

IRSKO
číslo zájezdu 31807

ADVENT V DUBLINU

odlet z Prahy, přílet do Dublinu,
transfer na hotel, ubytování, mož-
nost večerní procházky s průvodcem
historickým centrem města
Dublin – Christ Church Cathedral –
katedrála anglikánské církve, relikviář
sv. Laurence O´Toolea, hrad – přepy-
chové reprezentační komnaty se sbír-
kou orientálního umění, Radnice –
Dublin City Hall - dějiny města,
Temple Bar–nejživější a nejoblíbenější
čtvrť vyhlášených restaurací a barů
Ha penny a Bridge – Půlpencový most
s výhledem na řeku Liffey, fakulta-
tivně irský večer v typické irské re-
stauraci s doprovodným  programem
Trinity College – Evangeliář z Kellsu –
s nejbohatším zdobením ze všech  
středověkých irských iluminovaných
rukopisů obsahující čtyři evangelia 
v latině, Stará knihovna obsahující
200.000 historických textů, mramo-
rové busty učenců a nejstarší harfu v
Irsku. Leinster House – sídlo posla-
necké sněmovny a senátu, Národní
galerie – irské krajinomalby a podo-
bizny, rovněž díla významné evropské
školy, např. Goya, El Grec, Caravaggio,
Mantegna, Monet, Tizian, fakulta-
tivně okružní jízda městem, možnost
návštěvy Muzea Guinness Store-
house s vyhlídkovou restaurací a
ochutnávkou piva Guinness
O´Connell Streed – hlavní tepna
města s mnoha obchody a nádher-
nými Stavbami, St. Mary s Pro Cathe-
dral – katolická katedrála s proslulým  
chórem Palestrina, Katedrála sv. Pa-
trika – národní katedrála irské církve,
děkanem katedrály se r. 1713 stal Jo-
nathan Swift – autor díla Gulliverovy 
cesty, místo usmíření mezi lordy Kil-
darem a Ormondem, procházka his-
torickým centrem s průvodcem
po snídani individuální program,
transfer na letiště, přílet do Prahy v
podvečerních hodinách

1 den

2 den

3 den

4 den

5 den

Termín

Cena

6.12. – 10.12.2018
14.700,- Kč

Cena zahrnuje: letenku, le�štní poplatky,
kabinové zavazadlo do 10 kg  /55 x 40 x
24cm/, transfer, 4x ubytování v hotelu
***včetně snídaně, služby průvodce, kom-
pletní cestovní pojištění E1122220, zákonné
pojištění 159/1999 Sb.
Cena nezahrnuje: vstupy, jízdné MHD v
Dublinu, fakulta�vní prohlídky, zavazadlo za
příplatek do 15 kg – 1.700,- Kč, do 20 kg –
2.200,- Kč
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Pobyt u moře spojený 
s poznáním historických památek

Program

Další informace najdete na našich stránkách www.palomino.cz

11.500,- Kč

Program:

NĚMECKO - BAVORSKO
číslo zájezdu 31806

RAKOUSKO - MARIAZELL
číslo zájezdu 61812

27.7. – 29.7.2018
4.900,- Kč

Cena zahrnuje: dopravu autobusem, 2x uby-
tování ve 2-3 lůžkových pokojích včetně
snídaně, služby průvodce, kompletní pojištění
E1122220, pojištění CK č.159/1999 Sb.
Cena nezahrnuje: vstupy do navš	vených
objektů

1 den

2 den

3 den

Termín

Cena

odjezd v ranních hodinách, Her-
renchiemsee – prohlídka zámku
postaveného podle zámku Wersa-
illes v Paříži, ubytování, nocleh
Hohenschwangau - Neuschwais-
tein – romantické zámky Ludvíka II
v Algavských Alpách, překrásný vý-
hled na jezero Alpsee, Schwansee
a rokli Pollatschlucht s vodopá-
dem, ubytování, nocleh
Pasov – prohlídka historické části
města, odjezd do ČR 

ITÁLIE - BELLARIA
číslo zájezdu 41802, 41803

1 den

2 den

3 den
4 den

5 den

6 den
7 den
8 den

9 den

10 den

Termín

Cena

odjezd z Prahy v odpoledních ho-
dinách, průjezd Rakouskem, noční
jízda
Bellaria – příjezd v ranních hodi-
nách, ubytování, celodenní pobyt
u moře
celodenní pobyt u moře
dopoledne pobyt u moře, odpo-
ledne San Leo – hrad rodu Malatesta
s galerií, románsko-gotický dům,
farní kostel z období 9. století
Bellaria – dopoledne pobyt u moře,
odpoledne San Marino – samostat-
nárepublika, prohlídka hlavního
města
celodenní pobyt u moře 
celodenní pobyt u moře 
Bellaria – dopoledne pobyt u moře,
odpoledne Gradara – pevnost rodu  
Malatesta proslulá příběhem Paola
a Francesci
Bellaria – celodenní pobyt u moře,
odjezd ve večerních hod., noční jízda
příjezd do Prahy v odpoledních ho-
dinách

22.6. – 1.7.2018
31.8. – 9.9.2018

Cena zahrnuje: doprava autobusem, 7x uby-
tování v přímořském letovisku Bellaria ve 2-4
lůžkových pokojích s příslušenstvím hotel* Villa
Alexandra s výbornou italskou kuchyní, 7x plná
penze včetně nápojů /víno+voda/, služby
průvodce, kompletní pojištění E1122220,
pojištění CK č.159/1999 Sb.
Cena nezahrnuje: vstupy dle programu,
plážový servis   

MARIAZELL – ÚDOLÍ WACHAU

Program:

1 den

2 den

3 den

Termín

Cena

Odjezd v ranních hodinách Heili-
genkreuz – cisterciácký klášter se
vzácnou relikvií Svatého Kříže, za-
ložený vévodou Leopoldem III 
Annaberg – alpské panorama s
prohlídkou poutního kostela, pří-
jezd do Mariazell, ubytování, ve-
čeře, nocleh
Mariazell – největší poutní místo
Rakouska založené markrabětem
Jindřichem r. 1200, kaple se so-
škou P. Marie pochází ze 13. stol.,
oltářní výzdoba je dílem E. Fis-
chera z Erlachu z r. 1727, Křížová
cesta, klenotnice s dary ze 14. –
18. stol., Svatá studně s léčivým
pramenem, možnost výjezdu la-
novkou, nebo procházka podél je-
zera Erlauf-See, večeře, nocleh
Melk – benediktinský klášter vy-
stavěn za Leopolda II, knihovna –
80 000 svazků, klášterní kostel –
dílo J. Prandtauera, klenotnice –
Melkský kříž z r. 1362, projížďka
lodí údolím Wachau podél zříce-
niny hradu Dürnstein, 
Krems – prohlídka historického
centra, příjezd do ČR v pozdních
večerních hodinách

10.8. – 12.8.2018

4.900,- Kč

Cena zahrnuje: dopravu luxusním auto-
busem, 2x ubytování v hotelu *** ve 2
lůžkových pokojích včetně polopenze, kom-
pletní pojištění E1122220, služby průvodce,
zákonné pojištění CK 159/1999 Sb. 
Cena nezahrnuje: vstupy, projížďku lodí, jízdné
lanovkou  
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IZRAEL - MRTVÉ MOŘE

číslo zájezdu 51801, 51802

odlet z Prahy, odbavení k odletu ve
večerních hodinách
Cézarea – impozantní římský akva-
dukt, Haifa – Hora Karmel,Stella
Maris – karmelitánský klášter, Sva-
tyně Bahai s nádhernými zahradami 
a výhledem do zálivu, Akko – křižácká
pevnost, odpoledne koupání ve Stře-
dozemním moři, večeře, nocleh
po snídani celodenní koupání v Mr-
tvém moři, večeře, nocleh
po snídani celodenní koupání v Mr-
tvém moři, večeře, nocleh
po snídani prohlídka Starého města
Jeruzaléma – Křížová cesta, Bazilika
Božího hrobu, Hora Sion, bazilika Zes-
nutí Panny Marie, Večeřadlo, hrob
krále Davida, volný program, mož-
nost nákupů na arabském bazaru,
večeře, nocleh
po snídani celodenní koupání v Mr-
tvém moři, večeře, nocleh
po snídani celodenní koupání v Mr-
tvém moři, večeře, nocleh
po snídani přesun údolím Wadi
Quelt do Jericha – nejstaršího města
světa, fakultativní výlet na Massadu
a Kumran, koupání v Mrtvém moři –
Ein Gedi, večeře, nocleh

1 den

2 den

3 den

4 den

5 den

6 den

7 den

8 den

ITÁLIE - BELLARIA
číslo zájezdu 41801

Bellaria příjemné přímořské letovisko s písečnou

pláží na Jadranském pobřeží, malebné městečko

skryté  v zeleni platanů, svou polohou vhodné k

výletům do okolí: San Marino, Ravenna,  S. Leo,

Benátky,  Gradara,  „Italia in miniature“- zábavný

park, více než 200 stavebních a přírodních pamá-

tek Itálie, tobogány a různé atrakce pro děti.

Denní projížďky lodí podél pobřeží se zábavným

programem a občerstvením, večerní projížďky se

zábavným programem spojené s návštěvou Del-

finária v Rimini. Možnost návštěvy místních trhů,

aquaparku, diskoték apod. Pobřeží je chráněno

vlnolamy, ideální podmínky i pro méně zdatné

plavce. Na pláži jsou k dispozici teplé a studené

sprchy, možnost zapůjčení her (stolní tenis, mí-

čové hry a jiné).

VILLA  ALEXANDRA

Hotel se nachází cca 50 m od písčité pláže 

s pozvolným vstupem do moře. 

05.05. – 12.05.       6.900,-              4.900,- 

12.05. – 19.05.       6.900,-              4.900,- 

19.05. – 26.05.       6.900,-              4.900,- 

26.05. – 02.06.       6.900,-              4.900,- 

02.06. – 09.06.       6.900,-              4.900,- 

09.06. – 16.06.       6.900,-              4.900,- 

16.06. – 23.06.       6.900,-              4.900,- 

23.06. – 30.06.       6.900,-              4.900,- 

30.06. – 07.07.       8.500,-              6.200,- 

07.07. – 14.07.       8.500,-              6.200,- 

14.07. – 21.07.       8.500,-              6.200,- 

21.07. – 28.07.       8.500,-              6.200,- 

28.07. – 04.08.       8.500,-              6.200,- 

04.08. – 11.08.       8.500,-              6.200,- 

11.08. – 18.08.       8.500,-              6.200,- 

18.08. – 25.08.       8.500,-              6.200,- 

25.08. – 01.09.       8.500,-              6.200,- 

01.09. – 08.09.       7.700,-              5.900,- 

08.09. – 15.09.       7.700,-              5.900,- 

Termín                    dospělí           děti 6-12

DĚTI DO 5 LET ZDARMA

Cena zahrnuje: 7x ubytování ve 2-4 lůžko-
vých pokojích s příslušenstvím, 7x polo-
penze včetně nápojů ¼ l vína a ½ l minerální
vody, dě� ½ l minerální vody

Cena nezahrnuje: dopravu klima�zovaným au-
tobusem 2.200,-  
lehátko+slunečník+plážový servis -  1.000,-
dospělí - obědy 1.200,- Kč/týden
dě� - obědy 600,- Kč/týden                     
kompletní pojištění 22,- /os./den 
den odjezdu z ČR - pátek
den příjezdu do ČR - neděle

Ozdravné pobyty u Mrtvého moře 
spojené s poznáním

Program

14.5. – 28.5.2018
11.9. – 25.9.2018

28.900,- Kč

po snídani prohlídka Jaffy a Tel
Avivu, koupání ve Středozemním
moři, večeře, nocleh
po snídani celodenní koupání v
Mrtvém moři, večeře, nocleh 
po snídani celodenní koupání v
Mrtvém moři, večeře, nocleh
po snídani – Jerusalém - Olivová
hora, Dominus Flevit, Getseman-
ská zahrada, Zeď nářků, Chrámová
hora /dle možnosti/, zastávka u iz-
raelského parlamentu Knesset,Yad
Vashem - památník Holokaustu,
návštěva brusírny diamantů, ve-
čeře, nocleh
po snídani – Herodion – pevnost s
hrobem krále Heroda Betlém, ba-
zilika Narození, kostel sv. Kateřiny,
Mléčná jeskyně, Pole pastýřů, náv-
štěva obchodu se suvenýry, ve-
čeře, nocleh
po snídani celodenní koupání v
Mrtvém moři, večeře, nocleh
odjezd na letiště do Tel Avivu, pří-
let do Prahy v dopoledních hodi-
nách 

9 den

10 den

11 den

12 den

13 den

14 den

15 den

Termín

Cena

Cena zahrnuje: zpáteční letenku Praha – Tel
Aviv, le�štní taxy,13x ubytování v Betlémě ve
2-3 lůžkových pokojích včetně polopenze, do-
pravu po Izraeli klima�zovaným autobusem,
kompletní pojištění S1132220, služby
průvodce, zákonné pojištění CK 159/1999 Sb.

Cena nezahrnuje: 190 USD - vstupy, hro-
madné poplatky a obslužné uhradíte v Izraeli  
Pojištění storna zájezdu lze sjednat při podep-
sání cestovní smlouvy
Příplatek  za 1/1 pokoj 6.500,- Kč
Platnost cestovního pasu minimálně 6 měsíců
po návratu 



CESTOVNÍ KANCELÁŘ PALOMINO - Irena Hendrychová
V Rohu 725/12, 142 00 Praha 4

+420 244 404 239, +420 728 361 728, +420 728 327 282
palomino@volny.cz, www.palomino.cz


