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CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ 
Abyste prožili svou DOVOLENOU V KLIDU A BEZSTAROSTNĚ,  
doporučujeme přikoupit VÝHODNÉ CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ OD POJIŠŤOVNY KOOPERATIVA, 
informace o nabízených variantách pojištění jsou uvedeny na straně 11 tohoto katalogu 
a na našich webových stránkách.

POJIŠTĚNÍ CESTOVNÍ KANCELÁŘE 
Naše cestovní kancelář JE POJIŠTĚNA PROTI ÚPADKU ve smyslu zákona č. 159/1999 Sb. 
u pojišťovny UNIQA.
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Vydejte se s námi 
za poznáním
SLEVY až 12 %

Navíc sleva 2 % 
pro věrné zákazníky 
Platí pro klienty, kteří 
absolvovali s cestovní kanceláří 
FIRO-tour min. 3 × za posledních 
5 let poznávací zájezdy, lze 
kombinovat se slevou 
za včasnou rezervaci.

Pro zájezdy 
realizované 

ve spolupráci 
s partnerskou 

cestovní kanceláří
(uvedeno u jednotlivých 
příslušných programů) 

platí slevy při včasné 
rezervaci:

Rezervujte snadno a pohodlně na pobočkách FIRO-tour nebo online prostřednictvím našich webových stránek www.fi rotour.cz

Při včasné rezervaci 
výhodné slevy 
a nejširší výběr

při rezervaci 
do 30.11.2018 při rezervaci 

do 30.11.2018

až 12 %
8 %

při rezervaci 
do 31.01.2019

při rezervaci 
do 31.01.2019až 10 % 7 %

při rezervaci 
do 31.03.2019

při rezervaci 
do 31.03.2019až 8 % 6 %

4

Sleva platí pro 1. a 2. osobu ve standardním dvoulůžkovém pokoji a odečítá se ze základní katalogové ceny, neplatí pro 3. osobu na přistýlce nebo na pevném lůžku. 
Podmínkou pro využití slev za včasnou rezervaci je zároveň nákup poznávacího zájezdu min. 30 dní před realizací zájezdu. Výše uvedené slevy platí pro poznávací 
zájezdy realizované v roce 2019. 

� 



Speciální nabídka 
pro rodiny s dětmi

na poznávací zájezdy s autokarovou dopravou, 
ze základní ceny zájezdu při rezervaci do 31.01.2019

na poznávací zájezdy s leteckou dopravou, 
ze základní ceny zájezdu při rezervaci do 31.01.2019

Obecné podmínky slevového systému 
•  Slevy se vztahují na základní katalogovou 

cenu 1. a 2. osoby na pevném lůžku.
•  Základní katalogovou cenou rozumíme 

cenu uvedenou v ceníku bez veškerých 
fakultativních příplatků (tj. bez příplatků 
za večeře, prodloužení poznávacího 
okruhu o následný pobyt v destinaci, 
nadstandardní pokoj, cestovní pojištění, 
vízum aj.) Veškeré povinné příplatky 
dle termínu a destinace (letištní 
a bezpečnostní poplatky, palivový 

příplatek, příplatky za silvestrovskou večeři 
aj.) jsou již zahrnuty v základní ceně.

•  Slevy není možno vzájemně kombinovat, 
pokud není výslovně uvedeno jinak.

•  V případě možnosti více slev má 
zákazník právo uplatnit slevu pro něj 
nejvýhodnější.

•  Pro nárok na slevu postačí zaplatit pouze 
50% zálohu z celkové ceny před slevou 
(ze základní ceny včetně všech příplatků). 
Sleva je odečtena při doplatku zájezdu 

(nejpozději měsíc před realizací). Slevy 
nelze nárokovat dodatečně.

•  V případě individuálních zakázek, dovolené 
na míru a u skupinových kalkulací jsou 
slevy stanoveny individuálně.

•  Slevy a další případná zvýhodnění 
pro zaměstnance spolupracujících 
společností a fi rem jsou dány vzájemnou 
obchodní smlouvou mezi cestovní 
kanceláři FIRO-tour a příslušnou 
společností.

1. dítě 
až do 18 let
v doprovodu 
2 dospělých osob

sleva 30 %

sleva 20 %
Nabídka platí pro všechny země a nástupní termíny s výjimkou, zájezdů, u kterých je již přímo uvedena dětská cena. 
Nabídku je možno kombinovat se slevou za včasnou rezervaci pro 1. a 2. dospělou osobu. Nabídku není možné využít 
pro zájezdy pořádané partnerskou cestovní kanceláří.

� 
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Letecká doprava
Základní cena leteckých zájezdů je kalkulována s letenkou v ekonomické třídě. V případě zájmu o nadstandardní možnost 
dopravy nás prosím kontaktujte, rádi vám zajistíme vyšší leteckou třídu dle aktuální nabídky.

Nabízíme samostatné letenky za výhodné ceny na charterových letech i pravidelných 
linkách renomovaných leteckých společností.

Při včasné rezervaci zájezdu do 30.11.2018 nabízíme ke všem leteckým poznávacím 
zájezdům uvedených v tomto katalogu možnost využití parkování u letiště Václava 
Havla Praha ZCELA ZDARMA. 
Nabídka platí v kombinaci se slevou za včasnou rezervaci. Využití parkování zdarma musí být uvedeno ve smlouvě 
o zájezdu při zakoupení zájezdu a vztahuje se na zájezdy zakoupené min. 30 dní před realizací. V případě mimokata-
logových zájezdů, zájezdů typu last minute nebo speciálně zvýhodněných nabídek je možnost parkování za poplatek. 
V případě pozdější rezervace je možno parkování zajistit za tarify uvedené na této straně.

V případě zájmu o ubytování před odletem nebo po příletu vám rádi a za zvýhodněnou 
cenu zajistíme nocleh se snídaní v komfortním hotelu v bezprostřední blízkosti letiště 
Václava Havla Praha. 
Pro více informací, cenovou nabídku a rezervace kontaktujte kteroukoliv z našich poboček.

Pro vaši bezpečnost 
a pohodlí využíváme služeb 
renomovaných leteckých 
společností.

PRODEJ LETENEK

PARKOVÁNÍ 
K POZNÁVACÍMU ZÁJEZDU 

ZDARMA

UBYTOVÁNÍ NA LETIŠTI V PRAZE

� 



SVOBODOVI
využijí asistenční službu

ZAVOLAJÍ 
NA ASISTENČNÍ LINKU

REKLAMAČNÍ
SPECIALISTKA 
CLICK2CLAIM

Poskytne informaci 
při problému s letem

25
0€

60
0€

Finanční 
kompenzaceNENÍ NÁROK

JE NÁROK

Vysvětlení, 
proč není nárok 
na kompenzaci

Taxi 
a ubytování

Žádost
o kompenzaci

Ověření 
okolností letu

Alternativa 
dopravy

Občerstvení

Právo 
na péči

Právo 
na �nanční 
kompenzaci

 Právo 
na dopravu 

do cílové 
destinace

250 €

do 1500 km

400 €

1501 – 3500 km

600 €

nad 3500 km

Právo na �nanční kompenzaci:

You fly we care

Cestovní kancelář FIRO-tour společně s Click2Claim Vám doporučuje – buďte připraveni 
na případné komplikace. K Vašemu zájezdu si můžete za částku 49 Kč/os. zakoupit asis-
tenční službu FIRO Travel Asistent, která Vám pomůže při problému s letem. 

možnost využití asistenční linky kdekoliv a kdykoliv 24/7 v případě problému
s letem (zpoždění, zrušení nebo přesměrování letu)

ověření nároku na �nanční kompenzaci zdarma
 
kompletní servis při vyřizování odškodnění

nejvýhodnější provizi z úspěšně vymožené kompenzace je pouze 19% vč. DPH

právní zastoupení při vyřizování nároku v rámci EU

tuto službu žádejte v cestovní kanceláři FIRO-tour

více informací na www.�rotour.cz/�ro-travel-asistent

Služba FIRO Travel Asistent zajistí:

Jak funguje Firo Travel Asistent:

FIRO TRAVEL ASISTENT  - ŘEŠENÍ PŘI PROBLÉMECH S LETEM



Odjezdy autokarů a trasy svozů
K autokarovým zájezdům zajišťujeme 
dopravu z uvedených nástupních míst:

Trasa 1: Praha – Beroun – Plzeň
Trasa 2: Praha – Benešov – Tábor – České Budějovice
Trasa 3: Praha – Jihlava – Brno
Trasa 4: Praha – Teplice – Ústí nad Labem

TRASY SVOZŮ:
Trasa 5:  Děčín – Ústí nad Labem – Teplice (každé z nástupních míst 500 Kč) –  

svoz do Chomutova nebo do Prahy
Trasa 6:  Karlovy Vary (500 Kč) – Ostrov (500 Kč) – Klášterec nad Ohří (500 Kč) –  

Kadaň (500 Kč) – Most (500 Kč) – svoz do Chomutova nebo do Prahy, 
Chomutov – Louny – Slaný – svoz do Prahy

Trasa 7:  Jihlava – Brno (každé z nástupních míst 500 Kč) – svoz do Prahy

•  Požadavek na svoz musí být uveden ve smlouvě o zájezdu (místo nástupu/výstupu)
•  Za platné místo odjezdu se považuje to, které je uvedeno ve smlouvě o zájezdu, potvrzené cestovní kanceláří  

FIRO-tour. Změna nástupního místa je možná pouze se zpětným písemným potvrzením FIRO-tour za 
paušální poplatek 100 Kč/osoba

•  Svozy k odjezdovým hlavním trasám mohu být zajištěny autokarem, minibusem, mikrobusem, osobním 
autem, linkovým busem, vlakem popř. taxi podle počtu přihlášených osob

•  Počet míst na svozových linkách je limitován
•  Minimální nutná obsazenost pro realizaci svozu je 6 osob, při nižší obsazenosti je cestovní kancelář 

oprávněna svoz zrušit. O realizaci či zrušení svozu bude klient informován v odbavovacích pokynech, 
které obdrží cca 7 dní před realizací zájezdu. Zrušení svozu není důvodem ke stornování celého zájezdu. 
V případě stornování zájezdu platí stornopoplatky dle platných všeobecných smluvních podmínek

•  Nástupní místo a čas odjezdu bude uveden v odbavovacích pokynech
•  Cestující musí být na místě srazu připraven min. 15 minut před uvedeným odjezdem. Pokud není na 

stanovišti včas, zajistí si v případě zmeškání odjezdu svoz sám na vlastní náklady
•  Upozorňujeme na možnou časovou prodlevu při zpáteční cestě v  případě slučování svozů pro více 

 odjezdů/příjezdů
•  V případě zájmu o jiné svozové místo k odjezdovému místu autokaru, svoz zajistíme, cena na vyžádání.

Ceny za auto – až 3 osoby 
V případě zájmu vám rádi zajistíme 
transfer za poplatek na letiště nebo 
k hlavnímu odjezdovému místu a zpět 
přímo z vašeho bydliště.

1 390 Kč Beroun – Slaný – Louny
1 890 Kč  Chomutov – Kadaň – Klášterec 

nad Ohří – Kolín – Kutná Hora –  
Mladá Boleslav – Most – 
Nymburk – Plzeň – Benešov

2 990 Kč  Jihlava – Cheb – Děčín – Tábor –  
Teplice – Liberec – Hradec 
Králové – Karlovy Vary – 
Pardubice – Ostrov – Sokolov –  
Písek – Turnov – Jablonec nad 
Nisou – Ústí nad Labem

4 190 Kč  Brno – České Budějovice
5 390 Kč  Olomouc – Hranice na Moravě –  

Prostějov – Vyškov – Zlín – 
Kroměříž – Šumperk

6 990 Kč  Bratislava – Opava – Ostrava – 
Frýdek-Místek – Nový Jičín

ODJEZDY AUTOKARŮ INDIVIDUÁLNÍ TRANSFERY 
NA LETIŠTĚ DO PRAHY  

(jednosměrné)
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Informace k poznávacím zájezdům
PROFESIONÁLNÍ PRŮVODCOVSKÝ 
SERVIS
Všechny v  katalogu uvedené skupino-
vé poznávací zájezdy jsou realizovány 
s  česky mluvícím průvodcem. Zkušení 
a  profesionálně zdatní průvodci vám 
přiblíží krásy, historii i zajímavosti navští-
vené země, budou vás provázet trasou 
zájezdu a také vám pomohou při řešení 
případných nenadálých osobních potíží. 
Výjimkou jsou pouze individuální pro-
gramy, kde v základní ceně průvodcov-
ský servis zahrnut není. V případě zájmu 
vám můžeme připravit i zájezd na míru 
s vlastním průvodcem (za poplatek). 

ODBAVOVACÍ POKYNY K ZÁJEZDU
Informace k  odletu/odjezdu vám bu-
dou zaslány zpravidla 7 dní předem. 

Standardně zasíláme odbavovací po-
kyny elektronicky na vámi dodanou 
e-mailovou adresu nebo adresu pro-
dejce (bezplatně). Máte-li zájem vy-
zvednout si pokyny k zájezdu osobně 
na některé z  našich poboček, sdělte 
prosím u prodeje zájezdu, službu rádi 
poskytneme bezplatně. Pokud dáte 
přednost zaslání informací k  odletu/
odjezdu poštou, tuto službu nabí-
zíme za  příplatek 100  Kč/rezervační 
číslo, tento požadavek je nutné uvést 
do smlouvy o zájezdu.

PRVNÍ A POSLEDNÍ DEN ZÁJEZDU
Cestovní kancelář FIRO-tour si vyhra-
zuje možnost úpravy programu první 
a poslední den v návaznosti na aktuální 
letové časy nebo jízdní řády. Program 

může být v tyto dny zkrácen či naopak 
obohacen dle aktuálních časových 
možností.

UBYTOVÁNÍ V JEDNOLŮŽKOVÉM 
POKOJI
V  případě, že cestujete sami, je nutné 
uhradit příplatek za jednolůžkový po-
koj. Jestliže chcete být doobsazeni další 
samostatně cestující osobou stejného 
pohlaví, uveďte tento požadavek na 
smlouvu o zájezdu, rádi vám vyhovíme 
v případě, že se nám přihlásí osoba na 
stejný zájezd se stejným požadavkem. 
Příplatek za jednolůžkový pokoj je nut-
né uhradit i  v  tomto případě, přípla-
tek vám bude vrácen zpět po návratu 
ze  zájezdu, po potvrzení doobsazení 
další osobou.

HVĚZDICOVÉ ZÁJEZDY
Pro vaše větší pohodlí jsme rozšířili nabídku hvězdicových 
typů zájezdů. Ubytování v  jednom místě po několik nocí, 
bez nutnosti denního balení a neustálého přenášení všech 
zavazadel vám umožní příjemnější poznávání nových míst. 
Za poznáním denně vyjíždíte jen s příručním zavazadlem.

LETECKÉ VÍKENDY
Víkendové programy s českým průvodcem si získávají stá-
le větší oblibu. Pro lepší orientaci jsou v katalogu barevně 
odlišeny. Aktuální nabídku leteckých víkendů najdete na 
www.leteckevikendy.cz a na www.firotour.cz

POZNÁVACÍ ZÁJEZDY NA MÍRU, INDIVIDUÁLNÍ PROGRAMY 
Pokud jste si vybrali poznávací program a chcete jej absolvovat individuálně, jen se svou rodinou či přáteli a bez dalších cizích účast-
níků, připravíme vám nabídku na vyžádání. Většinu uvedených zájezdů můžeme zajistit dle vašeho přání, případně s úpravami 
programu dle vašeho zájmu. Pro ty z vás, kteří dáváte přednost vlastní organizaci dne a vlastnímu výběru navštívených míst, rádi 
zajistíme program dle vašeho přání a v termínu, který si sami vyberete. Rádi doporučíme místa, která stojí v dané metropoli či oblasti 
za návštěvu, stejně jako doplňkový program dle vašich zájmů. Obraťte se na nás i v případě, že vaše vysněné místo v katalogu nena-
bízíme nebo máte-li zájem o kombinaci několika míst. Program ušijeme přímo na míru dle vašeho přání.
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Dárkové poukázky na poznávací i pobytové zájezdy 
dle vlastního výběru

Na našich pobočkách je možné zakoupit 
dárkové poukázky na poznávací i pobytové 
zájezdy dle vlastního výběru – k dispozici jsou 
v nominálních hodnotách 1 000, 2 000, 5 000 
a 10 000 Kč. Tyto poukázky je možné využít dle 
výběru obdarovaného na jakýkoli zájezd z nabídky 
cestovní kanceláře FIRO-tour. Dárkové poukázky 
připravíme také dle vašeho přání – v libovolné, vámi 
zvolené fi nanční hodnotě či na konkrétní zájezd 
i s věnováním.

Zájezdy pro skupiny, VIP klienty, fi remní akce, obchodní cesty, 
golfové programy, motivační akce

•  Poskytujeme kompletní servis včetně konzultací výběru destinací, 
ubytování a služeb dle vašich požadavků

•  Spolupracujeme s renomovanými leteckými společnostmi
•  Poznávací programy dle vašeho přání z naší nabídky nebo přímo 

na upravené míru, např. exotická dovolená kombinující poznávání 
zajímavých míst s pobytem u moře

•  Prodloužené víkendy v ČR i v zahraničí, wellness programy
•  Nejlepší profesionální průvodci
•  Zajištění konferencí, služebních cest, vzdělávání a teambuilding
•  Nadstandardní služby a servis při odbavení na letišti v Praze, 

zajištění VIP letištního salonku
•  Nabízíme výhodné zaměstnanecké a velkoodběratelské slevy 

a mnohem více, neváhejte nás kontaktovat

www.skupinovezajezdy.cz
e-mail:skupiny@fi rotour.cz
tel.: 210 000 687

Dovolená 
 jako dárek

Firemní a VIP 
cestovní servis

jméno a příjmení

datum vystavení

rezervační číslo

1 000

Poukázka opravňuje držitele k uzavření smlouvy o zajištění zájezdu z aktuální nabídky FIRO-tour a.s. v rámci hodnoty poukázky. 

Držitel poukázky je oprávněn provést výběr zájezdu nad rámec hodnoty poukázky, pokud rozdíl mezi cenou zájezdu a hodnotou poukázky doplatí. 

Držitel poukázky není oprávněn požadovat proplacení hodnoty poukázky.

Nárok na uzavření smlouvy o zajištění zájezdu musí držitel poukázky 

uplatnit do dvou let od data vystavení peněžní poukázky včetně, jinak nárok na uzavření smlouvy zaniká.

PENĚŽNÍ POUKÁZKA

v nominální hodnotě

1 000 Kč

Více informací a seznam poboček FIRO-tour a.s. naleznete na www.firotour.cz.

1 000

1 000

1 000

PENĚŽNÍ POUKÁZKA

v nominální hodnotě

1 000 Kč PENĚŽNÍ POUKÁZKA

PENĚŽNÍ POUKÁZKA

PENĚŽNÍ POUKÁZKA

PENĚŽNÍ POUKÁZKA

PENĚŽNÍ POUKÁZKA

PENĚŽNÍ POUKÁZKA

PENĚŽNÍ POUKÁZKA

PENĚŽNÍ POUKÁZKA

PENĚŽNÍ POUKÁZKA

PENĚŽNÍ POUKÁZKA

PENĚŽNÍ POUKÁZKA

PENĚŽNÍ POUKÁZKA

PENĚŽNÍ POUKÁZKA

PENĚŽNÍ POUKÁZKA

PENĚŽNÍ POUKÁZKA

PENĚŽNÍ POUKÁZKA

PENĚŽNÍ POUKÁZKA

PENĚŽNÍ POUKÁZKA

PENĚŽNÍ POUKÁZKA

PENĚŽNÍ POUKÁZKA

Vystaveno: Chomutov

Dne: 03.06.2011          
    

Vystavil: P.Veselá       

 v nominální hodnotě  

Kč
10 000 

na libovolný zájezd s cestovní kanceláří FIRO-tour 

Poukázka opravňuje držitele k uzavření smlouvy o zajištění zájezdu z aktuální nabídky cestovní kanceláře FIRO-tour a. s. v rámci hodnoty poukázky.

Výběr zájezdů lze provádět z nabídky Last Minute a z nabídky speciálních akcí, poukázky lze kombinovat se speciálními bonusy a slevami nabízenými ze strany cestovní kanceláře FIRO-tour. 

Držitel poukázky je oprávněn provést výběr zájezdu nad rámec hodnoty poukázky, pokud rozdíl mezi cenou zájezdu a hodnotou poukázky doplatí. 

Držitel poukázky není oprávněn požadovat proplacení hodnoty poukázky. Poukázku nelze uplatnit na zakoupení samostatných letenek. 

Nárok na uzavření smlouvy o zajištění zájezdu musí držitel poukázky uplatnit do 02.06.2012 včetně, jinak nárok na uzavření smlouvy zaniká. 

Poukázku je možné uplatnit pouze na kmenových pobočkách FIRO-tour a.s. Více informací a seznam poboček FIRO-tour a. s. naleznete na www.firotour.cz.

Ev. číslo certifikátu: 2011*000000

Číslo dokladu: RČ 000000

Podpis:

jméno a příjmení

Poukázka opravňuje držitele k uzavření smlouvy o zajištění zájezdu z aktuální nabídky FIRO-tour a.s. v rámci hodnoty poukázky. 

Držitel poukázky je oprávněn provést výběr zájezdu nad rámec hodnoty poukázky, pokud rozdíl mezi cenou zájezdu a hodnotou poukázky doplatí. 

Držitel poukázky není oprávněn požadovat proplacení hodnoty poukázky.

Nárok na uzavření smlouvy o zajištění zájezdu musí držitel poukázky 

uplatnit do dvou let od data vystavení peněžní poukázky včetně, jinak nár

Více informací a seznam poboček FIRO-tour a.s. naleznete na www.firotour.cz.

1 000

Poukázka opravňuje držitele k uzavření smlouvy o zajištění zájezdu z aktuální nabídky FIRO-tour a.s. v rámci hodnoty poukázky. 

Držitel poukázky je oprávněn provést výběr zájezdu nad rámec hodnoty poukázky, pokud rozdíl mezi cenou zájezdu a hodnotou poukázky doplatí. 

Držitel poukázky není oprávněn požadovat proplacení hodnoty poukázky.

Nárok na uzavření smlouvy o zajištění zájezdu musí držitel poukázky 

uplatnit do dvou let od data vystavení peněžní poukázky včetně, jinak nár

Více informací a seznam poboček FIRO-tour a.s. naleznete na www.firotour.cz.
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Listopad 2018

09.11.18 16.11.18 Spojené arabské emiráty a SKQ Emiráty křížem krážem 31 990 135

09.11.18 18.11.18 Srí Lanka a CGC Grand tour Cejlonem s možností prodloužení 39 990 156

10.11.18 17.11.18 Egypt a ELV Egypt lodí po Nilu s pobytem u moře / 7 nocí 20 990 184

10.11.18 17.11.18 Egypt a ERA To nejlepší z Egypta s plavbou po Nilu a návštěvou pyramid 22 490 185

17.11.18 24.11.18 Egypt a ELV Egypt lodí po Nilu s pobytem u moře / 7 nocí 20 990 184

17.11.18 24.11.18 Egypt a ERA To nejlepší z Egypta s plavbou po Nilu a návštěvou pyramid 22 490 185

17.11.18 28.11.18 Egypt a ELV Egypt lodí po Nilu s pobytem u moře / 11 nocí 24 990 184

Prosinec 2018

07.12.18 15.12.18 Plavby as WKM To nejlepší z Kanárských ostrovů, Madeira, Maroko 37 990 24

20.12.–30.12.18 Finsko a FZM Magická krása zimního Finska / 4 noci v uvedeném období od 52 990 47

29.12.18 05.01.19 Egypt a ELV Egypt lodí po Nilu s pobytem u moře / 7 nocí 24 990 184

29.12.18 05.01.19 Egypt a ERA To nejlepší z Egypta s plavbou po Nilu a návštěvou pyramid 26 490 185

30.12.18–03.01.19 Finsko a FZM Magická krása zimního Finska / 4 noci v uvedeném období od 52 990 47

Leden 2019

04.01.19 14.01.19 Plavby as WPK Plavba Karibikem s prodloužením v Miami 58 990 26

04.01.–09.02.19 Finsko a FZM Magická krása zimního Finska / 4 noci v uvedeném období od 49 990 47

12.01.19 02.02.19 Nový Zéland a NJH Největší krásy Nového Zélandu 129 990 220

17.01.19 21.01.19 Spojené státy americké a UVN New York -  prodloužené letecké víkendy / ubytování Brooklyn 2/3* 29 990 189

18.01.19 31.01.19 Srí Lanka a CPI Perla Indického oceánu 44 990 158

18.01.19 03.02.19 Austrálie a AAU Austrálie pro každého 109 990 222

19.01.19 26.01.19 Egypt a ELV Egypt lodí po Nilu s pobytem u moře / 7 nocí 20 990 184

19.01.19 26.01.19 Egypt a ERA To nejlepší z Egypta s plavbou po Nilu a návštěvou pyramid 22 490 185

19.01.19 27.01.19 Omán a OAC Nejkrásnější místa Ománu 51 990 137

28.01.19 06.02.19 Chile a CVP Santiago de Chile a Velikonoční ostrov s Ing. Pavlem Pavlem 97 990 213

31.01.19 16.02.19 Barma a BAK Barma a Kambodža s relaxem na pláži v Kambodže 78 990 168

Únor 2019

02.02.19 11.02.19 Indie a IAD To nejlepší z Indie s prodloužením v Dubaji 39 990 152

07.02.19 10.02.19 Francie a PAI Paříž - prodloužené letecké víkendy 13 990 74

07.02.19 11.02.19 Spojené státy americké a UVN New York -  prodloužené letecké víkendy / ubytování Brooklyn 2/3* 29 990 189

08.02.19 17.02.19 Srí Lanka a CGC Grand tour Cejlonem s možností prodloužení 39 990 156

08.02.19 23.02.19 Argentina a BRJ Čtyři perly Jižní Ameriky - Patagonie, Buenos Aires, Iguazua, Rio 139 990 216

09.02.19 16.02.19 Spojené arabské emiráty a SKQ Emiráty křížem krážem 29 990 135

09.02.19 16.02.19 Egypt a ELV Egypt lodí po Nilu s pobytem u moře / 7 nocí 21 490 184

09.02.19 16.02.19 Egypt a ERA To nejlepší z Egypta s plavbou po Nilu a návštěvou pyramid 22 490 185

09.02.19 17.02.19 Omán a OMM pobytový zájezd - hotel Millennium Resort Mussanah 33 990 136

KALENDÁŘNÍ PŘEHLED POZNÁVACÍCH ZÁJEZDŮ NA ROK 2019
Pro snazší orientaci uvádíme zejména pro ty z vás, kteří vybíráte především podle období, kdy můžete vycestovat, 

kalendářní přehled našich poznávacích zájezdů řazený dle data odjezdu.

INFORMACE A VYSVĚTLIVKY
LETECKÉ VÍKENDY

OBDOBÍ SVÁTKŮ

Víkendové programy s českým průvodcem si získávají stále větší oblibu. Pro lepší orientaci jsou v katalogu 
odlišeny zeleně a v kalendářním přehledu zájezdů jsou označeny v samostatném sloupci. 
Aktuální nabídku leteckých víkendů najdete na www.leteckevikendy.cz a www.firotour.cz. 
Případné dotazy nám můžete směřovat také na leteckevikendy@firotour.cz.

Ve vybraných termínech zahrnujících státní svátky potřebujete k absolvování zájezdu čerpat méně volna 
na pracovní dny a můžete si tak více užít cenných dnů své dovolené. Pro lepší orientaci jsme v přehledu tyto 
zájezdy označili v samostatném sloupci. Doporučujeme jejich včasnou rezervaci.
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10.02.19 21.02.19 Keňa a KSD Safari okruh Keňou s pobytem u Indického oceánu / cena dospělý 75 990 178

10.02.19 21.02.19 Keňa a KSD Safari okruh Keňou s pobytem u Indického oceánu / cena dítě do 12 let 57 990 178

10.02.–25.02.19 Finsko a FZM Magická krása zimního Finska / 4 noci v uvedeném období od 52 990 47

12.02.19 27.02.19 Mexiko a MVC Velká cesta Mexikem 76 990 196

14.02.19 17.02.19 Itálie a ILU Řím - letecké víkendy - hotel 3* / 3 noci 12 990 100

15.02.19 24.02.19 Guatemala a GGT Tajemná Guatemala 69 990 201

15.02.19 24.02.19 Thajsko a THO Velký okruh Thajskem 48 490 162

16.02.19 24.02.19 Omán a OMM pobytový zájezd - hotel Millennium Resort Mussanah 33 990 136

21.02.19 24.02.19 Itálie a IFW Benátky  - letecké víkendy 13 990 98

21.02.19 24.02.19 Itálie a IKV Karneval v Benátkách – letecké víkendy 13 990 98

22.02.19 02.03.19 Plavby as WKM To nejlepší z Kanárských ostrovů, Madeira, Maroko 37 990 24

22.02.19 09.03.19 Vietnam a VKO Vietnam a Kambodža 72 990 166

23.02.19 02.03.19 Egypt a ELV Egypt lodí po Nilu s pobytem u moře / 7 nocí 21 490 184

23.02.19 02.03.19 Egypt a ERA To nejlepší z Egypta s plavbou po Nilu a návštěvou pyramid 22 990 185

23.02.19 03.03.19 Omán a OMM pobytový zájezd - hotel Millennium Resort Mussanah 33 990 136

23.02.19 08.03.19 Guatemala a GHB Perly Střední Ameriky - Guatemala, Honduras, Belize 89 990 202

23.02.19 09.03.19 Argentina, Chile a CIA Patagonie a Ohňová země 115 990 217

26.02.–31.03.19 Finsko a FZM Magická krása zimního Finska / 4 noci v uvedeném období od 49 990 47

Březen 2019

01.03.19 08.03.19 Senegal a LDT Senegal - Z Dakaru do svatého města Touba 44 990 181

01.03.19 09.03.19 Kostarika a JMS To nejlepší z Kostariky 59 990 204

01.03.19 14.03.19 Srí Lanka a CPI Perla Indického oceánu 44 990 158

02.03.19 10.03.19 Omán a OMM pobytový zájezd - hotel Millennium Resort Mussanah 33 990 136

02.03.19 16.03.19 Indonésie a BGB Bali - Gilli - Lombok - za krásami indonéských pláží a ostrovů 52 990 172

04.03.19 17.03.19 Reunion a RCM Poznejte ostrovy Réunion a Mauritius 79 990 175

05.03.19 20.03.19 Mexiko a MVC Velká cesta Mexikem 76 990 196

08.03.19 19.03.19 Kuba a KCU Krásy Kuby s prodloužením ve Varaderu / hotel 3* 49 990 194

08.03.19 19.03.19 Kuba a KCU Krásy Kuby s prodloužením ve Varaderu / hotel 4* 52 990 194

08.03.19 24.03.19 Thajsko a TKO Okruh Thajskem a krásy thajských ostrovů 64 990 163

09.03.19 16.03.19 Spojené arabské emiráty a SKQ Emiráty křížem krážem 30 990 135

09.03.19 17.03.19 Omán a OMM pobytový zájezd - hotel Millennium Resort Mussanah 33 990 136

12.03.19 20.03.19 Nepál a NSH Nepál - ve stínu majestátních Himalájí 46 990 148

14.03.19 17.03.19 Španělsko a EBV Barcelona - letecké víkendy 13 690 73

14.03.19 17.03.19 Francie a PAI Paříž - prodloužené letecké víkendy 13 990 74

14.03.19 18.03.19 Spojené státy americké a UVN New York -  prodloužené letecké víkendy / ubytování Brooklyn 2/3* 31 990 189

14.03.19 18.03.19 Finsko a FZQ Finsko - za polární září 42 900 46

14.03.19 22.03.19 Jordánsko a IJI To nejlepší z Jordánska a Izraele 38 990 132

15.03.19 24.03.19 Plavby as WPK Plavba Karibikem s prodloužením v Miami 58 990 26

15.03.19 24.03.19 Srí Lanka a CGC Grand tour Cejlonem s možností prodloužení 39 990 156

16.03.19 23.03.19 Egypt a ELV Egypt lodí po Nilu s pobytem u moře / 7 nocí 21 990 184

16.03.19 23.03.19 Egypt a ERA To nejlepší z Egypta s plavbou po Nilu a návštěvou pyramid 22 990 185

16.03.19 24.03.19 Omán a OMM pobytový zájezd - hotel Millennium Resort Mussanah 33 990 136

16.03.19 27.03.19 Egypt a ELV Egypt lodí po Nilu s pobytem u moře / 11 nocí 24 990 184
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18.03.19 25.03.19 Izrael a ILE Za poznáním jihu Izraele a koupáním v Rudém moři 29 990 130

18.03.19 31.03.19 Laos a TTN Perly Laosu a Vietnamu 72 990 167

20.03.19 30.03.19 Nepál a NKM Královská města Nepálu se safari v Chitwanu 49 990 149

20.03.19 01.04.19 Kuba a KVO Velká cesta Kubou 53 990 192

21.03.19 24.03.19 Itálie a ILU Řím - letecké víkendy - hotel 3* / 3 noci 12 990 100

21.03.19 24.03.19 Španělsko a EMV Madrid - letecké víkendy 13 890 72

22.03.19 29.03.19 Senegal a LDT Senegal - Z Dakaru do svatého města Touba 44 990 181

23.03.19 30.03.19 Egypt a ELV Egypt lodí po Nilu s pobytem u moře / 7 nocí 21 990 184

23.03.19 30.03.19 Egypt a ERA To nejlepší z Egypta s plavbou po Nilu a návštěvou pyramid 22 990 185

23.03.19 31.03.19 Omán a OMM pobytový zájezd - hotel Millennium Resort Mussanah 33 990 136

23.03.19 03.04.19 Thajsko a TGO Grand Tour Thajskem 54 990 160

24.03.19 31.03.19 Libanon a LCD Cesta za poznáním Libanonu 29 990 129

24.03.19 31.03.19 Izrael a IZP Klasický okruh po Svaté zemi 36 990 131

24.03.19 09.04.19 Austrálie a AAU Austrálie pro každého 109 990 222

29.03.19 09.04.19 Čína a CPF Čínská mozaika 56 990 144

30.03.19 07.04.19 Omán a OAC Nejkrásnější místa Ománu 52 490 137

31.03.19 09.04.19 Nepál a NKM Královská města Nepálu se safari v Chitwanu 49 990 149

Duben 2019

04.04.19 07.04.19 Itálie a IFW Benátky  - letecké víkendy 13 990 98

04.04.19 07.04.19 Španělsko a EBV Barcelona - letecké víkendy 13 690 73

04.04.19 08.04.19 Nizozemsko b HVB Velikonoční Holandsko 6 990 83

05.04.19 17.04.19 Chile a CBF Chile - poušť Atacama a solné pláně Bolívie 114 990 214

06.04.19 13.04.19 Egypt a ELV Egypt lodí po Nilu s pobytem u moře / 7 nocí 21 990 184

06.04.19 13.04.19 Egypt a ERA To nejlepší z Egypta s plavbou po Nilu a návštěvou pyramid 22 990 185

07.04.19 18.04.19 Írán a IPA Putování Íránem a Ázerbájdžánem 65 990 134

08.04.19 15.04.19 Kypr a KJS Cesta za perlami Kypru 14 990 128

09.04.19 14.04.19 Nizozemsko b HVH Kouzelné Holandsko a květinové korzo 13 490 82

09.04.19 14.04.19 Nizozemsko a HVH Kouzelné Holandsko a květinové korzo 20 990 82

09.04.19 17.04.19 Nepál a NSH Nepál - ve stínu majestátních Himalájí 46 990 148

10.04.19 14.04.19 Portugalsko a PKL Lisabon, Porto - letecké víkendy 21 490 64

11.04.19 14.04.19 Itálie a ILU Řím - letecké víkendy - hotel 3* / 3 noci 13 990 100

11.04.19 14.04.19 Nizozemsko b HKK Holandsko a květinové korzo 5 490 83

11.04.19 23.04.19 Maroko a MGM Grand tour Marokem 39 990 182

11.04.19 24.04.19 Indie a IRR Královský Rajasthan – ve stopách mahárádžů 44 990 153

12.04.19 15.04.19 Francie b PAL Kouzlo Paříže / 1 noc 4 490 79

12.04.19 15.04.19 Francie b DIF Paříž a Disneyland 4 490 80

12.04.19 20.04.19 Uzbekistán a UHS Perly Uzbekistánu - křižovatky Hedvábné stezky 48 290 125

12.04.19 21.04.19 Srí Lanka a CGC Grand tour Cejlonem s možností prodloužení 39 990 156

13.04.19 20.04.19 Egypt a ELV Egypt lodí po Nilu s pobytem u moře / 7 nocí 23 990 184

13.04.19 20.04.19 Egypt a ERA To nejlepší z Egypta s plavbou po Nilu a návštěvou pyramid 24 490 185

13.04.19 24.04.19 Egypt a ELV Egypt lodí po Nilu s pobytem u moře / 11 nocí 27 990 184

16.04.19 21.04.19 Rusko a RKP Kouzelný Petrohrad s výletem na ostrov Kotlin  - letecké víkendy 21 990 121

18.04.19 22.04.19 Spojené státy americké a UVN New York -  prodloužené letecké víkendy / ubytování Brooklyn 2/3* 31 990 189

18.04.19 27.04.19 Indie a IGS Zlatý indický trojúhelník s návštěvou národního parku Ranthambore 34 990 154

18.04.19 30.04.19 Vietnam a VSJ Grand tour Vietnamem – od severu k jihu s plavbou po Ha Long Bay 58 990 164

19.04.19 22.04.19 Velká Británie a LHP Londýn plný kouzel Harryho Pottera 16 490 48

19.04.19 22.04.19 Velká Británie a LOL Londýn - letecké víkendy 14 990 48

19.04.19 22.04.19 Španělsko a EBV Barcelona - letecké víkendy 14 590 73

19.04.19 22.04.19 Španělsko a EVE Valencie - letecké víkendy / www.firotour.cz/EVE 13 990

19.04.19 22.04.19 Španělsko a EMV Madrid - letecké víkendy 14 290 72

19.04.19 26.04.19 Senegal a LSQ Okruh Senegalem ve stínu baobabu 47 990 180

20.04.19 27.04.19 Egypt a ELV Egypt lodí po Nilu s pobytem u moře / 7 nocí 23 990 184
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20.04.19 27.04.19 Egypt a ERA To nejlepší z Egypta s plavbou po Nilu a návštěvou pyramid 24 490 185

20.04.19 28.04.19 Čína a CGS Čínské metropole rychlovlakem 39 990 146

20.04.19 02.05.19 Madagaskar a MGD Madagaskar - ostrov přírodních krás 87 990 174

20.04.19 03.05.19 Peru a PRO Peruánská odyssea 85 990 207

20.04.19 04.05.19 Namibie a JVN Velký okruh Namibií 94 990 179

21.04.19 28.04.19 Portugalsko a PZL Ostrov Madeira se zastávkou v Lisabonu a okolí 33 490 61

22.04.19 29.04.19 Kypr a KJS Cesta za perlami Kypru 14 990 128

22.04.19 30.04.19 Ekvádor a EQY Ekvádor, Amazonie - dobrodružství mezi třemi světy 69 990 209

25.04.19 28.04.19 Island a ISP Islandská pohlednice – letecké víkendy (z Prahy - program B) 25 990 30

25.04.19 28.04.19 Island a ISE Gejzíry, ledovce, vodopády a fjordy Islandu - letecké víkendy (program B) 26 990 32

25.04.19 28.04.19 Francie a PAI Paříž - prodloužené letecké víkendy 13 990 74

25.04.19 29.04.19 Rusko a RMO  Moskva – letecké víkendy 19 990 118

25.04.19 06.05.19 Írán a IPK Tajuplná Persie 59 990 133

26.04.19 29.04.19 Francie a FCF Perly Alsaska -Štrasburk, Colmar, Riquewihr - letecký víkend 16 990 78

26.04.19 30.04.19 Maďarsko b MPD Perly Maďarska s koupáním v termálech 8 990 92

26.04.19 03.05.19 Portugalsko a PGT Grand tour Madeirou 31 990 60

27.04.19 01.05.19 Španělsko a EBV Barcelona - letecké víkendy 14 990 73

27.04.19 01.05.19 Španělsko a EMV Madrid - letecké víkendy 14 990 72

27.04.19 01.05.19 Itálie a JFL Florencie, Pisa, Lucca - prodloužené letecké víkendy 16 490 103

27.04.19 02.05.19 Benelux a BEL Velký okruh zeměmi Beneluxu 21 990 84

27.04.19 03.05.19 Benelux b BEL Velký okruh zeměmi Beneluxu 10 990 84

27.04.19 04.05.19 Francie a FJF Krásy jižní Francie 26 990 75

27.04.19 04.05.19 Egypt a ELV Egypt lodí po Nilu s pobytem u moře / 7 nocí 21 990 184

27.04.19 04.05.19 Egypt a ERA To nejlepší z Egypta s plavbou po Nilu a návštěvou pyramid 22 990 185

27.04.19 08.05.19 Čína a CPF Čínská mozaika 57 990 144

27.04.19 14.05.19 Spojené státy americké a UNA Napříč Amerikou 97 990 190

29.04.19 07.05.19 Ekvádor a EJQ Ekvádor „Jižní Amerika v miniatuře“ 74 990 210

29.04.19 10.05.19 Ekvádor a EJG Ekvádor „Jižní Amerika v miniatuře“ a Galapágy 129 990 211

29.04.19 10.05.19 Ekvádor a EJY Ekvádor „Jižní Amerika v miniatuře“ a relax na pláži Salinas 76 990 211

30.04.19 09.05.19 Polsko b PKR Velký okruh Polskem 15 990 91

Květen 2019

01.05.19 04.05.19 Francie a PAI Paříž - prodloužené letecké víkendy 13 990 74

01.05.19 05.05.19 Island a ISP Islandská pohlednice – letecké víkendy ( z Prahy - program A) 29 990 30

01.05.19 05.05.19 Španělsko a EBV Barcelona - letecké víkendy 14 990 73

01.05.19 05.05.19 Island a ISA Islandská mozaika s Janem Burianem - letecké víkendy 39 990 31

01.05.19 05.05.19 Island a ISE Gejzíry, ledovce, vodopády a fjordy Islandu - letecké víkendy (program A) 29 990 32

01.05.19 05.05.19 Island a ISP Islandská pohlednice – letecké víkendy ( z Bratislavy - program A) 29 990 30

01.05.19 09.05.19 Francie b FPN Paříž, Bretaň a tajemná Normandie 13 990 76

01.05.19 10.05.19 Čína a CPD Perly Číny  s prodloužením v Dubaji 49 990 143

01.05.19 12.05.19 Jižní Korea a KOX Velká cesta Jižní Koreou 69 990 151

02.05.19 05.05.19  Itálie a IFW Benátky  - letecké víkendy 13 990 98

02.05.19 05.05.19  Itálie a ILU Řím - letecké víkendy - hotel 4* / 3 noci 15 490 100

02.05.19 05.05.19 Itálie a JRN Řím s návštěvou Neapole - letecké víkendy 14 990 101
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02.05.19 08.05.19 Francie a FPH Paříž, Bretaň a tajemná Normandie  - prodloužené letecké víkendy 19 990 76

03.05.19 05.05.19 Německo b SZB Nejkrásnější zámky Bavorska 4 590 90

03.05.19 07.05.19 Francie b PAL Kouzlo Paříže / 2 noci 5 990 79

03.05.19 07.05.19 Francie b DAF Paříž, Disneyland a Asterix park 5 990 80

03.05.19 07.05.19 Francie a FNA Nice, Cannes, Monako - prodloužené letecké víkendy 16 490 77

03.05.19 08.05.19 Francie b FLD Zámky na Loiře – autokarem 8 490 81

03.05.19 10.05.19 Portugalsko a PSK Slavnosti květin na Madeiře 33 490 58

03.05.19 16.05.19 Čína a COK Velká cesta Čínou s návštěvou Hong Kongu a Macaa 79 990 140

03.05.19 17.05.19 Spojené státy americké a UZA Západní pobřeží USA 59 990 188

04.05.19 07.05.19 Francie a FLX Zámky na Loiře - letecky 16 490 81

04.05.19 08.05.19 Pobaltí a LRT Riga a Tallinn - prodloužené letecké víkendy 17 990 117

04.05.19 08.05.19 Spojené státy americké a UVN New York -  prodloužené letecké víkendy / ubytování Manhattan 2/3* 39 990 189

04.05.19 11.05.19 Malta a MLW Malta – srdce Středomoří 26 490 106

04.05.19 11.05.19 Spojené arabské emiráty a SKQ Emiráty křížem krážem 29 990 135

04.05.19 11.05.19 Irsko a IMG Letní toulky smaragdovým Irskem 28 990 55

04.05.19 12.05.19 Plavby as WVG Středozemní vánek s prodloužením v Barceloně 34 990 25

05.05.19 12.05.19 Izrael a IZP Klasický okruh po Svaté zemi 36 990 131

06.05.19 12.05.19 Kanada a KTN Toronto, Niagarské vodopády a  Montreal 47 990 187

06.05.19 13.05.19 Kypr a KJS Cesta za perlami Kypru 14 990 128

06.05.19 13.05.19 Řecko a GTH Toulky řeckou historií 34 990 113

06.05.19 20.05.19 Mexiko a MQO Všechny barvy a vůně Mexika 79 990 198

10.05.19 17.05.19 Turecko a TRO Zemí půlměsíce 25 990 127

08.05.19 11.05.19 Velká Británie a LHP Londýn plný kouzel Harryho Pottera 16 490 48

08.05.19 11.05.19 Velká Británie a LOL Londýn - letecké víkendy 14 990 48

08.05.19 11.05.19 Velká Británie a APU Putování Anglií - nejen pro milovníky detektivek 17 990 50

08.05.19 11.05.19 Španělsko a EMV Madrid - letecké víkendy 13 890 72

08.05.19 11.05.19 Francie a PAI Paříž - prodloužené letecké víkendy 13 990 74

09.05.19 27.05.19 Plavby as WTN To nejlepší z Aljašky a Vancouver 67 990 27

10.05.19 17.05.19 Portugalsko a PGT Grand tour Madeirou 31 990 60

11.05.19 12.05.19 Rakousko b UTT Romantické údolí Wachau s plavbou po Dunaji a návštěvou Vídně 2 690 93

11.05.19 18.05.19 Itálie a ITO Termální ostrov Ischia s poznávacími výlety po Neapolském zálivu 23 990 97

14.05.19 26.05.19 Španělsko b ESK Cesta po španělském království / autokarem 19 990 70

15.05.19 25.05.19 Španělsko a ESK Cesta po španělském království / letecky 28 290 70

15.05.19 26.05.19 Čína a COY Zemí císařů s plavbou po Dlouhé řece 59 990 139

16.05.19 19.05.19 Dánsko a DKC Kodaň - dánská metropole - letecké víkendy 17 990 42

16.05.19 19.05.19 Itálie a ILU Řím - letecké víkendy - hotel 3* / 3 noci 13 990 100

16.05.19 19.05.19 Itálie a IRF Řím s návštěvou Florencie - letecké víkendy 14 990 101

16.05.19 19.05.19 Španělsko a EBV Barcelona - letecké víkendy 13 690 73

16.05.19 21.05.19 Velká Británie b APL Perly starobylé Anglie 9 990 49

17.05.19 19.05.19 Německo b SZB Nejkrásnější zámky Bavorska 4 590 90

17.05.19 21.05.19 Rusko a RPU Petrohrad - město múz a umění - letecké víkendy 18 990 119

17.05.19 28.05.19 Turecko a TGR Grand tour Tureckem / 11nocí 30 990 126

17.05.19 31.05.19 Turecko a TGR Grand tour Tureckem / 14nocí 33 990 126

17.05.19 01.06.19 Indonésie a BJS Grand tour Indonésií: Sumatra, Jáva, Bali 68 990 170

17.05.19 02.06.19 Kostarika, Nikaragua a JPN Koloniální vznešenost - Nikaragua, Kostarika, Panama 114 990 200

18.05.19 22.05.19 Itálie a JFL Florencie, Pisa, Lucca - prodloužené letecké víkendy 16 490 103

19.05.19 26.05.19 Rusko a RMP Metropole Ruska – Moskva a Petrohrad 29 990 120

20.05.19 27.05.19 Albánie a AZO Albánie - země orlů 26 990 108

20.05.19 27.05.19 Kypr a KJS Cesta za perlami Kypru 14 990 128

21.05.19 26.05.19 Rusko a RKP Kouzelný Petrohrad s výletem na ostrov Kotlin  - letecké víkendy 21 990 121

22.05.19 25.05.19 Malta a MLS XXL víkend na Maltě 13 990 107

23.05.19 26.05.19 Španělsko a EMV Madrid - letecké víkendy 13 890 72
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23.05.19 27.05.19 Itálie a JGV Kouzelná Apulie  - prodloužené letecké víkendy 16 990 103

24.05.19 28.05.19 Itálie a t JPV Benátky,Verona, Florencie - prodloužené letecké víkendy 17 990 99

24.05.19 02.06.19 Španělsko b ECK Katalánsko a Barcelona 11 990 69

24.05.19 06.06.19 Bolívie a BSA Bolívie - srdce Jižní Ameriky 94 990 212

25.05.19 01.06.19 Španělsko a ECK Katalánsko a Barcelona 19 990 69

26.05.19 02.06.19 Plavby as WRP Řecké ostrovy a Turecko 44 990 28

29.05.19 05.06.19 Španělsko a EZE Krásy Andalusie 29 490 67

30.05.19 02.06.19 Velká Británie b LHB Londýn s návštěvou studií Harryho Pottera 5 690 49

30.05.19 02.06.19 Španělsko a EBV Barcelona - letecké víkendy 13 690 73

30.05.19 02.06.19 Norsko a NOS Oslo – letecké víkendy 15 490 42

30.05.19 07.06.19 Gruzie a GAZ Gruzie - země zaslíbená 34 990 123

30.05.19 09.06.19 Portugalsko a PGP Grand tour Portugalskem s koupáním na Algarve 35 790 62

31.05.19 09.06.19 Španělsko b EPK Poklady španělského kulturního dědictví UNESCO 15 990 71

31.05.19 09.06.19 Japonsko a JMY Japonsko - to nejlepší z ostrova Honšú 79 990 138

31.05.19 10.06.19 Velká Británie abs SSI To nejlepší z Irska a Skotska 41 990 54

Červen 2019

01.06.19 08.06.19 Španělsko a ECK Katalánsko a Barcelona 19 990 69

01.06.19 08.06.19 Itálie a IEJ To nejlepší ze Sicílie s výletem na Liparské ostrovy 27 990 104

01.06.19 08.06.19 Španělsko a EPK Poklady španělského kulturního dědictví UNESCO 23 990 71

01.06.19 08.06.19 Malta a MLW Malta – srdce Středomoří 26 490 106

01.06.19 09.06.19 Čína a CGS Čínské metropole rychlovlakem 39 990 146

01.06.19 14.06.19 Čína a CTI Vlakem až do tajemného Tibetu 85 990 142

04.06.19 09.06.19 Rusko a RKP Kouzelný Petrohrad s výletem na ostrov Kotlin  - letecké víkendy 21 990 121

04.06.19 11.06.19 Řecko a  GSA To nejlepěí ze Santorini s pobytem u moře - se snídaní 17490 114

04.06.19 11.06.19 Řecko a  GSA To nejlepěí ze Santorini s pobytem u moře - bez stravy 15 490 114

04.06.19 12.06.19 Rumunsko a RGT Grand tour Rumunskem 26 990 95

05.06.19 09.06.19 Rakousko b UZU Za krásami Solnohradských jezer 8 490 93

05.06.19 12.06.19 Španělsko a EAG Andalusie, Gibraltar, Maroko – tři kultury jedním dechem 31 990 68

06.06.19 09.06.19 Itálie a ILU Řím - letecké víkendy - hotel 3* / 3 noci 13 990 100

06.06.19 10.06.19 Švédsko as NSH Stockholm a Helsinky s plavbou po Baltu 19 990 44

06.06.19 11.06.19 Irsko a IDL Irsko - věčně zelený ostrov plný pohody 24 990 56

07.06.19 11.06.19 Rusko a RPU Petrohrad - město múz a umění - letecké víkendy 19 990 119

07.06.19 14.06.19 Portugalsko a PGT Grand tour Madeirou 31 990 60

07.06.19 15.06.19 Plavby as WGS Severské fjordy s prodloužením v Trondheimu 49 990 29

08.06.19 15.06.19 Itálie a JOT Korsika a Sardinie 34 990 102

08.06.19 15.06.19 Itálie a JWS Sicílie známá i neznámá 29 990 105

08.06.19 15.06.19 Bělorusko a BVO Velký okruh Běloruskem 27 990 122

09.06.19 14.06.19 Norsko a NSA Špicberky - nejseverněji v životě 71 900 46

09.06.19 16.06.19 Portugalsko a PJG Čarokrásné pobřeží a rozmanitá historie Portugalska 30 990 63

10.06.19 17.06.19 Albánie a ANM Putování po Albánii s návštěvou Makedonie 28 990 109

10.06.19 23.06.19 Peru a PRO Peruánská odyssea 85 990 207

11.06.19 19.06.19 Arménie a AOQ Nejkrásnější kouty Arménie 35 990 124

12.06.19 19.06.19 Španělsko a ELE Poznáváme Andalusii - hotel 4* / 7 nocí 27 990 66
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12.06.19 19.06.19 Španělsko a ELE Poznáváme Andalusii - hotel 3* / 7 nocí 24 990 66

12.06.19 23.06.19 Španělsko a ELE Poznáváme Andalusii - hotel 3* /11 nocí 29 990 66

12.06.19 23.06.19 Španělsko a ELE Poznáváme Andalusii - hotel 4* /11 nocí 32 990 66

13.06.19 16.06.19 Velká Británie a LOL Londýn - letecké víkendy 14 990 48

13.06.19 17.06.19 Rusko a RMO Moskva – letecké víkendy 19 990 118

14.06.19 21.06.19 Portugalsko a PGT Grand tour Madeirou 31 990 60

14.06.19 21.06.19 Norsko a NKR Královská cesta Norskem 41 990 39

14.06.19 25.06.19 Srí Lanka a COV Napříč Srí Lankou s relaxem na východním pobřeží ostrova 41 990 155

15.06.19 22.06.19 Maroko a MKM Marocká královská města 27 990 183

15.06.19 22.06.19 Irsko a IMG Letní toulky smaragdovým Irskem 28 990 55

17.06.19 23.06.19 Island a ISW Kouzelné islandské západní fjordy 54 990 37

18.06.19 23.06.19 Norsko ats NOB Norsko - vlakem a lodí mezi fjordy a horami 34 990 45

20.06.19 24.06.19 Velká Británie a SJI Krásné a kouzelné Skotsko 26 990 50

20.06.19 27.06.19 Island a INM Nejznámější místa Islandu 47 990 36

21.06.19 25.06.19 Rusko a RPU Petrohrad - město múz a umění - letecké víkendy 19 990 119

21.06.19 28.06.19 Portugalsko a PKU Madeira - místa známá i neznámá, trekking s Janem Kubištou 31 490 59

22.06.19 29.06.19 Pobaltí a LZP Přírodní krásy a historie Pobaltí 27 990 116

22.06.19 30.06.19 Norsko a NFL Velká cesta za perlami Norska 41 990 196

24.06.19 01.07.19 Albánie a AKS Kouzlo Albánského severu s pobytem u moře 28 990 110

28.06.19 05.07.19 Portugalsko a PGT Grand tour Madeirou 31 990 60

29.06.19 06.07.19 Irsko a IMG Letní toulky smaragdovým Irskem 28 990 55

29.06.19 06.07.19 Malta a MLW Malta – srdce Středomoří 29 490 106

29.06.19 07.07.19 Švýcarsko b CHG Grand tour Švýcarskem 17 990 86

29.06.19 10.07.19 Čína a CPF Čínská mozaika 56 990 144

29.06.19 13.07.19 Peru a PSP Severní Peru - nevyšší hory, vodopády a poklady archeologie 94 990 208

30.06.19 07.07.19 Norsko a DKA Severská království 39 990 43

30.06.19 13.07.19 Jihoafrická republika a JOJ Velký okruh Jihoafrickou republikou s možností prodloužení od 79 990 176

30.06.19 14.07.19 Kanada a KNJ Putování po západní Kanadě 99 990 186

Červenec 2019

01.07.19 08.07.19 Velká Británie a SOR Na sever Skotska s návštěvou ostrovů Orkneje a Skye 39 990 53

01.07.19 11.07.19 Mongolsko a MNG Putování zemí Čingischána 84 990 150

03.07.19 07.07.19 Švédsko as NSH Stockholm a Helsinky s plavbou po Baltu 19 990 44

03.07.19 07.07.19 Rakousko b UPR To nejlepší z pomezí čtyř zemí s návštěvou Zugspitze 9 890 94

04.07.19 07.07.19 Dánsko a DKC Kodaň - dánská metropole - letecké víkendy 17 990 42

04.07.19 07.07.19 Francie a PAI Paříž - prodloužené letecké víkendy 13 990 74

04.07.19 07.07.19 Itálie a ILU Řím - letecké víkendy - hotel 3* / 3 noci 13 990 100

04.07.19 08.07.19 Spojené státy americké a UVN New York -  prodloužené letecké víkendy / ubytování Brooklyn 2/3* 34 990 189

05.07.19 08.07.19 Velká Británie a LHP Londýn plný kouzel Harryho Pottera 16 490 48

05.07.19 08.07.19 Velká Británie a LOL Londýn - letecké víkendy 14 990 48

05.07.19 08.07.19 Německo b SUD To nejlepší z Bavorska s výletem k Bodamskému jezeru 6 690 90

05.07.19 08.07.19 Francie b PAL Kouzlo Paříže / 1 noc 4 490 79

05.07.19 08.07.19 Francie b DIF Paříž a Disneyland 4 490 80

05.07.19 09.07.19 Rusko a RPU Petrohrad - město múz a umění - letecké víkendy 19 990 119

05.07.19 19.07.19 Spojené státy americké a UZA Západní pobřeží USA 59 990 188

08.07.19 15.07.19  Finsko a FIN Putování Finskem s návštěvou divoké tajgy 36 990 41

09.07.19 14.07.19 Rumunsko a RLV Bukurešť, Brašov a Dunajská Delta - prodloužený letecký víkend 22 990 96

09.07.19 18.07.19 Albánie a ACB Velký okruh Balkánem 35 990 111

11.07.19 15.07.19 Velká Británie a SOK Na skok do Skotska 24 990 52

12.07.19 22.07.19 Velká Británie abs SSI To nejlepší z Irska a Skotska 41 990 54

13.07.19 14.07.19 Rakousko b UTT Romantické údolí Wachau s plavbou po Dunaji a návštěvou Vídně 2 690 93

14.07.19 21.07.19 Rusko a RMP Metropole Ruska – Moskva a Petrohrad 29 990 120

15.07.19 23.07.19 Island a ISZ Grand tour Islandem s Janem Burianem 69 990 33
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16.07.19 21.07.19 Rusko a RKP Kouzelný Petrohrad s výletem na ostrov Kotlin  - letecké víkendy 21 990 121

16.07.19 26.07.19 Norsko a NLP Toulky za polárním kruhem se souostrovím Lofot a Vesterálů 52 990 40

17.07.19 21.07.19 Rakousko b UZU Za krásami Solnohradských jezer 8 490 93

18.07.19 21.07.19 Bosna a Hercegovina a BSM Sarajevo s návštěvou Mostaru - letecké víkendy 17 990 112

19.07.19 28.07.19 Španělsko b ECK Katalánsko a Barcelona 13990 69

20.07.19 27.07.19 Švýcarsko b CXB Bernina Express a Golden Pass Express 12 490 85

20.07.19 27.07.19 Španělsko a ECK Katalánsko a Barcelona 21 990 69

20.07.19 27.07.19 Irsko a IMG Letní toulky smaragdovým Irskem 28 990 55

22.07.19 29.07.19 Portugalsko a PZM Azory - São Miguel, perla uprostřed Antlantiku + Lisabon 39 990 65

23.07.19 30.07.19 Pobaltí a LZP Přírodní krásy a historie Pobaltí 27 990 116

25.07.19 29.07.19 Velká Británie a SJI Krásné a kouzelné Skotsko 26 990 50

25.07.19 28.07.19 Rakousko b UKJ Nejkrásnější motivy rakouských Alp 7790 94

25.07.19 02.08.19 Island a ICT Nejkrásnějšími kouty Islandu s Janem Burianem 69 990 34

27.07.19 03.08.19 Norsko a NKR Královská cesta Norskem 41 990 39

30.07.19 04.08.19 Velká Británie b APL Perly starobylé Anglie 9 990 49

Srpen 2019

02.08.19 09.08.19 Portugalsko a PGT Grand tour Madeirou 31 990 60

02.08.19 13.08.19 Čína a COY Zemí císařů s plavbou po Dlouhé řece 59 990 139

03.08.19 09.08.19 Německo b SGR Velký okruh Německem 13 990 89

03.08.19 10.08.19 Irsko a IMG Letní toulky smaragdovým Irskem 28 990 55

03.08.19 11.08.19 Norsko a NFL Velká cesta za perlami Norska 41 990 38

04.08.19 13.08.19 Švýcarsko a CKU Velký okruh Švýcarskem s návštěvou Itálie 24 990 88

04.08.19 14.08.19 Švýcarsko b CKU Velký okruh Švýcarskem s návštěvou Itálie 19 990 88

05.08.19 12.08.19 Velká Británie a SOR Na sever Skotska s návštěvou ostrovů Orkneje a Skye 39 990 53

05.08.19 12.08.19 Albánie a AKS Kouzlo Albánského severu s pobytem u moře 28 990 110

06.08.19 11.08.19 Norsko ats NOB Norsko - vlakem a lodí mezi fjordy a horami 34 990 45

07.08.19 11.08.19 Rakousko b UZU Za krásami Solnohradských jezer 8 490 93

08.08.19 11.08.19 Itálie a ILU Řím - letecké víkendy - hotel 4* / 3 noci 15 490 100

09.08.19 13.08.19 Rusko a RPU Petrohrad - město múz a umění - letecké víkendy 19 990 119

11.08.19 17.08.19 Velká Británie a ISI Nepoznaná krása Severního Irska 27 990 57

11.08.19 18.08.19 Velká Británie a AAW Neobjevený Wales - země hradů, údolí a hor 34 990 51

12.08.19 19.08.19 Norsko a DKA Severská království 39 990 43

12.08.19 20.08.19 Island a ISL Cesta za perlami Islandu 65 990 35

14.08.19 18.08.19 Rakousko b UPR To nejlepší z pomezí čtyř zemí s návštěvou Zugspitze 9 890 94

15.08.19 18.08.19 Velká Británie a LOL Londýn - letecké víkendy 14 990 48

15.08.19 22.08.19 Island a INM Nejznámější místa Islandu 47 990 36

16.08.19 19.08.19 Německo b SUD To nejlepší z Bavorska s výletem k Bodamskému jezeru 6 690 90

17.08.19 22.08.19 Irsko a IDL Irsko - věčně zelený ostrov plný pohody 24 990 56

17.08.19 25.08.19 Švýcarsko b CHG Grand tour Švýcarskem 17 990 86

17.08.19 25.08.19 Čína a CGS Čínské metropole rychlovlakem 39 990 146

22.08.19 25.08.19 Norsko a NOS Oslo – letecké víkendy 15 490 42

22.08.19 25.08.19 Velká Británie a LHP Londýn plný kouzel Harryho Pottera 16 490 48

22.08.19 25.08.19 Velká Británie a APU Putování Anglií - nejen pro milovníky detektivek 17 990 50
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22.08.19 25.08.19 Rakousko b UKJ Nejkrásnější motivy rakouských Alp 7790 94

23.08.19 25.08.19 Německo b SZB Nejkrásnější zámky Bavorska 4 590 90

23.08.19 30.08.19 Portugalsko a PKU Madeira - místa známá i neznámá, trekking s Janem Kubištou 31 490 59

23.08.19 02.09.19 Velká Británie abs SSI To nejlepší z Irska a Skotska 41 990 54

24.08.19 31.08.19 Rusko a RMP Metropole Ruska – Moskva a Petrohrad 29 990 120

26.08.19 29.08.19 Velká Británie b LHB Londýn s návštěvou studií Harryho Pottera 5 690 49

27.08.19 04.09.19 Rumunsko a RGT Grand tour Rumunskem 26 990 95

30.08.19 06.09.19 Portugalsko a PGT Grand tour Madeirou 31 990 60

30.08.19 08.09.19 Španělsko b EPK Poklady španělského kulturního dědictví UNESCO 15 990 71

30.08.19 10.09.19 Turecko a TGR Grand tour Tureckem / 11nocí 30 990 126

30.08.19 12.09.19 Bolívie a BSA Bolívie - srdce Jižní Ameriky 94 990 212

30.08.19 13.09.19 Turecko a TGR Grand tour Tureckem / 14nocí 33 990 126

31.08.19 07.09.19 Španělsko a EPK Poklady španělského kulturního dědictví UNESCO 23 990 71

31.08.19 07.09.19 Egypt a ELV Egypt lodí po Nilu s pobytem u moře / 7 nocí 21 990 184

31.08.19 07.09.19 Egypt a ERA To nejlepší z Egypta s plavbou po Nilu a návštěvou pyramid 22 990 185

31.08.19 11.09.19 Čína a CPF Čínská mozaika 57 990 144

Září 2019

03.09.19 11.09.19 Arménie a AOQ Nejkrásnější kouty Arménie 35 990 124

04.09.19 11.09.19 Španělsko a ELE Poznáváme Andalusii - hotel 3* / 7 nocí 27 490 66

04.09.19 11.09.19 Španělsko a ELE Poznáváme Andalusii - hotel 4* / 7 nocí 30 490 66

04.09.19 15.09.19 Španělsko a ELE Poznáváme Andalusii - hotel 4* /11 nocí 35 490 66

04.09.19 15.09.19 Španělsko a ELE Poznáváme Andalusii - hotel 3* /11 nocí 32 490 66

06.09.19 10.09.19 Pobaltí a LRT Riga a Tallinn - prodloužené letecké víkendy 17 990 117

06.09.19 10.09.19 Rusko a RPU Petrohrad - město múz a umění - letecké víkendy 18 990 119

06.09.19 11.09.19 Francie b FLD Zámky na Loiře – autokarem 8 490 81

06.09.19 15.09.19 Španělsko b ECK Katalánsko a Barcelona 11990 69

06.09.19 17.09.19 Srí Lanka a COV Napříč Srí Lankou s relaxem na východním pobřeží ostrova 41 990 155

06.09.19 20.09.19 Spojené státy americké a UZA Západní pobřeží USA 59 990 188

07.09.19 10.09.19 Francie a FLX Zámky na Loiře - letecky 16 490 81

07.09.19 12.09.19 Benelux a BEL Velký okruh zeměmi Beneluxu 21 990 84

07.09.19 13.09.19 Benelux b BEL Velký okruh zeměmi Beneluxu 10 990 84

07.09.19 14.09.19 Irsko a IMG Letní toulky smaragdovým Irskem 28 990 55

07.09.19 14.09.19 Španělsko a ECK Katalánsko a Barcelona 19990 69

07.09.19 16.09.19 Indie a IGS Zlatý indický trojúhelník s návštěvou národního parku Ranthambore 34 990 154

08.09.19 09.09.19 Rakousko b UTT Romantické údolí Wachau s plavbou po Dunaji a návštěvou Vídně 2 690 93

08.09.19 15.09.19 Izrael a IZP Klasický okruh po Svaté zemi 36 990 131

09.09.19 16.09.19 Albánie a AZO Albánie - země orlů 26 990 108

10.09.19 15.09.19 Rusko a RKP Kouzelný Petrohrad s výletem na ostrov Kotlin  - letecké víkendy 21 990 121

10.09.19 22.09.19 Španělsko b ESK Cesta po španělském království / autokarem 19 990 70

11.09.19 15.09.19 Rakousko b UPR To nejlepší z pomezí čtyř zemí s návštěvou Zugspitze 9 890 94

11.09.19 15.09.19 Itálie a t JPV Benátky,Verona, Florencie - prodloužené letecké víkendy 17 990 99

11.09.19 18.09.19 Malta a MLW Malta – srdce Středomoří 29 990 106

11.09.19 21.09.19 Španělsko a ESK Cesta po španělském království / letecky 28 290 70

11.09.19 22.09.19 Írán a IPA Putování Íránem a Ázerbájdžánem 65 990 134

12.09.19 15.09.19 Itálie a ILU Řím - letecké víkendy - hotel 3* / 3 noci 13990 100

12.09.19 15.09.19 Španělsko a EBV Barcelona - letecké víkendy 13 690 73

12.09.19 16.09.19 Rusko a RMO Moskva – letecké víkendy 19 990 118

12.09.19 21.09.19 Čína a CPD Perly Číny  s prodloužením v Dubaji 49 990 143

13.09.19 16.09.19 Německo b SUD To nejlepší z Bavorska s výletem k Bodamskému jezeru 6 690 90

13.09.19 17.09.19 Francie b PAL Kouzlo Paříže / 2 noci 5 990 79

13.09.19 17.09.19 Francie b DAF Paříž, Disneyland a Asterix park 5 990 80

13.09.19 17.09.19 Spojené státy americké a UVN New York -  prodloužené letecké víkendy / ubytování Brooklyn 2/3* 31 990 189
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13.09.19 27.09.19 Indonésie a BJG Borneo - Jáva - Bali 73 990 173

14.09.19 21.09.19 Španělsko a ECK Katalánsko a Barcelona 19 990 69

14.09.19 21.09.19 Maroko a MKM Marocká královská města 27 990 183

14.09.19 28.09.19 Peru a PSP Severní Peru - nevyšší hory, vodopády a poklady archeologie 94 990 208

15.09.19 23.09.19 Gruzie a GAZ Gruzie - země zaslíbená 34 990 123

15.09.19 28.09.19 Jihoafrická republika a JOJ Velký okruh Jihoafrickou republikou s možností prodloužení od 79 990 176

17.09.19 26.09.19 Albánie a ACB Velký okruh Balkánem 35 990 111

17.09.19 27.09.19 Spojené státy americké a UPV Putování po východě USA a velká americká jezera 74 990 191

18.09.19 25.09.19 Španělsko a EZE Krásy Andalusie 29 490 67

19.09.19 22.09.19 Španělsko a EMV Madrid - letecké víkendy 13 890 72

19.09.19 22.09.19 Francie a PAI Paříž - prodloužené letecké víkendy 13990 74

19.09.19 22.09.19 Francie a FCF Perly Alsaska -Štrasburk, Colmar, Riquewihr - letecký víkend 16 990 78

19.09.19 23.09.19 Velká Británie a SOK Na skok do Skotska 24 990 52

19.09.19 27.09.19 Francie b FPN Paříž, Bretaň a tajemná Normandie 13 990 76

20.09.19 22.09.19 Německo b SZB Nejkrásnější zámky Bavorska 4 590 90

20.09.19 26.09.19 Francie a FPH Paříž, Bretaň a tajemná Normandie  - prodloužené letecké víkendy 19 990 76

20.09.19 27.09.19 Portugalsko a PGT Grand tour Madeirou 31 990 60

20.09.19 01.10.19 Jižní Korea a KOX Velká cesta Jižní Koreou 69 990 151

20.09.19 03.10.19 Čína a COK Velká cesta Čínou s návštěvou Hong Kongu a Macaa 79 990 140

21.09.19 28.09.19 Itálie a IEJ To nejlepší ze Sicílie s výletem na Liparské ostrovy 27 990 104

21.09.19 28.09.19 Egypt a ELV Egypt lodí po Nilu s pobytem u moře / 7 nocí 21 990 184

21.09.19 28.09.19 Egypt a ERA To nejlepší z Egypta s plavbou po Nilu a návštěvou pyramid 23 490 185

21.09.19 29.09.19 Plavby as WVG Středozemní vánek s prodloužením v Barceloně 34 990 25

21.09.19 30.09.19 Indie a IAD To nejlepší z Indie s prodloužením v Dubaji 39 990 152

21.09.19 05.10.19 Namibie a JVN Velký okruh Namibií 94 990 179

23.09.19 30.09.19 Albánie a ANM Putování po Albánii s návštěvou Makedonie 28 990 109

23.09.19 30.09.19 Kypr a KJS Cesta za perlami Kypru 14 990 128

24.09.19 29.09.19 Rumunsko a RLV Bukurešť, Brašov a Dunajská Delta - prodloužený letecký víkend 22 990 96

24.09.19 01.10.19 Řecko a  GSA To nejlepší ze Santorini s pobytem u moře - se snídaní 17490 114

24.09.19 01.10.19 Řecko a  GSA To nejlepší ze Santorini s pobytem u moře - bez stravy 15490 114

24.09.19 05.10.19 Írán a IPK Tajuplná Persie 59 990 133

25.09.19 02.10.19 Španělsko a EAG Andalusie, Gibraltar, Maroko – tři kultury jedním dechem 31 990 68

26.09.19 29.09.19 Velká Británie b LHB Londýn s návštěvou studií Harryho Pottera 5 690 49

26.09.19 29.09.19 Itálie a IFW Benátky  - letecké víkendy 13 990 98

26.09.19 29.09.19 Itálie a ILU Řím - letecké víkendy - hotel 3* / 3 noci 13990 100

26.09.19 29.09.19 Bosna a Hercegovina a BSM Letecký víkend do Sarajeva s návštěvou Mostaru 17 990 112

26.09.19 29.09.19 Itálie a JRN Řím s návštěvou Neapole - letecké víkendy 14 990 101

26.09.19 30.09.19 Island a ISE Gejzíry, ledovce, vodopády a fjordy Islandu - letecké víkendy (program A) 29 990 32

26.09.19 30.09.19 Island a ISA Islandská mozaika s Janem Burianem - letecké víkendy 39 990 31

26.09.19 30.09.19 Island a ISP Islandská pohlednice – letecké víkendy ( z Prahy - program A) 29 990 30

26.09.19 30.09.19 Rusko a RPU Petrohrad - město múz a umění - letecké víkendy 18 990 119

26.09.19 30.09.19 Itálie a JGV Kouzelná Apulie  - prodloužené letecké víkendy 16 990 103

26.09.19 08.10.19 Maroko a MGM Grand tour Marokem 39 990 182
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27.09.19 04.10.19 Portugalsko a PGT Grand tour Madeirou 31 990 60

27.09.19 08.10.19 Kuba a KCU Krásy Kuby s prodloužením ve Varaderu / hotel 3* 49 990 194

27.09.19 08.10.19 Kuba a KCU Krásy Kuby s prodloužením ve Varaderu / hotel 4* 52 990 194

28.09.19 01.10.19 Francie a FXB Bordeaux -  letecký víkend s výletem do Saint Émilion v ceně 16 990 78

28.09.19 05.10.19 Itálie a JOT Korsika a Sardinie 34 990 102

29.09.19 06.10.19  Portugalsko a PJG Čarokrásné pobřeží a rozmanitá historie Portugalska 30 990 63

29.09.19 15.10.19 Kostarika, Nikaragua a JPN Koloniální vznešenost - Nikaragua, Kostarika, Panama 114 990 200

Říjen 2019

02.10.19 05.10.19 Malta a MLS XXL víkend na Maltě 13 990 107

03.10.19 06.10.19 Island a ISE Gejzíry, ledovce, vodopády a fjordy Islandu - letecké víkendy (program B) 27 990 32

03.10.19 06.10.19 Španělsko a EMV Madrid - letecké víkendy 13890 72

03.10.19 06.10.19 Island a ISP Islandská pohlednice – letecké víkendy (z Prahy - program B) 25 990 30

03.10.19 07.10.19 Francie a FNA Nice, Cannes, Monako - prodloužené letecké víkendy 16 490 77

04.10.19 16.10.19 Chile a CBF Chile - poušť Atacama a solné pláně Bolívie 114 990 214

05.10.19 13.10.19 Uzbekistán a UHS Perly Uzbekistánu - křižovatky Hedvábné stezky 48 290 125

06.10.19 13.10.19 Itálie a ITO Termální ostrov Ischia s poznávacími výlety po Neapolském zálivu 23 990 97

06.10.19 16.10.19 Portugalsko a PGP Grand tour Portugalskem s koupáním na Algarve 35 790 62

08.10.19 23.10.19 Mexiko a MVC Velká cesta Mexikem 76 990 196

10.10.19 13.10.19 Španělsko a EBV Barcelona - letecké víkendy 13 690 73

11.10.19 15.10.19 Itálie a JFL Florencie, Pisa, Lucca - prodloužené letecké víkendy 16 490 103

11.10.19 20.10.19 Guatemala a GGT Tajemná Guatemala 69 990 201

11.10.19 22.10.19 Turecko a TGR Grand tour Tureckem / 11nocí 30 990 126

11.10.19 25.10.19 Turecko a TGR Grand tour Tureckem / 14nocí 33 990 126

12.10.19 19.10.19 Egypt a ELV Egypt lodí po Nilu s pobytem u moře / 7 nocí 21 990 184

12.10.19 19.10.19 Egypt a ERA To nejlepší z Egypta s plavbou po Nilu a návštěvou pyramid 23 990 185

12.10.19 20.10.19 Omán a OAC Nejkrásnější místa Ománu 52 990 137

12.10.19 23.10.19 Čína a CPF Čínská mozaika 57 990 144

14.10.19 21.10.19 Senegal a LSQ Okruh Senegalem ve stínu baobabu 47 990 180

15.10.19 28.10.19 Peru a PRO Peruánská odyssea 85 990 207

16.10.19 20.10.19 Portugalsko a PKL Lisabon, Porto - letecké víkendy 21 490 64

16.10.19 28.10.19 Madagaskar a MGD Madagaskar - ostrov přírodních krás 87 990 174

16.10.–19.12.18 Finsko a FZM Magická krása zimního Finska / 4 noci v uvedeném období od 49 990 47

17.10.19 30.10.19 Indie a IRR Královský Rajasthan – ve stopách mahárádžů 46 990 153

18.10.19 31.10.19 Srí Lanka a CPI Perla Indického oceánu 44 990 158

18.10.19 01.11.19 Mexiko a MQO Všechny barvy a vůně Mexika 79 990 198

19.10.19 27.10.19 Čína a CGS Čínské metropole rychlovlakem 39 990 146

19.10.19 01.11.19 Guatemala a GHB Perly Střední Ameriky - Guatemala, Honduras, Belize 89 990 202

20.10.19 27.10.19 Portugalsko a PZL Ostrov Madeira se zastávkou v Lisabonu a okolí 32 990 61

21.10.19 28.10.19 Kypr a KJS Cesta za perlami Kypru 14 990 128

01.11.19 08.11.19 Turecko a TRO Zemí půlměsíce 25 990 127

23.10.19 05.11.19 Reunion a RCM Poznejte ostrovy Réunion a Mauritius 79 990 175

23.10.19 08.11.19 Austrálie a AAU Austrálie pro každého 109 990 222

24.10.19 27.10.19 Francie a PAI Paříž - prodloužené letecké víkendy 13 990 74
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25.10.19 28.10.19 Velká Británie a LOL Londýn - letecké víkendy 14 990 48

25.10.19 28.10.19 Itálie a ILU Řím - letecké víkendy - hotel 3* / 3 noci 13 990 100

25.10.19 28.10.19 Itálie a IRF Řím s návštěvou Florencie - letecké víkendy 14 990 101

25.10.19 28.10.19 Španělsko a EBV Barcelona - letecké víkendy 14 290 73

25.10.19 28.10.19 Španělsko a EMV Madrid - letecké víkendy 14 290 72

25.10.19 28.10.19 Španělsko a EVE Valencie - letecké víkendy / www.firotour.cz/EVE 13 490

26.10.19 02.11.19 Spojené arabské emiráty a SKQ Emiráty křížem krážem 30 990 135

26.10.19 02.11.19 Egypt as ELV Egypt lodí po Nilu s pobytem u moře / 7 nocí 21 990 184

26.10.19 02.11.19 Egypt as ERA To nejlepší z Egypta s plavbou po Nilu a návštěvou pyramid 23 990 185

27.10.19 05.11.19 Chile a CVP Santiago de Chile a Velikonoční ostrov s Ing. Pavlem Pavlem 97 990 213

31.10.19 13.11.19 Francouzská Polynésie a HTM Francouzská Polynésie - Tahiti, Bora Bora, Moorea 159 990 218

Listopad 2019

01.11.19 12.11.19 Thajsko a TGO Grand Tour Thajskem 54 990 160

02.11.19 14.11.19 Kuba a KVO Velká cesta Kubou 54 990 192

02.11.19 16.11.19 Argentina, Chile a CIA Patagonie a Ohňová země 115 990 217

03.11.19 12.11.19 Japonsko a JMY Japonsko - to nejlepší z ostrova Honšú 79 990 138

04.11.19 11.11.19 Izrael a ILE Za poznáním jihu Izraele a koupáním v Rudém moři 29 990 130

08.11.19 17.11.19 Srí Lanka a CGC Grand tour Cejlonem s možností prodloužení 39 990 156

10.11.19 17.11.19 Izrael a IZP Klasický okruh po Svaté zemi 36 990 131

10.11.19 18.11.19 Ekvádor a EQY Ekvádor, Amazonie - dobrodružství mezi třemi světy 69 990 209

10.11.19 21.11.19 Keňa a KSD Safari okruh Keňou s pobytem u Indického oceánu / cena dospělý 75 990 178

10.11.19 21.11.19 Keňa a KSD Safari okruh Keňou s pobytem u Indického oceánu / cena dítě do 12 let 57 990 178

14.11.19 17.11.19 Itálie a ILU Řím - letecké víkendy - hotel 3* / 3 noci 12 990 100

14.11.19 22.11.19 Jordánsko a IJI To nejlepší z Jordánska a Izraele 38 990 132

15.11.19 19.11.19 Spojené státy americké a UVN New York -  prodloužené letecké víkendy / ubytování Manhattan 2/3* 37 990 189

15.11.19 30.11.19 Mexiko a MVC Velká cesta Mexikem 76 990 196

15.11.19 30.11.19 Argentina a BRJ Čtyři perly Jižní Ameriky - Patagonie, Buenos Aires, Iguazua, Rio 139 990 216

15.11.19 01.12.19 Thajsko a TKO Okruh Thajskem a krásy thajských ostrovů 64 990 163

16.11.19 23.11.19 Libanon a LCD Cesta za poznáním Libanonu 29 990 129

16.11.19 24.11.19 Omán a OAC Nejkrásnější místa Ománu 52 990 137

16.11.19 07.12.19 Nový Zéland a NJH Největší krásy Nového Zélandu 129 990 220

17.11.19 25.11.19 Kostarika a JMS To nejlepší z Kostariky 59 990 204

18.11.19 26.11.19 Ekvádor a EJQ Ekvádor „Jižní Amerika v miniatuře“ 74 990 210

18.11.19 27.11.19 Thajsko a THO Velký okruh Thajskem 48 490 162

18.11.19 29.11.19 Ekvádor a EJG Ekvádor „Jižní Amerika v miniatuře“ a Galapágy 129 990 211

18.11.19 29.11.19 Ekvádor a EJY Ekvádor „Jižní Amerika v miniatuře“ a relax na pláži Salinas 76 990 211

23.11.19 30.11.19 Spojené arabské emiráty a SKQ Emiráty křížem krážem 30 990 135

23.11.19 07.12.19 Indonésie a BGB Bali - Gilli - Lombok - za krásami indonéských pláží a ostrovů 52 990 172

29.11.19 12.12.19 Srí Lanka a CPI Perla Indického oceánu 44 990 158

29.11.19 15.12.19 Barma a BAK Barma a Kambodža s relaxem na pláži v Kambodže 78 990 168

Prosinec 2019

03.12.19 14.12.19 Kolumbie a CQT Skvosty Kolumbie  - Andy, káva, Karibik 84 990 206

VYDEJTE SE S NÁMI NA CESTU ZA POZNÁNÍM
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To nejlepší z Kanárských ostrovů, 
Madeira, Maroko
Gran Canaria • Tenerife • La Palma • Funchal • Agadir • Lanzarote • Gran Canaria

1. den: setkání s delegátem na letišti 
a společný odlet z Prahy na Kanár-
ské ostrovy s možným přestupem, 
transfer do hotelu na Gran Canaria, 
dle letového řádu individuální volno. 
Nocleh.
2. den: snídaně, individuální volno, 
transfer do přístavu. Nalodění a od-
plutí.
3. den: připlutí do Tenerife. Individu-
ální volno nebo možnost fakultativ-
ních výletů. Odplutí.

4. den: La Palma. Připlutí na ostrov 
do přístavu. Individuálně návštěva 
barů nebo pláží. Odplutí.
5. den: Funchal - Madeira. Individu-
ální návštěva ostrova nebo možnost 
využití fakultativních výletů.
6. den: plavba po moři.
7. den: Agadir. Připlutí do Maroka. 
Fakultativní výlety. Individuální volno. 
Odplutí.
8. den: Lanzarote. Připlutí do přísta-
vu. Fakultativně okruh ostrovem nebo 

individuální volno. Odplutí.
9. den: připlutí zpět do Gran Canaria, 
dle letového řádu transfer na letiště  
a odlet zpět do ČR.

Dle trasy zájezdů je možné si koupit 
výlety na recepci lodi nebo vždy trávit 
čas individuálně na lodi nebo v přísta-
vech. Delegát se bude účastnit 2 výle-
tů pořádaných lodní společností.

Změna programu vyhrazena.

VYUŽIJTE SLEVU ZA VČASNOU REZERVACI – info str. 4–5

Minimální počet účastníků: 15.
Cena zahrnuje: 7 nocí ve vnitřní kajutě s programem all 
inclusive včetně alkoholických nápojů • přístavní poplat-
ky • letenku včetně letištních poplatků Praha–Madrid  
(s možným přestupem)-Las Palmas-Madrid (s možným 
přestupem)–Praha • transfery z letiště do hotelu, hotel - 
přístav, přístav - letiště • delegáta CK po celou dobu zá-
jezdu • 1x nocleh ve 2lůžkovém pokoji na Gran Canaria  
v 3* hotelu se snídaní • zákonné pojištění ve znění zákona 
č. 159/99 Sb. • servisní poplatky.
Fakultativní příplatky: fakultativní výlety (výlety je možné 
koupit na recepci lodi, platba v EUR ) • příplatek za 1lůž-
kovou kajutu (11 490 Kč) • vnější kajuta s oknem (3 490 Kč 
/osoba)• pojištění léčebných výloh • komplexní pojištění 
- viz katalog str. 11

Rezervujte na www.firo.cz/WKM1D8

č.zájezdu termín cena
WKM1D8K01 07.12.–15.12.2018 37 990
WKM1D8L01 22.02.–02.03.2019 37 990

PLAVBY

ALL INCLUSIVE V CENĚ

LETENKA V CENĚ

DELEGÁT FIRO-TOUR PO CELOU DOBU ZÁJEZDU
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PLAVBYStředozemní vánek 
s prodloužením v Barceloně
Barcelona • Nice • Provence • Neapol • Civitavecchia • Livorno  • Toulon • Barcelona

1. den: odlet z Prahy do BARCELO-
NY, transfer na ubytování v centru 
Barcelony. Barcelona je moderní vel-
koměsto, které je nejvýznamnějším 
španělským přístavem a největším 
obchodním a průmyslovým centrem 
země. Individuální procházka místy 
jako jsou Gotická čtvrť, promenáda 
La Rambla s Gaudího modernistický-
mi budovami, katedrála Svaté rodiny 
nebo návštěva fotbalového stadionu 
FC Barcelona. Nocleh.
2. den: snídaně, individuální volno, 
transfer do přístavu a nalodění. Od-
plutí.
3. den: plavba po moři.
4. den: NEAPOL. Připlutí do přístavu. 
Možnost fakultativní návštěvy někte-
rých pozoruhodností v okolí. Indivi-
duální prohlídka starobylého města. 
Odplutí
5. den: CIVITAVECCHIA. Připlutí do 
přístavu. Fakultativně návštěva ital-
ského hlavního města Říma. Procház-
ka historickým centrem s neobyčej-
nou koncentrací antických památek, 
jako jsou Koloseum nebo Pantheon, 
dále také náměstí Pizza Navona  
s Fontánou čtyř řek, Španělské scho-
dy či slavná Fontána di Trevi. Odplutí.
6. den: LIVORNO. Připlutí do přísta-

vu. Možnost návštěvy města nebo 
fakultativních výletů do Florencie  
a Pisy. Pisa nabízí především Campo 
dei Miracoli (Pole zázraků) se zná-
mou šikmou věží a Dómem; kolébka 
renesance Florencie:náměstí della 
Signoria se sochou Davida, palác Vec-
chio, katedrála Santa Marie del Fiore 
nebo jeden z nejkrásnějších mostů 
Ponte Vecchio. Odplutí.
7. den: NICE. Připlutí do přístavu. In-
dividuální volno k návštěvě. Odplutí.

8. den: TOULON. Připlutí do přístavu 
La Seyne - Sur - Mer. Možnost fakul-
tativního výletu do Nice nebo do Mon-
te Carla, případně individuální pobyt 
na lodi nebo v přístavu. V Monte Carlu 
možnost prohlídky knížecího paláce, 
starého města, pevnosti Fort Antonie 
a vyhlášených kasin. Odplutí.
9. den: BARCELONA. Připlutí do pří-
stavu v 09.00 hod. Transfer na letiště 
a dle letového řádu odlet zpět do ČR
Změna programu vyhrazena.

Začátek plavby v Barceloně   
 PŘÍSTAV PŘIPLUTÍ ODPLUTÍ
 odlet z ČR, ubytování s večeří v hotelu 3* v Barceloně 
 Barcelona  18.00
 program na lodi  
 Neapol 09.00 19.00
 Civitavecchia 09.00 19.00
 Livorno 08.00 19.00
 Nice 07.00 20.00
 Toulon 07.00 15.00
 Barcelona 09.00 ukončení plavby,   
   odlet zpět do ČR

č. zájezdu  termín  cena Kč 
WVG1D8L01 04.05.–12.05.2019 34 990
WVG1D8L02 21.09.–29.09.2019 34 990

VYUŽIJTE SLEVU ZA VČASNOU REZERVACI – info str. 4–5

Minimální počet účastníků: 20.
Cena zahrnuje: 7 nocí ve vnitřní kajutě s programem all 
inclusive (cena zahrnuje stravování a nápoje v režimu 
All Inclusive včetně alkoholických nápojů, bufetové re-
staurace jsou otevřeny od 7.30 do 23.00, více informací  
o otevíracích hodinách je uvedeno vždy v lodních novinách)  
• přístavní poplatky • letenku včetně letištních poplatků 
Praha–Barcelona–Praha • transfery v Barceloně letiště – 
hotel – přístav Barcelona – letiště • 1× ubytování ve 2lůž-
kovém pokoji v 3* hotelu v Barceloně se snídaní • servisní 
poplatky lodní společnosti •delegáta CK po celou dobu 
zájezdu • zákonné pojištění ve znění zákona č. 159/99 Sb.
Fakultativní příplatky: vnější kajuta s oknem (5 990 Kč 
za osobu) • fakultativní výlety (výlety je možné koupit na 
recepci lodi, platba v EUR) • příplatek za 1lůžkovou kajutu  
(8 990 Kč) • pojištění léčebných výloh • komplexní pojiště-
ní - viz katalog str. 11

Rezervujte na www.firo.cz/WVG1D8

LETENKA V CENĚ

ALL INCLUSIVE V CENĚ

DELEGÁT FIRO-TOUR PO CELOU DOBU ZÁJEZDU
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PLAVBY Plavba Karibikem s prodloužením v Miami
Miami • Fort Lauderdale • Labadee (Haiti) • San Juan(Puerto Rico) •  Philipsburg (St.Maarten) 
• Fort Lauderdale • Miami

1. den: setkání s průvodcem na leti-
šti v Praze. Odlet z Prahy do MIAMI, 
transfer do hotelu. Individuální volno. 
Okružní jízda městem a procházka 
kolem Little Havana, Coconut Grove  
a Art Deco District (dle letového řádu 
je možné přesunout okružní jízdu až 
na druhý den). Nocleh v hotelu.
2. den: snídaně, individuální volno, 
okružní jízda a zastávka u světoznámé 
pláže South Beach, následuje trans-
fer do přístavu, nalodění, individuální 
volno na palubě lodi nebo fakultativně 
návštěva města FORT LAUDERDALE 
(režim all inclusive začíná až nalodě-
ním). Odplutí.
3. den: program na lodi.
4. den: LABADEE,Haiti – připlutí na 
karibský soukromý ostrovní ráj spo-
lečnosti Royal Caribbean Internatio-
nal s nádhernými plážemi, dechbe-
roucí scenérií a úžasnými vodními 
aktivitami. Nabízí pohled z ptačí per-
spektivy při napínavé parasailingové 
jízdě 122 metrů nad krásným polo-
ostrovem nebo možnost zakoupení 
místních uměleckých výrobků a dře-
vořezeb. Odplutí.
5. den: SAN JUAN, Portoriko. Město, 
které se pyšní impozantní koloniál-
ní architekturou 19. století a je plné 
nedotčených budov s unikátní řezbář-

skou výzdobou a místními řemeslný-
mi výrobky. Díky své centrální poloze 
nabízí svým návštěvníkům nejlepší 
zážitky. Odplutí.
6. den: PHILIPSBURG, St.Maarten. 
Individuální návštěva ostrova. V pěším 
dosahu přístavu krásné písčité pláže. 
Fakultativně možnost návštěvy známé 
pláže Maho, kde přistávají letadla pří-

mo nad písčitou pláží.
7. den: program na lodi.
8. den: program na lodi.
9. den: FORT LAUDERDALE – připlutí 
na Floridu, vylodění, dle letového řádu 
individuální volno, transfer na letiště  
v Miami. Odlet do Prahy.
10. den: přílet zpět do ČR.
Změna programu vyhrazena.

Začátek plavby ve Fort Lauderdale   
 PŘÍSTAV PŘIPLUTÍ ODPLUTÍ
 Fort Lauderdale (Florida) nalodění 17:30
 program na lodi  
 Labadee (Haiti) 07:00 16:00
 San Juan(Puerto Rico) 13:00 21:00
 Philipsburg (St.Maarten) 08:00 18:00
 program na lodi  
 program na lodi  
 Fort Lauderdale (Florida) 08:30 ukončení plavby, 
   odlet zpět do ČR

č. zájezdu termín cena v Kč
WPK1D8L01 04.01.–14.01.2019 58 990
WPK1D8L02 15.03.–24.03.2019 58 990

VYUŽIJTE SLEVU ZA VČASNOU REZERVACI – info str. 4–5

Minimální počet účastníků: 12.
Cena zahrnuje: 7 nocí ve vnitřní kajutě s programem all 
inclusive (bez alkoholických nápojů) • plavební poplatek  
• přístavní taxu • letenku Praha - Miami - Praha včetně le-
tištních poplatků • transfery letiště Miami - hotel - přístav 
- letiště • okružní jízdu během transferu • 1x ubytování ve 
2lůžkovém pokoji v 3* hotelu se snídaní • delegáta CK po 
celou dobu zájezdu • zákonné pojištění ve znění zákona 
č. 159/99 Sb.
Povinné příplatky: spropitné 52 EUR/osoba/plavba
Fakultativní příplatky: vnější kajuta s oknem (4 490 Kč  
za osobu) • kajuta s balkonem (11 490 Kč za osobu)  
• fakultativní výlety • pojištění léčebných výloh • komplex-
ní pojištění viz informace na pobočkách, u autorizovaných 
prodejců a na www.firotour.cz • vstupní autorizace do USA 
ESTA (490 Kč)

Rezervujte na www.firo.cz/WPK1D8

ALL INCLUSIVE V CENĚ

LETENKA V CENĚ

DELEGÁT FIRO-TOUR PO CELOU DOBU ZÁJEZDU

1x NOCLEH V  3* HOTELU V MIAMI SE SNÍDANÍ 



27Prodejní místa na straně 223, 226, 227 PLAVBY

PLAVBYTo nejlepší z Aljašky a Vancouver
Vancouver •  Ketchikan • Icy  Strait Point •Juneau • Skagway  • Ketchikan • Seward • Anchorage

1. den: setkání s průvodcem na leti-
šti. Odlet z Prahy do VANCOUVERU. 
Transfer včetně okružní jízdy. Uby-
tování v hotelu. Individuální volno, 
nocleh.
2. den: snídaně, procházka Vancou-
verem nebo individuální volno. V od-
poledních hodinách transfer z hotelu 
do přístavu. Nalodění na loď Cele-
brity Millenium. Odplutí. Vancouver 
je největší město v západní Kanadě 
s nejmírnějším podnebím. Je obklo-
peno vodou ze tří stran a rozkládá se 
v blízkosti horského hřebenu Coast 
Mountain. Nabízí nádhernou zeleň 
Butchartových zahrad, vína z údolí 
Okanagan, italskou a čínskou čtvrť.
3. den: plavba po moři.
4. den: připlutí na ALJAŠKU do města 
KETCHIKAN, individuální volno nebo 
možnost fakultativních výletů. Ketchi-
kan, malebné hlavní město lososů, je 
ideálním výchozím místem na výlety 
hydroplánem k blízkému chráněnému 
přírodnímu území Misty Fjords Natio-
nal Monument - 2,2 milionu akrů di-
vočiny. Je rovněž domovem aljašských 
indiánů Tlingitů a největší sbírky tote-
mů na světě. V horských lesích v okolí 
sídlí stovky orlů.
5. den: připlutí do ICY STRAIT POINT. 
Fakultativně prohlídka nebo individu-
ální volno.

6. den: JUNEAU. Individuální volno 
nebo možnost fakultativních výletů.
Juneau. Hlavní město Aljašky je měs-
tem, kde byl učiněn první velký nález 
zlata na Aljašce. Nabízí divokou příro-
du, možnost pozorování velryb nebo 
prožít let svého života vrtulníkem 
na impozantní ledovec Mendenhall. 
Skvělá možnost cestovat zpět v čase 
a zkusit si rýžování zlata.
7. den: připlutí do SKAGWAY. Mož-
nost fakultativních výletů nebo indi-
viduální volno. Skagway bylo bránou 
velké zlaté horečky na Klondiku v roce 
1898 a je známé jako „nejdrsnější 
město na světě“ pyšnící se 80 salony. 
Je možné se vydat na cestu časem po 
vyhlídkové železniční dráze přes prů-

smyk White Pass a zakončit cestu la-
hodným pečeným lososem v Liarsvill, 
věrně rekonstruovaném táboře z ob-
dobí zlaté horečky.
8. den: plavba kolem ledovce 
Hubbard. LEDOVEC HUBBARD,  
s ohromujícími 10 km na šířku, na 
severním konci zátoky Yakutat, je nej-
delší ledovou plochou Aljašky.
9. den: připlutí zpět do města SE-
WARD, vylodění, transfer do hotelu  
v Anchorage , individuální volno nebo 
procházka s průvodcem. Nocleh.
10. den: snídaně, individuální volno, 
dle letového řádu transfer na letiště  
a odlet zpět do ČR.
11. den: přílet zpět do ČR.
Změna programu vyhrazena.

Začátek plavby ve Vancouveru  
 PŘÍSTAV PŘIPLUTÍ ODPLUTÍ
 Vancouver nalodění 16.30
 program na lodi  
 Ketchikan  07.00 15.00
 Icy  Strait Point 10.00 20.00
 Juneau 07.00 21.30
 Skagway 07.00 16.00
 program na lodi  
 Seward 07.00 ukončení plavby a 
  následující den odlet zpět do ČR

č. zájezdu termín cena Kč 
WTN1D8L01 09.05.–27.05. 2019 67 990

VYUŽIJTE SLEVU ZA VČASNOU REZERVACI – info str. 4–5

Minimální počet účastníků: 12.
Cena zahrnuje: 7 nocí ve vnitřní kajutě s programem all 
inclusive (bez alkoholických nápojů) • plavební poplatek 
• přístavní taxu • letenku Praha - Vancouver - Anchor-
age - Praha včetně letištních poplatků • transfery letiště 
Vancouver - hotel - přístav - letiště Vancouver • okružní 
jízdu během transferu • 1x ubytování ve 2lůžkovém pokoji 
ve 3* hotelu se snídaní ve Vancouveru • 1x ubytování ve 
2lůžkovém pokoji v 3* hotelu v Anchorage • delegáta CK 
po celou dobu zájezdu • zákonné pojištění ve znění zákona 
č. 159/99 Sb.
Povinné příplatky: spropitné cca 61 EUR/osoba/plavba
Fakultativní příplatky: vnější kajuta s oknem (7 990 Kč za 
osobu) • kajuta s balkonem (18 990 Kč za osobu) • fakul-
tativní výlety • vstupní autorizace pro vstup do USA ESTA 
(490 Kč) • pojištění léčebných výloh • komplexní pojištění 
- viz katalog str. 11

Rezervujte na www.firo.cz/WTN1D8

ALL INCLUSIVE V CENĚ

2x NOCLEH V 3* HOTELU VE VANCOUVERU 
SE SNÍDANÍ 

DELEGÁT FIRO-TOUR PO CELOU DOBU ZÁJEZDU

LETENKA V CENĚ
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PLAVBY Řecké ostrovy a Turecko
Athény • Pireus • Santorini • Marmaris • Chania • Mykonos • Pireus • Athény

1. den: setkání s průvodcem na letišti. 
Odlet z Prahy do ATHÉN. Transfer do 
přístavu, nalodění na loď.
2. den: PIREUS, individuální volno 
nebo možnost fakultativních výletů. 
Odplutí.
3. den: SANTORINI – připlutí na os-
trov. Individuální prohlídka tohoto 
kykladského ostrova nebo možnost 
využití fakultativních výletů po ostro-
vě. Odplutí.
4. den: připlutí do Turecka do přísta-

vu MARMARIS. Individuální prohlídka 
města mebo možnost fakultativního 
výletu. Možnost navštěvy místních 
pláží. Odplutí.
5. den: plavba po moři.
6. den: CHANIA, připlutí na ostrov 
Kréta. Velké množství fakultativních 
výletů k návštěve ostrova nebo indi-
vidulní volno k objevování místních 
restaurací, barů a krámků. Odplutí.
7. den: připlutí na ostrov MYKONOS. 
Individuální prohlídka města s poklid-

nou atmosférou. Nebo možnost fakul-
tativně výletu kolem ostrova. Odplutí.
8. den: připlutí do přístavu PIREUS, 
transfer do ATHÉN, dle letového řádu 
individuální volnoa transfer na letiště 
a odlet zpět do ČR.
Změna programu vyhrazena.

Začátek plavby v Athénách  
PŘÍSTAV PŘIPLUTÍ ODPLUTÍ
 Athény nalodění kotvení a nocleh
 Pireus  18.00
 Santorini 09.00 18.00
 Marmaris 08.30 20.30
 program na lodi  
 Chania 09.00 19.00
 Mykonos 09.00 18.00
 Athény 08.00 ukončení plavby

č.zájezdu termín cena Kč 
WRP1D8L01 26.05.–02.06. 2019 44 990

VYUŽIJTE SLEVU ZA VČASNOU REZERVACI – info str. 4–5

Minimální počet účastníků: 15.
Cena zahrnuje: 7 nocí ve vnitřní kajutě dle výběru s pro-
gramem all inclusive (cena zahrnuje stravování a nápoje  
v režimu All inclusive včetně alkoholických nápojů, bu-
fetové restaurace jsou otevřeny od 7.30 do 23.00, více in-
formací o otevíracích hodinách je uvedeno vždy v lodních 
novinách) • přístavní poplatky • letenku včetně letištních 
poplatků Praha - Athény - Praha • transfery z Athén do 
přístavu Pireus a zpět • servisní poplatky lodní společnosti 
• delegáta CK po celou dobu zájezdu • zákonné pojištění 
ve znění zákona 159/99 Sb.
Fakultativní příplatky: fakultativní výlety (výlety je možné 
koupit na recepci lodi, platba v EUR) • příplatek za 1lůžko-
vou kajutu (8 990 Kč) • vnější kajuta s oknem (4 490 Kč za 
osobu) • pojištění léčebných výloh • komplexní pojištění 
- viz katalog str. 11

Rezervujte na www.firo.cz/WRP1D8

DELEGÁT FIRO-TOUR PO CELOU DOBU ZÁJEZDU

ALL INCLUSIVE V CENĚ

LETENKA V CENĚ
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PLAVBYSeverské fjordy s prodloužením v Trondheimu
Trondheim • Allesund • Hellesylt/Geiranger • Flaam • Bergen • Stavanger • Kodaň

1. den: setkání s průvodcem CK na 
letišti. Odlet z Prahy do TRONDHEI-
MU. Transfer do hotelu, ubytování  
a nocleh.
2. den: po snídani transfer do přístavu 
v TRONDHEIMU, nalodění. Nocleh.
3. den: ALLESUND. Připlutí do ma-
lého městečka, které se rozkládá na 
třech ostrovech navzájem propoje-
ných mosty. Individuální volno. Od-
plutí.
4. den: HELLESYLT/GEIRANGER. Při-
plutí. Fakultativně návštěva horské 
krajiny na vyhlídku z hory Dalsnida.
5. den: FLAAM. Připlutí do přístavu. 
Individuální návštěva městečka. Fla-
am se nachází v jednom z nejdelších 
fjordů v Norsku. Obklopený divokou  

a drsnou krajinou vyplní program  
v samém srdci norské příro-
dy. Fakultativně možnost výle-
tu vlakem do hor. Neopakova-
telná jízda více než 900 metrů  
nad městečko. Vlak zdolává během 
cesty více jak 20 km dlouhou trasu  
s nádhernými výhledy do blízkého 
okolí. Odplutí.
6. den: BERGEN. Individuální pro-
cházka městem. Prohlídka staro-
bylého centra města s unikátními 
hansovními domy, starobylou přístav-
ní pevností, středověkými kostely, 
starými čtvrtěmi s dřevěnými domy, 
pověstným rybím trhem i lanovkou na 
místa s nádhernou vyhlídkou na měs-
to a okolní zálivy. Odplutí.

7. den: STAVANGER. Připlutí do pří-
stavu. Individuální návštěva města. 
Návštěva Preikestolen – stolová hora, 
která nechybí na žádném prospek-
tu propagujícím Norsko. Oblast také 
nabízí kulturní památky, zejména  
ve Stavangeru a Haugesundu. Jižně 
od Stavangeru se také nachází krás-
né bílé pláže. Nejznámější je Strand 
Orresanden – snad nejkrásnější pláž 
v Norsku. Odplutí.
8. den: plavba po moři.
9. den: KODAŇ, připlutí do přístavu. 
Ukončení plavby. Dle letového řádu 
transfer na letiště a odlet zpět do ČR.

Změna programu vyhrazena.

Začátek plavby v Trondheimu  
 PŘÍSTAV PŘIPLUTÍ ODPLUTÍ
  odlet z ČR do Trondheimu, ubytování v hotelu 
 Trondheim nalodění 20.00
 Allesund 09.00 20.00
 Hellesylt/Geiranger 10.00/16.00 13.00/20.00
 Flaam 09.00 20.00
 Bergen 08.00 18.00
 Stavanger 08.00 18.00
 program na lodi  
 Kodaň 08.00 ukončení plavby,  
   odlet zpět do ČR

č. zájezdu termín cena Kč 
WGS1D8L01 07.06.–15.06.2019 49 990

VYUŽIJTE SLEVU ZA VČASNOU REZERVACI – info str. 4–5

Minimální počet účastníků: 15.
Cena zahrnuje: 7 nocí ve vnitřní kajutě s programem 
all inclusive, bufetové restaurace jsou otevřeny od 7.30 
do 23.00 • 1 noc ve 3* hotelu v Trondheimu se snídaní  
• přístavní poplatky • letecká přeprava Praha – Trondheim 
– Kodaň - Praha • transfery letiště - hotel – přístav - leti-
ště • delegáta CK po celou dobu zájezdu • servisní poplat-
ky lodní společnosti • zákonné pojištění ve znění zákona  
č. 159/99 Sb.
Fakultativní příplatky: vnější kajuta s oknem (4 990Kč za 
osobu) • fakultativní výlety (výlety je možné koupit na re-
cepci lodi, platba v EUR) • příplatek za 1lůžkovou kabinu  
(8 990 Kč) • pojištění léčebných výloh • komplexní pojiště-
ní - viz katalog str. 11

Rezervujte na www.firo.cz/WGS1D8

ALL INCLUSIVE V CENĚ

DELEGÁT FIRO-TOUR PO CELOU DOBU ZÁJEZDU

LETENKA V CENĚ
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ISLAND Islandská pohlednice – letecké víkendy
Keflavík • Njardvík • Grindavík • Seltún • Modrá laguna • Selfoss • Seljalandsfoss • Skógafoss 
• Reynisfjara • Dyrhólaey • Vík • Kerid • Strokkur • Gullfoss • NP Tingvellir • Reykjavík • Keflavík

1. den: ráno odlet z Prahy do Keflavíku.  
Po příletu výlet na poloostrov  
Reykjanes – návštěva muzea v 
Njardvíku s funkční replikou vi-
kingské lodi Gokstad (originál  
z 9. století), která podnikla v roce 2000 
plavbu z Islandu do Ameriky a expo-
zicí věnovanou vikingům a severské 
mytologii. Skalní útesy Rejkjanestá  
s vyhlídkou na Atlantik a „Ohňový ost-
rov" Edey, horké prameny Gunnuhver,  
rybářské městečko Grindavík  
a oblast horkých pramenů Seltún.  
Proslulé termální lázně Modrá laguna.  
Koupání a relaxace zde patří k neza-
pomenutelným zážitkům, bez kterých 
by návštěva Islandu nebyla úplná. Od-
jezd na ubytování do oblasti Selfossu 
(2 noci). Nocleh.
2. den: snídaně. V celodenním výle-
tu na jižní pobřeží Islandu nebudou 
chybět vodopády  Seljalandsfoss  
a Skógafoss, procházka po tajuplné 
černé pláži Reynisfjara s kamennými 
útesy a úchvatný pohled na Atlantik  
a ledovce u nejjižnějšího mysu Islandu 
– útesů Dyrhólaey. Po zastávce v měs-
tečku Vík návrat na nocleh. Nocleh.
3. den: snídaně. Výlet po trase „Zla-
tého islandského trojúhelníku" pove-

de ke kráteru Kerid, do geotermální 
oblasti gejzírů s úchvatnou podívanou 
na famózní gejzír  Strokkur a k vo-
dopádům Gullfoss, považovaným za 
nejkrásnější na ostrově. Procházka 
romantickou krajinou v NP Tingvellir, 
kde byl v r. 930 založen první demo-
kratický parlament světa. Ubytování  
v Reykjavíku. Nocleh.
4. den: PROGRAM A - snídaně. Volno 
v  Reykjavíku s možností návštěvy ter-
málních lázní, botanické zahrady, mu-
zeí a dalších zajímavých míst hlavního 
města Islandu. Fakultativně celodenní 
výlet do oblasti  Borgarfjördur, kraje 
považovaného za domov islandských 
ság (cena cca 70 EUR), v jehož pro-
gramu bude dominantní návštěva 
Reykholtu, největších horkých pra-
menů Islandu Deildartunguhver  
(180 litrů vařící vody za vteřinu), kas-
kád vodopádů Hraunfossar tryska-
jících zpod lávového pole, divokého 
vodopádu Barnafoss a výstup na kra-
ter Grábrók s vyhlídkami na okolní 
krajinu. Nocleh.
5. den: PROGRAM A - snídaně. Prohlíd-
ka nejzajímavějších míst Reykjavíku.  
Odpoledne volný program s možností 
návštěvy termálních lázní. V případě 

vhodných klimatických podmínek se 
zájemci budou moci vydat na výlet 
lodí s pozorováním velryb (cena cca 
60 EUR za 3 hodiny plavby) a nebo 
okusit jízdu na islandských ko-
ních (cena cca 90 EUR za instruktáž  
a 1,5 hodiny jízdy s místním průvodcem).  
V podvečer transfer na letiště v Kefla-
víku a odlet do Prahy. Přílet po půlnoci 
(6. den) do Prahy.
4. den: PROGRAM B - snídaně. Volno 
v  Reykjavíku s možností návštěvy ter-
málních lázní, botanické zahrady, mu-
zeí a dalších zajímavých míst hlavního 
města Islandu. Fakultativně celodenní 
výlet do oblasti  Borgarfjördur, kraje 
považovaného za domov islandských 
ság (cena cca 70 EUR) v jehož progra-
mu bude dominantní návštěva Rey-
kholtu, největších horkých pramenů 
Islandu Deildartunguhver (180 litrů 
vařící vody za vteřinu), kaskád vodo-
pádů Hraunfossar tryskajících zpod 
lávového pole, divokého vodopádu 
Barnafoss a výstup na krater Grábrók  
s vyhlídkami na okolní krajinu.  
V podvečer transfer na letiště v Kefla-
víku a odlet do Prahy. Přílet po půlnoci  
(5. den) do Prahy.
Změna programu vyhrazena.

č. zájezdu termín PROGRAM A  cena v Kč
ISP135L02 01.05.–05.05.2019 odlet z Bratislavy  29 990
ISP135L03 01.05.–05.05.2019 odlet z Prahy   29 990
ISP135L04 26.09.–30.09.2019 odlet z Prahy   29 990

č. zájezdu termín PROGRAM B cena v Kč
ISP135L01 25.04.–28.04.2019 odlet z Prahy   25 990
ISP135L05 03.10.–06.10.2019 odlet z Prahy   25 990

VYUŽIJTE SLEVU ZA VČASNOU REZERVACI – info str. 4–5

Minimální počet účastníků: 20.
Cena zahrnuje: PROGRAM A: leteckou přepravu Praha–
Keflavík–Praha (Bratislava–Keflavík-Bratislava v termínu 
od 01.05.2019) • dopravu na Islandu dle programu • 4 noci 
v hotelu ve 2lůžkových pokojích s příslušenstvím • 4 sní-
daně • služby průvodce FIRO-tour • zákonné pojištění ve 
znění zákona č. 159/99 Sb.
PROGRAM B: leteckou přepravu Praha–Keflavík–Praha 
• dopravu na Islandu dle programu • 3 noci v hotelu ve 
2lůžkových pokojích s příslušenstvím • 3 snídaně • služby 
průvodce FIRO-tour • zákonné pojištění ve znění zákona 
č. 159/99 Sb.
Fakultativní příplatky: pojištění léčebných výloh 
• komplexní pojištění - viz katalog str. 11 • 1lůžkový po-
koj (PROGRAM A - 5 990 Kč, PROGRAM B - 4 490 Kč)  
• celodenní výlet do oblasti Borgarfjördur (cca 70 EUR) 
• výlet lodí s pozorováním velryb (cca 60 EUR) • jízda na 
koních (cca 90 EUR) • koupání v termálních lázních Modrá 
laguna včetně jednoho nápoje a zapůjčení ručníku: dospě-
lá osoba starší 14 let – 1 900 Kč, děti do 14 let v doprovodu 
dospělé osoby – zdarma. Termální lázně Modrá Laguna 
vyžadují u skupin rezervaci předem včetně uvedení počtu 
osob. Máte-li zájem Modrou Lagunu navštívit, uhraďte 
příslušnou částku při zakoupení zájezdu • příplatek za 
svoz na letiště v Bratislavě z Ostravy, Olomouce a Brna při 
cestě tam i zpět - 500 Kč na ososbu • další vstupy

Rezervujte na www.firo.cz/ISP135

PŘÍMÉ LETY
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ISLANDIslandská mozaika s Janem Burianem 
- letecké víkendy 
Keflavík • Deildartunguhver • Hraunfossar • Barnafoss • Borgarnes • Snaefellsnes • Arnarstapi 
• Stykkishólmur • Grábrók • Pingeyrar • Glaumbaer • Akureyri • Mývatn • Godafoss • Skútustadir 
• Dimmuborgir • Krafla • Víti • Reykjavík • NP Tingvellir • Strokkur • Gullfoss • Kerid • Keflavík

1. den: odlet z Prahy do Keflavíku.  
Na cestě z Keflavíku do oblasti 
Borgarfjörduru zastávka u největ-
ších horkých pramenů na Islandu 
 Deildartunguhver (180 litrů vařící 
vody za vteřinu), kaskád vodopádů 
Hraunfossar tryskajících z lávového 
pole a divokého vodopádu Barnafoss. 
Nocleh v Borgarnes (2 noci). Možnost 
vykoupání v termálních lázních v blíz-
kosti hotelu. Nocleh.
2. den: snídaně. V celodenním výletu 
po poloostrově Snaefellsnes nebude 
chybět cesta kolem slavného ledovce 
Snaefellsjökull, procházka po kou-
zelné černé pláži a vyprávění o skří-
tcích a trollech ukrytých ve zvláštních 
lávových útvarech a kamenech tohoto 
podivuhodného místa, ptačí útesy  
Arnarstapi, městečko Stykkishólmur  

i půvabný dřevěný kostelík Budir. Noc-
leh.
3. den: snídaně. Kráter Grábrók,  
z jehož vrcholku je velkolepý výhled 
na okolní lávová pole, unikátní kostel 
v Pingeyrar a skanzen Glaumbaer 
jsou jen některá ze zajímavých míst 
na cestě do „metropole" severního Is-
landu Akureyri s nejsevernější bota-
nickou zahradou na světě, moderním 
kostelem a zajímavou starou částí 
města. Nocleh.
4. den: snídaně. Celodenní výlet do 
oblasti jezera Mývatn známé fan-
tastickými vulkanickými formacemi 
a geotermální aktivitou. Pohled na 
„Boží vodopád" Godafoss, procházka 
kolem pseudokráterů ve Skútustadir, 
lávový labyrint  Dimmuborgir a sopeč-
ná oblast Krafla s kráterem Víti (Pek-

lo) patří k místům, na jejichž návštěvu 
se nezapomíná. Večer přelet do Rey-
kjavíku. Nocleh.
5. den: snídaně. Okružní jízda nejza-
jímavějšími místy Reykjavíku. Výlet 
po trase "Zlatého islandského troj-
úhelníku" povede do NP Tingvellir, 
kde byl v r. 930 založen první demo-
kratický parlament světa, do geo-
termální oblasti gejzírů s úchvatnou 
podívanou na famózní gejzír  Strokkur  
a k vodopádům Gullfoss, považova-
ným za nejkrásnější na ostrově. Za-
stávka v kráteru Kerid. V podvečer 
transfer na letiště v Keflavíku. Odlet 
do Prahy.
6. den: Přílet po půlnoci do Prahy.

Změna programu vyhrazena.

č. zájezdu termín cena v Kč
ISA135L01 01.05.–05.05.2019 39 990
ISA135L02 26.09.–30.09.2019 39 990

VYUŽIJTE SLEVU ZA VČASNOU REZERVACI – info str. 4–5

Minimální počet účastníků: 20.
Cena zahrnuje: • leteckou přepravu Praha - Keflavík - 
Praha • přelet Akureyri - Reykjavík • dopravu na Islandu 
dle programu • 4 noci v hotelech ve 2lůžkových pokojích  
s příslušenstvím • 4 snídaně • služby průvodce FIRO-tour  
• zákonné pojištění ve znění zákona č. 159/99 Sb.
Fakultativní příplatky: pojištění léčebných výloh 
• komplexní pojištění - viz katalog str. 11 • 1lůžkový pokoj 
(5 990 Kč) • vstupy

Rezervujte na www.firo.cz/ISA135

PŘÍMÉ LETY
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ISLAND Gejzíry, ledovce, vodopády a fjordy Islandu 
- letecké víkendy 
Keflavík • Seljalandsfoss • Skógafoss • Dyrhólaey • Vík • Kirkjubaejarklaustur • NP Skaftafell • Svartifoss 
• Jökulsárlón • Kerid • Strokkur • Gullfoss • NP Tingvellir • Reykjavík • Modrá laguna • Keflavík
 

1. den: odlet z Prahy do Keflavíku. 
Cesta podél jižního pobřeží Islandu 
povede k okouzlujícím vodopádům 
Seljalandsfoss a Skógafoss, tajuplné 
černé pláži a nejjižnějším útesům Is-
landu Dyrhólaey s úchvatnými pohle-
dy na Atlantik a dále do městečka Vík 
na ubytování (2 noci). Nocleh.
2. den: snídaně. Cesta kolem gi-
gantického lávového pole, vzniklého  
za jedné z největších sopečných erup-
cí v dějinách lidstva (sopka Laki) bude 
pokračovat ke zvláštním kamenným 
formacím u městečka Kirkjuba-
ejarklaustur a do NP Skaftafell. Ne-
náročná, avšak atraktivní pěší túra  
k vodopádu Svartifoss poblíž největ-
šího evropského ledovce Vatnajökull. 
Návštěva proslulé ledovcové laguny 
Jökulsárlón s možností projížďky 
speciálním obojživelným vozidlem  
(v případě vhodných klimatických 
podmínek). Návrat na ubytování. Nocleh.
3. den: snídaně. Po přejezdu podél 
jižního pobřeží a zastávce u kráteru 
Kerid bude následovat cesta po „Zla-
tém islandském trojúhelníku" do geo-
termální oblasti gejzírů s úchvatnou 
podívanou na famózní gejzír  Strokkur 
a k vodopádům Gullfoss, považova-

ným za nejkrásnější na ostrově. Dále 
procházka romantickou krajinou  
v NP Tingvellir, kde byl v r. 930 založen 
první demokratický parlament světa. 
Ubytování v Reykjavíku (2 noci). Nocleh.
4. den: PROGRAM A - snídaně. Volno 
v  Reykjavíku s možností návštěvy ter-
málních lázní, botanické zahrady, mu-
zeí a dalších zajímavých míst hlavního 
města Islandu. Fakultativně celodenní 
výlet do oblasti  Borgarfjördur, kraje 
považovaného za domov islandských 
ság (cena cca 70 EUR na osobu),  
v jehož programu bude dominantní 
návštěva největších horkých pra-
menů na Islandu Deildartunguhver  
(180 litrů vařící vody za vteřinu), kas-
kád vodopádů Hraunfossar tryskají-
cích zpod lávového pole, divokého vo-
dopádu Barnafoss a výstup na kráter 
Grábrók. Nocleh.
5. den: PROGRAM A - snídaně. Do-
poledne volný program s možností 
návštěvy termálních lázní. V případě 
vhodných klimatických podmínek se 
zájemci budou moci vydat na výlet 
lodí s pozorováním velryb (cena cca 
60 EUR za 3 hodiny plavby) a nebo 
okusit jízdu na islandských ko-
ních (cena cca 90 EUR za instruktáž  

a 1,5 hodiny jízdy s místním průvod-
cem). Odpoledne cestou na letiště 
zastávka v proslulých termálních 
lázních Modrá laguna. Koupání a re-
laxace zde patří k nezapomenutelným 
zážitkům, bez kterých by návštěva 
Islandu nebyla úplná. Večer odlet  
z Keflavíku do Prahy. Přílet po půlnoci 
(6. den) do Prahy.
4. den: PROGRAM B - snídaně. Do-
poledne volný program s možností 
návštěvy termálních lázní. V případě 
vhodných klimatických podmínek se 
zájemci budou moci vydat na výlet 
lodí s pozorováním velryb (cena cca 
60 EUR za 3 hodiny plavby) a nebo 
okusit jízdu na islandských koních  
(cena cca 90 EUR za instruktáž  
a 1,5 hodiny jízdy s místním průvod-
cem). Odpoledne cestou na letiště 
zastávka v proslulých termálních 
lázních Modrá laguna. Koupání a re-
laxace zde patří k nezapomenutelným 
zážitkům, bez kterých by návštěva 
Islandu nebyla úplná. Večer odlet  
z Keflavíku do Prahy. Přílet po půlnoci 
(5. den) do Prahy.

Změna programu vyhrazena.

č. zájezdu termín PROGRAM A cena v Kč
ISE135L02 01.05.–05.05.2019 29 990
ISE135L03 26.09.–30.09.2019 29 990

č. zájezdu termín PROGRAM B cena v Kč
ISE135L01 25.04.–28.04.2019 26 990
ISE135L04 03.10.–06.10.2019 27 990

VYUŽIJTE SLEVU ZA VČASNOU REZERVACI – info str. 4–5

Minimální počet účastníků: 20.
Cena zahrnuje: PROGRAM A: leteckou přepravu Pra-
ha–Keflavík–Praha • dopravu na Islandu dle programu  
• 4 noci v hotelu ve 2lůžkových pokojích s příslušenstvím  
• 4 snídaně • služby průvodce FIRO-tour • zákonné pojiš-
tění ve znění zákona č. 159/99 Sb.
PROGRAM B: leteckou přepravu Praha–Keflavík–Praha 
• dopravu na Islandu dle programu • 3 noci v hotelu ve 
2lůžkových pokojích s příslušenstvím • 3 snídaně • služby 
průvodce FIRO-tour • zákonné pojištění ve znění zákona 
č. 159/99 Sb.
Fakultativní příplatky: pojištění léčebných výloh 
• komplexní pojištění - viz katalog str. 11 • 1lůžkový pokoj  
(PROGRAM A - 5 990 Kč, PROGRAM B - 4 490 Kč) 
• celodenní výlet do oblasti Borgarfjördur (cca 70 EUR) 
• výlet lodí s pozorováním velryb (cca 60 EUR) • jízda na 
koních (cca 90 EUR) • koupání v termálních lázních Modrá 
laguna včetně jednoho nápoje a zapůjčení ručníku: dospě-
lá osoba starší 14 let – 1 900 Kč, děti do 14 let v doprovodu 
dospělé osoby – zdarma. Termální lázně Modrá laguna 
vyžadují u skupin rezervaci předem včetně uvedení počtu 
osob. Máte-li zájem Modrou Lagunu navštívit, uhraďte 
příslušnou částku při zakoupení zájezdu • další vstupy

Rezervujte na www.firo.cz/ISE135

PŘÍMÉ LETY
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ISLANDGrand tour Islandem s Janem Burianem
Keflavík • Reykjavík •  Hafnarfjördur •  Seltún • Modrá laguna • NP Tingvellir • Skálholt • Seljalandsfoss 
• Skógafoss • Dyrhólaey • Vík • Landmannalaugar • Strokkur • Gullfoss • Hveravellir • Akureyri 
• Mývatn • Dimmuborgir • Hverarönd • Skútustadir • Godafoss • Hraundrangi • Grábrók • Snaefellsnes 
• Arnarstapi • Reykjavík • Keflavík

1. den: odlet večer z Prahy do  
Keflavíku. Po příletu v nočních hodi-
nách transfer do hotelu v Reykjavíku 
a ubytování. Nocleh.
2. den: snídaně. V celodenním výletu 
na poloostrov Reykjanes nebudou 
chybět nádherné výhledy na oceán, 
městečko na lávě  Hafnarfjördur, 
tajemné jezero Kleifarvatn, oblast 
horkých pramenů Seltún a koupání  
v termálních lázních Modrá  laguna. 
Po návratu do Kouřové zátoky – Rey-
kjavíku následuje okružní jízda nejza-
jímavějšími místy města a individuální 
volno. Večeře a nocleh.
3. den: snídaně. Okolo činné sopky 
Hengill povede cesta do NP Tingvellir,  
kde byl v r. 930 založen první demokra-
tický parlament světa a do biskupství 
Skálholt, známého ze slavného ro-
mánu Gudmundura Kambana „Panna 
na Skálholtu". Po zastávce u okouz-
lujících vodopádů Seljalandsfoss  
pod známou sopkou Eyjafllajökull  
a u mohutného vodopádu Skógafoss 
bude následovat procházka po tajupl-
né černé pláži a úchvatný pohled na 
Atlantik poblíž monumentálních úte-
sů Dyrhólaey na nejjižnějším mysu 
Islandu. Večeře a nocleh.
4. den: snídaně. Přes městečko Vík 
se vydáme za dobrodružstvím kolem 
gigantického lávového pole, vzniklého 
za jedné z největších sopečných erup-
cí v dějinách lidstva (ze sopky Laki). 
Po horské cestě islandským vnitro-
zemím navštívíme geotermální oblast 
Landmannalaugar, známou barevný-
mi liparitovými horami a horkými pra-
meny. Po koupeli v horkých přírodních 
lázních zamíříme cestou přes „hory a 
doly" k úpatí legendární sopky Hekly 
a dále na ubytování. Večeře a nocleh.
5. den: snídaně. Po nezapomenutelné 
podívané na gejzír Strokkur a „zlatý" 
vodopád Gullfoss považovaný mnohý-
mi za nejkrásnější na ostrově povede 
naše cesta středem Islandu, unikátní 

krajinou zvanou Kjölur, mezi ledovci 
Hofsjökull a Langjökull. Odpočineme 
si u Hveravellir, oblasti s mnoha hor-
kými prameny uprostřed neobydlené 
vysočiny. Vrátíme se do „civilizace", 
projedeme oblastí Skagafjördur zná-
mou chovem koní a vydáme se do me-
tropole severního Islandu Akureyri  
s nejsevernější botanickou zahradou 
světa. V případě špatného stavu cest 
ve vnitrozemí v důsledku počasí bude 
zvolena náhradní trasa. Večeře a noc-
leh (2 noci).
6. den: snídaně. Celodenní program 
v jedné z nejzajímavějších oblastí na 
ostrově v okolí jezera Mývatn s fantas-
tickými vulkanickými formacemi, tr-
valou geotermální aktivitou a s přírod-
ní rezervací s největším hnízdištěm 
ptáků v severní Evropě. Procházka 
labyrintem „temných hradů" Dim-
muborgir a zastávka u sirných pra-
menů Hverarönd. Návštěva sopečné 
oblasti Krafla s kráterem Víti (Peklo) 
a podle počasí i procházka kolem krá-
teru sopky Leirhnjúkur (naposledy  
v činnosti před dvaceti lety). Při cestě 
zpět do Akureyri se projdeme po pse-
udokráterech Skútustadir a zastaví-
me u „božího" vodopádu Godafoss.  
Večeře a nocleh.
7. den: snídaně. Cesta povede údolím 

kolem malebného horského vrcholu 
Hraundrangi do oblasti Skagafjördur 
a po návštěvě skanzenu Glaumbaer 
přes městečko Blönduós k zajímavé-
mu kráteru Grábrók, z jehož vrcholku 
je velkolepý výhled na okolní lávová 
pole. Přejezd na pestrobarevný polo-
ostrov Snaefellsnes. Večeře a nocleh.
8. den: snídaně. Ve dni stráveném 
převážně na poloostrově Snaefellsnes 
se seznámíme s tradičním způsobem 
zpracování islandské speciality - žra-
ločího masa, posvačíme v kráteru, 
vydáme se cestou kolem slavného 
ledovce Snaefellsjökull známého  
z románu J. Verna „Cesta do středu 
země", navštívíme kouzelnou černou 
pláž, projdeme atraktivní ptačí útesy 
Arnarstapi a prohlédneme si další 
půvabná místa tohoto svérázného 
poloostrova. Přejezd do Reykjavíku. 
Večerní prohlídka města. Transfer 
na letiště v Keflavíku a odlet kolem 
půlnoci.
9. den: ráno přílet do Prahy.
Poznámka k programu: v případě 
vhodných klimatických podmínek 
bude do programu zařazen výlet lodí 
s pozorováním velryb.

Změna programu vyhrazena.

č. zájezdu termín cena v Kč
ISZ135L01 15.07.–23.07.2019 69 990

VYUŽIJTE SLEVU ZA VČASNOU REZERVACI – info str. 4–5

Minimální počet účastníků: 20.
Cena zahrnuje: leteckou přepravu Praha–Keflavík–Praha 
• dopravu na Islandu dle programu • 6 nocí v hotelech ve 
2lůžkových pokojích s vlastním příslušenstvím • 6× polo-
penzi • 1 zkrácený nocleh v hotelu ve 2lůžkovém pokoji  
s příslušenstvím se snídaní po příletu • služby island-
ského česky mluvícího průvodce a průvodce FIRO-tour 
pana Jana Buriana • zákonné pojištění ve znění zákona 
č. 159/99 Sb.
Fakultativní příplatky: pojištění léčebných výloh 
• komplexní pojištění - viz katalog str. 11 • 1lůžkový pokoj 
(13 990 Kč) • výlet lodí s pozorováním velryb (cca 70 EUR)  
• koupání v termálních lázních Modrá laguna včetně jed-
noho nápoje a zapůjčení ručníku: dospělá osoba starší  
14 let – 1 900 Kč, děti do 14 let v doprovodu dospělé osoby 
– zdarma. Termální lázně Modrá laguna vyžadují u skupin 
rezervaci předem včetně počtu osob. Máte-li zájem Mod-
rou lagunu navštívit, uhraďte příslušnou částku při zakou-
pení zájezdu • další vstupy

Rezervujte na www.firo.cz/ISZ135

Průvodcem zájezdů FIRO-tour – Grand tour Islandem, Nejkrásnějšími kouty Islandu 
a Islandská mozaika je již tradičně Jan Burian, spisovatel, hudebník, televizní 
moderátor, autor knihy Sága o cestě na Island a dokumentárního filmu Islandská 
paměť. Seznámí vás nejen s nezapomenutelnými přírodními krásami této ostrovní 
země – činnými sopkami, tajemnými jezery, gejzíry, ledovci, mohutnými vodopády, 
pitoreskními skalními útvary a romantickými ptačími útesy, ale přiblíží vám také 
historii, starou i novou kulturu Islandu, zvláštní způsob života současných i dávných 
ostrovanů a pokusí se vám zábavnou formou poodhalit i různé odlišnosti a humorné 
souvislosti života na Islandu a u nás. O úspěšnosti těchto zájezdů svědčí již stovky 
spokojených zákazníků.
S případnými dotazy k zájezdům se můžete obracet přímo na adresu pana
Jana Buriana - jb@janburian.cz, který vám je rád osobně zodpoví.
Info o zájezdech naleznete i na www.janburian.cz.

OBLÍBENÝ PROGRAM 

POLOPENZE V CENĚ

PŘÍMÉ LETY
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ISLAND Nejkrásnějšími kouty Islandu s Janem Burianem
Keflavík • Reykjavík •   Hafnarfjördur • Seltún • Modrá laguna • NP Tingvellir • Strokkur • Gullfoss 
• Seljalandsfoss • Skógafoss • Dyrhólaey • NP Vatnajökull • Jökusárlón • Höfn • Djúpivogur • Egilsstadir 
• Mývatn • Hverarönd • Dimmuborgir • Skútustadir • Godafoss • Akureyri • Skagafjördur • Grábrók  
• Snaefellsnes • Arnarstapi • Reykjavík • Keflavík

1. den: odlet večer z Prahy do 
Keflavíku. Po příletu v nočních hodi-
nách transfer do hotelu v Reykjavíku  
a ubytování. Nocleh.
2. den: snídaně. Výlet na poloost-
rov Reykjanes s nádhernými vý-
hledy na Atlantik. Městečko na 
lávě  Hafnarfjördur, tajemné jezero  
Kleifarvatn, oblast horkých pramenů 
Seltún a koupání v termálních lázních 
Modrá  laguna. Po návratu do Kouřové 
zátoky – Reykjavíku projížďka nejza-
jímavějšími místy města a individu-
ální program pro zbytek dne. Večeře  
a noclen.
3. den: snídaně. Přes činnou sopku 
Hengill povede cesta do NP Tingvellir,  
kde byl v r. 930 založen první demokra-
tický parlament světa. Po nezapome-
nutelné podívané na gejzír Strokkur  
a „zlatý" vodopád Gullfoss považova-
ný za nejkrásnější na ostrově násle-
duje cesta na jih a zastávka u okouz-
lujících vodopádů Seljalandsfoss 
pod známou sopkou Eyjafllajökull  
a vodopádu Skógafoss. Procházka po 
tajuplné černé pláži a úchvatný výhled 
na Atlantik poblíž nejjižnějšího mysu 
Islandu Dyrhólaey. Večeře a nocleh.
4. den: snídaně. Cesta kolem gigan-
tického lávového pole, vzniklého za 
jedné z největších sopečných erup-
cí v dějinách lidstva (ze sopky Laki) 
povede ke zvláštním kamenným 

formacím a vodopádu Systrafoss  
u městečka Kirkjubaejarklaustur.  
Procházka k ledovci v NP Vatnajökull 
(největší evropský ledovec). Program 
dne vyvrcholí návštěvou proslulé le-
dovcové laguny Jökulsárlón s mož-
ností projížďky speciálním obojživel-
ným vozidlem. Večeře a nocleh.
5. den: snídaně. Cesta do východ-
ních fjordů. Prohlídka přístavů sta-
rých rybářských městeček Höfn  
a Djúpivogur. Návštěva bizarního 
muzea hornin paní Petry Sveinsdóttir. 
Malebnou pobřežní silnicí s nádher-
nými vyhlídkami na moře se vydáme 
do oblasti Egilsstadiru. Večeře a noc-
leh.
6. den: snídaně. Přejezd do jedné  
z nejzajímavějších oblastí ostrova  
v okolí jezera Mývatn s fantastickými 
vulkanickými formacemi, geoter-
mální aktivitou a přírodní rezervací  
s množstvím ptáků. Návštěva největ-
ších islandských sirných pramenů 
Hverarönd u soutěsky Námaskárd, 
zastávka u kráteru Víti (Peklo), pro-
cházka lávovým labyrintem Dimmu-
borgir a pseudokrátery ve vesničce 
Skútustadir. Cestou do Akureyri za-
stávka u „božího" vodopádu Godafoss.  
Seznámení s Akureyri, městem  
s nejsevernější botanickou zahradou 
světa, zřízenou pouhých 100 km od 
polárního kruhu. Večeře a nocleh.

7. den: snídaně. Cesta povede údolím 
kolem malebného horského vrcholu 
Hraundrangi do oblasti Skagafjördur 
a po návštěvě skanzenu Glaumbaer 
přes městečko Blönduós k zajímavé-
mu kráteru Grábrók, z jehož vrcholku 
je velkolepý výhled na okolní lávová 
pole. Přejezd na pestrobarevný polo-
ostrov Snaefellsnes. Večeře a nocleh.
8. den: snídaně. Ve dni stráveném 
převážně na poloostrově Snaefellsnes 
se seznámíme s tradičním způsobem 
zpracování islandské speciality - žra-
ločího masa, posvačíme v kráteru, 
vydáme se cestou kolem slavného 
ledovce Snaefellsjökull známého  
z románu J. Verna „Cesta do středu 
země", navštívíme kouzelnou černou 
pláž, projdeme atraktivní ptačí útesy 
Arnarstapi a prohlédneme si další 
půvabná místa tohoto svérázného 
poloostrova. Přejezd do Reykjavíku. 
Večerní prohlídka města. Transfer 
na letiště v Keflavíku a odlet kolem 
půlnoci.
9. den: ráno přílet do Prahy.
Poznámka k programu: v případě 
vhodných klimatických podmínek 
bude do programu zařazen výlet lodí 
s pozorováním velryb.

Změna programu vyhrazena.

č. zájezdu termín cena v Kč
ICT135L01 25.07.–02.08.2019 69 990

VYUŽIJTE SLEVU ZA VČASNOU REZERVACI – info str. 4–5

Minimální počet účastníků: 20.
Cena zahrnuje: leteckou přepravu Praha–Keflavík–Praha 
• dopravu na Islandu dle programu • 6 nocí v hotelech  
ve 2lůžkových pokojích s vlastním příslušenstvím  
• 6× polopenzi • 1 zkrácený nocleh v hotelu ve 2lůžkovém 
pokoji s příslušenstvím se snídaní po příletu • služby is-
landského česky mluvícího průvodce a průvodce FIRO-tour  
pana Jana Buriana • zákonné pojištění ve znění zákona 
č. 159/99 Sb.
Fakultativní příplatky: pojištění léčebných výloh 
• komplexní pojištění – viz katalog str. 11 • 1lůžkový pokoj 
(13 990 Kč) • lodní výlet s pozorováním velryb (cca 70 EUR)  
• koupání v termálních lázních Modrá laguna včetně jed-
noho nápoje a zapůjčení ručníku: dospělá osoba starší  
14 let – 1 900 Kč, děti do 14 let v doprovodu dospělé osoby 
– zdarma. Termální lázně Modrá laguna vyžadují u skupin 
rezervaci předem včetně uvedení počtu osob. Máte-li zá-
jem Modrou lagunu navštívit, uhraďte příslušnou částku 
při zakoupení zájezdu • další vstupy

Rezervujte na www.firo.cz/ICT135

OBLÍBENÝ PROGRAM 

POLOPENZE V CENĚ

PŘÍMÉ LETY
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ISLANDCesta za perlami Islandu
Keflavík • Reykjavík • NP Tingvellir • Skálholt • Seljalandsfoss • Skógafoss • Dyrhólaey • Landmannalaugar 
• Strokkur • Gullfoss • Hveravellir • Akureyri • Húsavík • Ásbyrgi • Jökulsárgljúfur • Dettifoss 
• Hverarönd • Mývatn • Dimmuborgir • Víti • Leirhnjúkurd • Godafoss • Glaumbaer • Pingeyrar 
• Grábrók • Deildartunguhver • Hraunfossar • Barnafoss • Reykjavík • Modrá laguna • Keflavík

1. den: odlet večer z Prahy do 
Keflavíku. Po příletu v nočních hodi-
nách transfer do hotelu v Reykjavíku  
a ubytování. Nocleh.
2. den: snídaně. Přes činnou sopku 
Hengill povede cesta do NP Tingvellir,  
kde byl v r. 930 založen první de-
mokratický parlament na světě 
a do biskupství Skálholt, zná-
mého ze slavného románu Gu-
dmundura Kambana „Panna na 
Skálholtu". Po zastávce u okouzlu-
jících vodopádů Seljalandsfoss  
a Skógafoss bude následovat pro-
cházka po tajuplné černé pláži  
a úchvatný pohled na Atlantik z úte-
sů Dyrhólaey na nejjižnějším mysu  
Islandu. Večeře a nocleh.
3. den: snídaně. Celodenní výlet do 
nejznámější geotermální oblasti 
Landmannalaugar s barevnými lipa-
ritovými horami, horkými prameny  
a kouzelnými přírodními scenériemi, 
měnícími se doslova na každém kro-
ku. Nebudou chybět krátké turistické 
procházky a koupel v horkých přírod-
ních lázních. Večeře a nocleh.
4. den: snídaně. Po úchvatné podíva-
né na famózní gejzír Strokkur a „zla-
tý" vodopád Gullfoss, považovaný za 
nejkrásnější na ostrově, povede cesta 

horskou silnicí mezi ledovci Hofsjökull 
a Langjökull do metropole severního 
Islandu Akureyri. Zastávka uprostřed 
neobydlené vysočiny v Hveravelliru  
proslulém horkými prameny. Prohlíd-
ka nejsevernější botanické zahrady 
světa Akureyri. Večeře a nocleh.
5. den: snídaně. Panoramatická ces-
ta po severním pobřeží s nádhernými 
výhledy na oceán a zastávka ve sta-
rém rybářském městečku Húsavík 
s romantickým přístavem a velrybím 
muzeem. Vjezd do kaňonu Ásbyrgi 
a přejezd monumentálním údolím 
Jökulsárgljúfur k nejmohutnějšímu 
evropskému vodopádu Dettifoss. Pro-
hlídka bahenních sopek a obrovských 
sirných pramenů Hverarönd u jezera 
Mývatn. Večeře a nocleh.
6. den: snídaně. Celodenní výlet do 
oblasti v okolí jezera Mývatn známé 
fantastickými vulkanickými forma-
cemi a geotermální aktivitou. Lávo-
vý labyrint Dimmuborgir, sopečná 
oblast Krafla s kráterem Víti (Peklo)  
a kráter sopky Leirhnjúkur (naposle-
dy v činnosti před dvaceti lety) patří 
k místům, na jejichž návštěvu se ne-
zapomíná, stejně jako na pohled na 
"Boží vodopád" Godafoss při cestě na 
ubytování. Večeře a nocleh.

7. den: snídaně. Skanzen Glaumbaer  
a unikátní kostel v Pingey-
rar jsou jen některá ze zajíma-
vých míst na cestě severním 
pobřežím ke kráteru Grábrók,  
z jehož vrcholku je velkolepý výhled 
na okolní lávová pole. Návštěva nej-
větších horkých pramenů na Islandu 
Deildartunguhver (180 litrů vařící 
vody za vteřinu) a kaskády vodopá-
dů Hraunfossar, tryskajících zpod 
lávového pole, korunované divokým 
vodopádem Barnafoss. Po příjez-
du do Borgarnes ubytování. Večeře  
a nocleh.
8. den: snídaně. Přejezd do Reykjavíku  
a prohlídka nejzajímavějších míst 
hlavního města ostrova. V podvečer 
návštěva proslulých termálních lázní 
Modrá laguna. Koupání a relaxace 
zde patří k nezapomenutelným zážit-
kům, bez kterých by návštěva Islan-
du nebyla úplná. Transfer na letiště 
a odlet z Keflavíku do Prahy kolem 
půlnoci.
9. den: ráno přílet do Prahy.
Poznámka k programu: v případě 
vhodných klimatických podmínek 
bude do programu zařazen výlet lodí 
s pozorováním velryb. 
Změna programu vyhrazena.

č. zájezdu termín cena v Kč
ISL135L01 12.08. -20.08.2019 65 990

VYUŽIJTE SLEVU ZA VČASNOU REZERVACI – info str. 4–5

Minimální počet účastníků: 20.
Cena zahrnuje: leteckou přepravu Praha–Keflavík–Praha 
• dopravu na Islandu dle programu • 6 nocí v hotelech ve 
2lůžkových pokojích s vlastním příslušenstvím • 6× polo-
penzi • 1 zkrácený nocleh v hotelu ve 2lůžkovém pokoji  
s příslušenstvím se snídaní po příletu • služby průvodce 
FIRO-tour • zákonné pojištění ve znění zákona č. 159/99 Sb.
Fakultativní příplatky: pojištění léčebných výloh 
• komplexní pojištění - viz katalog str. 11 • 1lůžkový pokoj 
(13 990 Kč) • lodní výlet s pozorováním velryb (cca 70 EUR)  
• koupání v termálních lázních Modrá laguna včetně jed-
noho nápoje a zapůjčení ručníku: dospělá osoba starší  
14 let – 1 900 Kč, děti do 14 let v doprovodu dospělé osoby 
– zdarma. Termální lázně Modrá laguna vyžadují u skupin 
rezervaci předem včetně uvedení počtu osob. Máte-li zá-
jem Modrou lagunu navštívit, uhraďte příslušnou částku 
při zakoupení zájezdu • další vstupy

Rezervujte na www.firo.cz/ISL135

OBLÍBENÝ PROGRAM 

POLOPENZE V CENĚ

PŘÍMÉ LETY
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ISLAND Nejznámější místa Islandu
Keflavík • Selfoss • Seljalandsfoss • Skógafoss • Dyrhólaey • Sólheimajökul l • Strokkur • Gullfoss 
• NP Tingvellir • Vestmannaeyjar • Landmannalaugar • Jökusárlón • Reykjavík • Modrá laguna • Keflavík

1. den: odlet z Prahy do Keflavíku. 
Přílet po půlnoci a transfer do Sel-
fossu na ubytování (6 nocí). Večeře  
a nocleh.
2. den: snídaně. Cesta po jižním po-
břeží na dohled světoznámé sopky 
Hekla k vodopádu Seljalandsfoss 
(lze vstoupit za jeho vodní stěnu)  
u ledovce Eyjafjallajökull a krátká 
vycházka podél kaskády vodopádů na 
řece Skógá. Následuje monumentální 
šedesátimetrový vodopád Skógafoss. 
Program putování jižním pobřežím 
skončí na nejjižnějším mysu Islandu 
Dyrhólaey obklopeném černými plá-
žemi a skalními útesy, z něhož je ob-

divuhodný pohled na Atlantik. Cestou 
zpět krátká zastávka u splazu ledovce 
 Sólheimajökull. Večeře a nocleh.
3. den: snídaně. Program dne vyplní 
„Zlatý islandský trojúhelník" – vodo-
pád Gullfoss, gejzír Strokkur tryska-
jící každých 5 minut proud horké vody 
až do výše 25 m a NP Tingvellir, kde 
byl v r. 930 vyhlášen první demokra-
tický parlament na Islandu i na světě. 
Večeře a nocleh.
4. den: snídaně. Výlet lodí na ostrov 
Heimaey ve vulkanickém souostroví 
Vestmannaeyjar s možností vystoupit 
na aktivní sopku Eldfell, která na-
posledy explodovala v r. 1973. Ostrov 

Heimaey je známý i početnými ptačími 
koloniemi. Večeře a nocleh.
5. den: snídaně. Celodenní výlet do 
jedné z turisticky nejatraktivnějších 
oblastí Islandu – geotermální oblas-
ti Landmannalaugar s vykoupáním  
v teplé říčce a procházkou po okolních 
barevných liparitových horách s aktiv-
ní postvulkanickou činností. Večeře  
a nocleh.
6. den: snídaně. Celodenní výlet  
k perle jihovýchodního Islandu - le-
dovcové laguně Jökusárlón, která se 
nachází pod největším islandským 
ledovcem Vatnajökull. Projížďka po 
laguně obojživelným vozidlem patří 
k opravdovým turistickým zážitkům 
(projížďka a oběd na trase směrem  
k laguně jsou zahrnuty v ceně zájez-
du). Večeře a nocleh.
7. den: snídaně. Odjezd do Reykjavíku  
a prohlídka města. V případě vhod-
ných klimatických podmínek se zá-
jemci budou moci vydat na lodní vý-
let s pozorováním velryb (cena cca  
70 EUR na osobu za 3 hodiny plavby). 
Návštěva městečka Grindavík a večer 
koupel v termálních lázních Modrá  
laguna. Transfer na letiště v Kefla-
víku. Po půlnoci odlet do Drážďan. 
Transfer do Prahy.
8. den: příjezd do Prahy po poledni.

Změna programu vyhrazena.

č. zájezdu termín cena Kč
INM135L01 20.06.–27.06.2019 47 990
INM135L02 15.08.–22.08.2019 47 990

VYUŽIJTE SLEVU ZA VČASNOU REZERVACI – info str. 4–5

Minimální počet účastníků: 15.
Cena zahrnuje: leteckou přepravu Praha-Keflavík a Ke-
flavík-Drážďany • transfer z Drážďan do Prahy • dopravu 
na Islandu dle programu • trajekt na Vestmanské ostro-
vy • projížďka obojživelným vozidlem v ledovcové laguně 
Jökusárlón a oběd cestou k laguně • 6 nocí v chatkách 
KOMFORT (2lůžkové pokoje s WC a sprchou, lůžkoviny)  
• 6 snídaní • 6 večeří (2 chody) • služby průvodce • zákon-
né pojištění ve znění zákona 159/99 Sb.
Fakultativní příplatky: pojištění léčebných výloh 
• komplexní pojištění - viz katalog str. 11 • 1lůžkový pokoj 
(7 990 Kč) • lodní výlet s pozorováním velryb (cca 70 EUR)  
• koupání v termálních lázních Modrá laguna včetně jed-
noho nápoje a zapůjčení ručníku: dospělá osoba starší  
14 let – 1 900 Kč, děti do 14 let v doprovodu dospělé osoby 
– zdarma. Termální lázně Modrá laguna vyžadují u skupin 
rezervaci předem včetně uvedení počtu osob. Máte-li zá-
jem Modrou lagunu navštívit, uhraďte příslušnou částku 
při zakoupení zájezdu • vstupy
Poznámka: zájezd je pořádán ve spolupráci s partnerskou 
cestovní kanceláří CK Periscope.

Rezervujte na www.firo.cz/INM135

POLOPENZE V CENĚ
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ISLANDKouzelné islandské západní fjordy
Keflavík • Reykjavík • Snæfellsnes • Arnarstapi • Djúpalónssandur • Ólafsvík  • Stykkishólmur • Breidarfjordur 
• Brjánslækur • Látrabjarg • Hnjótur • Patreksfjördur • Arnarfjördur • Hrafnseyri • Dynjandi • Thingeyri 
• Ísafjördur • Hólmavík • Búdardalur • Haukadal • Deildartunguhver • Reykholt • Hraunfossar 
• Barnafoss • Reykjavík • Keflavík

1.den: odlet večer z Prahy do Kefla-
víku. Po příletu v nočních hodinách 
transfer do hotelu v Reykjavíku a uby-
tování. Nocleh.
2. den: snídaně. V celodenním výletu 
navštívíme nejzajímavější místa na 
poloostrově Snaefellsnes, kterému 
vévodí ledovec Snaefellsjökull. Mezi 
nimi nebude chybět dřevěný kostelík 
Búdir obklopený lávovým polem, pro-
cházka po útesech u rybářské vesni-
ce s unikátním přírodním přístavem 
Arnarstapi s vyhlídkami na Atlantik 
a černá pláž Djúpalónssandur. Podél 
Breidafjörðuru povede panoramatic-
ká cesta přes rybářské vesnice Helli-
sandur, Ólafsvík a Grundarfjördur do 
přístavu Stykkishólmur. Ubytování, 
večeře a nocleh.
3. den: snídaně. Do západních fjordů, 
o nichž sami Islanďané tvrdí, že jsou 
nejromantičtější a zároveň nejdrsněj-
ší částí ostrova s kouzelnými přírod-
ními scenériemi se vydáme po moři. 
Během cca 3 hodinové plavby přes 
Breidafjördur ze Stykkishólmuru 
do Brjánslækur budeme obklopeni 
množstvím ostrůvků (z nichž je obyd-
len pouze Flatey). Po přistání zamíří-
me na jedny z největších ptačích útesů 
Islandu Látrabjarg. Cestou na ubyto-
vání v Patreksfjjörduru ještě navští-
víme muzeum v Hnjótur s expozicí 
věnovanou historii života v západních 
fjordech. Ubytování, večeře a nocleh.
4. den: snídaně. Nádherná panora-
mata nejzápadnějších fjordů stře-
távajících se s Atlantikem a divoká 
příroda budou kulisami na cestě do 
centra západních fjordů Ísafjörðuru.  

V programu nebude chybět majestátní 
Arnarfjördur, kde v Reykjafjarðarlaug 
budou moci zájemci okusit vykoupání 
otevřeném bazénku či termálním pra-
meni. V Hrafnseyri navštívíme rodiš-
tě Jóna Sigurdssona (stál v čele boje 
Islanďanů za nezávislost v 19. století). 
Kouzelný vodopád Dynjandi a nejstar-
ší obchodní osada Thingeyri s kulisou 
nejvyšší hory Kaldbakur. Ubytování  
v Ísafjörduru. Večeře a nocleh.
5. den: snídaně. Z Isafjörðuru se 
vydáme podél četných malých ro-
mantických fjordů nejzápadnějšího 
velkého fjordu Isafjardardjúp a přes 
Steingrímsfjardarheidi do centra 
regionu Hólmavíku, kde si prohléd-
neme zajímavou expozici věnovanou 
čarodějnictví na Islandu ve starověku. 
Přejezd do oblasti Búdardaluru. Uby-
tování v Laugar v hotelu s vyhřívaným 
venkovním bazénem. Večeře a nocleh.
6. den: snídaně. Trasa povede do údo-

lí Haukadalur, kde si prohlédneme 
repliku vikingské farmy Erika Rudé-
ho, který se jako první Viking usadil 
v Grónsku. Jeho syn Leif Eriksson 
byl prokazatelně prvním objevitelem 
Ameriky. Dále zamíříme ke kráteru 
Grábrók z jehož vrcholu je krásný 
výhled na oblast Borgarfjörduru. 
Dalšími místy, která navštívíme bu-
dou největší horké prameny Islandu 
Deildartunguhver (180 litrů vařící 
vody za vteřinu), Reykholt, kaská-
dy vodopádů Hraunfossar tryskající 
zpod lávového pole a divoký vodopád 
Barnafoss. Přejezd do Reykjavíku  
a krátká okružní jízda nejzajímavěj-
šími místy města. Po přestávce na 
večeři transfer na letiště v Keflavíku. 
Odlet po půlnoci do Prahy.
7. den: ráno přílet do Prahy.

Změna programu vyhrazena.

č. zájezdu termín cena v Kč
ISW135L 17.06.–23.06.2019 54 990

VYUŽIJTE SLEVU ZA VČASNOU REZERVACI – info str. 4–5

Minimální počet účastníků: 20.
Cena zahrnuje: • leteckou přepravu Praha-Keflavík-Pra-
ha • přelet Isafjördur-Reykjavík • trajekt Stykkishólmur-
-Brjanslaekur • dopravu na Islandu dle programu • 4 noci 
v 3* hotelech ve 2lůžkových pokojích s příslušenstvím  
• 4x polopenzi • 1 zkrácený nocleh v hotelu ve 2lůžkovém 
pokoji s příslušenstvím se snídaní po příletu • služby prů-
vodce FIRO-tour • zákonné pojištění dle zákona č. 159/99 Sb.
Fakultativní příplatky: • pojištění léčebných výloh 
• komplexní pojištění - viz katalog str. 11 • 1lůžkový pokoj 
(8 990Kč) • další vstupy

Rezervujte na www.firo.cz/ISW135

NOVINKA V NABÍDCE

POLOPENZE V CENĚ

PŘÍMÉ LETY
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NORSKO Velká cesta za perlami Norska
Oslo • Dombas • Björli • Cesta Trollů • Cesta orlů • Geirangerfjord • Dalsnibba •  Sognefjord 
• Bergen • Hardangerfjord • Latefoss • Stavanger • Heddal

1. den: odlet do Oslo. Dle letového 
řádu první část prohlídky hlavního 
města Norska. Výjezd na Holmenko-
llen s okouzlující vyhlídkou na město 
a Oslofjord. Nocleh.
2. den: snídaně. Přejezd přes NP 
Jotunheimen s panoramatickými 
zastávkami s výhledem na nejvyšší 
horské velikány. Cesta bude pokračo-
vat údolím ledovcové řeky Sjoa, která 
je díky svým divokým peřejím velice 
populární mezi raftaři, až do údolí Gu-
dbrandsdalen se známým střediskem 
Dombas. Nocleh.
3. den: snídaně. Odjezd přes horské 
středisko Björli. Cesta povede mezi 
vodopády a horskými štíty k nejvyšší 
kolmé skalní stěně Evropy, odkud za-
číná trasa nevšedních krás nazývaná 
„Zlatá cesta" – neopakovatelná  Cesta 
Trollů, průjezd horským masivem 
Romsdalu, plavba trajektem Linde–
Eidsdal a dobrodružná Cesta orlů do 
Geirangeru. Okružní panoramatická 
plavba po Geirangerfjordu, mj. ko-
lem vodopádů Sedm sester. Výjezd 
do drsné horské krajiny na úpatí hory 
 Dalsnibba a za příznivého počasí vý-
jezd na její vrchol s nádhernou vyhlíd-

kou a sjezd k Nordfjordu. Nocleh.
4. den: snídaně. Dopoledne vyjížďka 
do NP Jostedalsbreen a procházka 
krásným horským údolím k ledovci 
Brigsdalsbreen. Odpoledne trasa za-
míří podél jezera Jölstravatnet k nej-
většímu fjordu Norska  Sognefjordu. 
Nocleh.
5. den: snídaně. Průjezd panorama-
tickou cestou podél pobřežních fjordů 
do Bergenu. Prohlídka starobylého 
Bergenu s unikátními hanzovními 
domy, starobylou přístavní pevností, 
středověkými kostely s nejkrásnějším 
z nich Mariánským, akváriem moř-
ských živočichů, pověstným rybím tr-
hem i lanovkou na místa s nádhernou 
vyhlídkou na město a okolní zálivy. 
Nocleh.
6. den: snídaně. Po zastávce u vodo-
pádů Steinsdalfossen povede cesta 
po březích Hardangerfjordu na do-
hled ledovce Folgefonna a pak tra-
jektem Kvanndal–Utne a Sorfjordem 
přes Oddu k divokým vodopádům 
 Latefoss. Odpoledne přejezd na po-
břeží Atlantiku a po plavbě trajektem 
Arsvagen–Mortavik krátké zastavení 
ve Stavangeru. Nocleh.

7. den: snídaně. Po zastávce u 
Hafrsfjordu, kde tři kamenné meče 
zaťaté do země připomínají, kde tkví 
kořeny Norského království, plavba 
lodí kouzelným Lysefjordem pod po-
věstnou skalní plošinou Prekestolen 
tyčící se 600 m nad jeho hladinou. Po 
přistání v Lysebotnu výjezd unikátní 
silnicí serpentin a tunelů na vyhlíd-
ku na fjord. Přejezd liduprázdnou 
náhorní planinou do kraje Telemark. 
Nocleh.
8. den: snídaně. Dopoledne putování 
monumentálními přírodními scene-
riemi Telemarku. Po zastávce u nej-
výstavnějšího z norských stavkirke  
v Heddalu přejezd do Oslo a dokon-
čení prohlídky města s pevností Aker-
shus, královským palácem, katedrá-
lou, radnicí, unikátní budovou opery, 
muzeem vikinských lodí, expozicemi 
dokumentujícími úspěchy norských 
polárníků, parkem se sochami Gusta-
va Vigelanda. Nocleh.
9. den: snídaně. Individuální volno. 
Transfer na letiště a odlet do ČR.

Změna programu vyhrazena.

č. zájezdu termín cena Kč
NFL147L01 22.06.–30.06.2019 41 990
NFL147L02 03.08.–11.08.2019 41 990

VYUŽIJTE SLEVU ZA VČASNOU REZERVACI – info str. 4–5

Minimální počet účastníků: 25.
Cena zahrnuje: leteckou přepravu Praha–Oslo–Praha  
s možným přestupem vč. všech letištních poplatků  
• transfer letiště–hotel–letiště • dopravu klimatizovaným 
autokarem • trajekty dle programu • plavbu po Lysefjordu  
• výjezd na Dalsnibbu • 8 nocí ve 2lůžkovém pokoji v ho-
telech se snídaní • služby průvodce FIRO-tour • zákonné 
pojištění ve znění zákona č. 159/99 Sb.
Fakultativní příplatky: pojištění léčebných výloh • kom-
plexní pojištění - viz katalog str. 11 • 8x večeře (6 490 Kč)  
• 1lůžkový pokoj (9 490 Kč) • vstupy cca 900 NOK.

Rezervujte na www.firo.cz/NFL147
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NORSKOKrálovská cesta Norskem
Trondheim • Cesta Trollů • Geirangerfjord • Sognefjord • Bergen • Steinsdalfossen • Torpo • Oslo

1. den: odlet z Prahy do Trondheimu. 
Transfer do hotelu. Nocleh.
2. den: snídaně. Prohlídka Trond-
heimu - nejstaršího hlavního města 
Norska – staré město, královská re-
zidence a především velkolepá ka-
tedrála Nidaros s norskými koruno-
vačními klenoty. Odpoledne přejezd 
panoramatickou Atlantickou cestou 
podél pobřeží s podmořskými tunely a 
mosty spojující jednotlivé ostrůvky až 
do Molde. Nocleh.
3. den: snídaně. Jízda mezi vodopády 
a horskými štíty k úpatí nejvyšší kol-
mé skalní stěny Evropy, odkud začí-
ná trasa nevšedních krás nazývaná 
„Zlatá cesta" – neopakovatelná Ces-
ta Trollů, průjezd horským masivem 
Romsdalu, plavba trajektem Linde–
Eidsdal a dobrodružná Cesta orlů do 
 Geirangerfjordu, výjezd do drsné hor-
ské krajiny na úpatí hory  Dalsnibba  
a za příznivého počasí výjezd na její 

vrchol s nádhernou vyhlídkou vypl-
ní program dne stráveného doslova  
v srdci norské přírody. Nocleh.
4. den: snídaně. Dopoledne vyjížďka 
do NP Jostedalsbreen a procházka 
krásným horským údolím k ledovci 
Brigsdalsbreen. Odpoledne trasa za-
míří podél jezera Jölstravatnet k nej-
většímu fjordu Norska  Sognefjordu, 
průjezd panoramatickou cestou podél 
pobřežních fjordů do Bergenu. Noc-
leh.
5. den: snídaně. Prohlídka starobylé-
ho Bergenu s unikátními hanzovními 
domy, starobylou přístavní pevností, 
středověkými kostely s nejkrásnějším 
z nich Mariánským, akváriem moř-
ských živočichů, pověstným rybím tr-
hem i lanovkou na místa s nádhernou 
vyhlídkou na město a okolní zálivy. 
Nocleh.
6. den: snídaně. Po zastávce u vodo-
pádů Steinsdalfossen a panorama-

tické cestě kolem Hardangerfjordu 
vystoupáte k nejnavštěvovanějšímu 
vodopádu Hardangervidy, mohutné-
mu Vöringsfossenu. Poté přejezd 
Hardangerskou náhorní planinou do 
Geilo se zastávkou u stavkirke v Tor-
po. Nocleh.
7. den: snídaně. Přejezd do Oslo. 
Celodenní prohlídka Oslo s pevností 
Akershus, královským palácem, ka-
tedrálou, radnicí, unikátní budovou 
opery, muzeem vikinských lodí, expo-
zicemi dokumentujícími úspěchy nor-
ských polárníků, parkem se sochami 
Gustava Vigelanda a výjezdem na Hol-
menkollen s okouzlující vyhlídkou na 
město a Oslofjord. Nocleh.
8. den: snídaně. Individuální volno. 
Transfer na letiště. Odlet do Prahy.

Změna programu vyhrazena.

č. zájezdu termín cena Kč
NKR147L01 14.06.–21.06.2019 41 990
NKR147L02 27.07.–03.08.2019 41 990

VYUŽIJTE SLEVU ZA VČASNOU REZERVACI – info str. 4–5

Minimální počet účastníků: 25.
Cena zahrnuje: leteckou dopravu Praha–Trondheim, 
Oslo–Praha s možným přestupem vč. všech letištních 
poplatků • transfer letiště - hotel - letiště • dopra-
vu klimatizovaným autokarem • trajekty dle programu  
• 7 nocí ve 2lůžkovém pokoji v hotelech se snídaní • výjezd 
na Dalsnibbu • během okruhu služby průvodce FIRO-tour  
• zákonné pojištění ve znění zákona č. 159/99 Sb.
Fakultativní příplatky: pojištění léčebných výloh • kom-
plexní pojištění - viz katalog str. 11 • 7x večeře (5 990 Kč)  
• 1lůžkový pokoj (9 990 Kč) • vstupy cca 900 NOK.

Rezervujte na www.firo.cz/NKR147
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NORSKO, FINSKO Toulky za polárním kruhem 
se souostrovím Lofot a Vesterálů
Rovaniemi • polární kruh • vesnice Santa Clause • Cesta sobů • Nordkapp • Alta • Tromso 
• Vesterály a Lofoty • Moskenes • Bodo • Laksfossen • Trondheim

1. den: odlet z Prahy do Rovaniemi. 
Transfer do hotelu. Nocleh.
2. den: snídaně. Krátká prohlídka 
města moderně vybudovaného po 
úplném zničení za druhé světové vál-
ky a návštěva Arktického centra. Pře-
jezd na polární kruh do vesnice Santa 
Clause, kde jej můžete osobně navští-
vit a napsat vánoční poštu. Po překro-
čení polárního kruhu povede trasa 
půvabnou laponskou krajinou tundry, 
bažin a jezer přes NP Urho Kekko-
nena. Po prohlídce dolu na ametysty 
Lampivaara přejezd přes Saariselkä 
do Inari. Nocleh.
3. den: snídaně. Prohlídka skanzenu 
a muzea sámské kultury Siida v Ina-
ri, přejezd do „laponské metropole" 
a sídla laponského parlamentu nor-
ského Karasjoku. Po krátké prohlídce 
zamíří naše putování dále na sever 
„Cestou sobů" vedoucí pohádkovou 
krajinou tunder a strmých hor k Por-
sangerskému fjordu do Olderfjordu, 
ubytování. Po večeři pojedeme do 
Kåfjordu a podmořským tunelem do 
Honnigsvågu na ostrově Mageroya 
až do nejsevernějšího koutu starého 
kontinentu Nordkappu, z něhož je 
nezapomenutelný pohled na oceán  
a noční slunce, které zde v létě neza-
padá a obvykle je tady mlha či déšť, 
vítr a teplota kolem 6 °C. Čekání na 
slunce si zpříjemníme prohlídkou 
Nordkapphalen, panoramatickým 
filmem, hřejivým drinkem či nákupy 
anebo psaním pohlednic. Kolem půl-
noci odjezd zpět na ubytování. Nocleh.
4. den: snídaně. Jízda divokou kra-
jinou se stády sobů k malebnému 
Altafjordu do městečka Alta. Cílem 

naší návštěvy je přírodní muzeum  
s unikátními prehistorickými skalní-
mi rytinami (UNESCO). Podél fjordů 
Norského moře a přívozy přejezd do 
hlavního města evropského severu 
Tromsø, proslaveného jako základna 
polárních výprav. Nocleh.
5. den: snídaně. Po krátké prohlídce 
Tromsø a katedrály Severního ledové-
ho oceánu pojedeme krajinou s velko-
lepými přírodními scenériemi k lososí 
řece Målselv. Její mohutnost budeme 
obdivovat u peřejí Målselvfossen. 
Pokračujeme dále na jih k Ofotfjordu 
na dohled nejdůležitějšího přístavu 
severu Narviku, tolik známého z dě-
jin II. světové války. Naše putování 
po kouzelném souostroví Vesterálů  
a Lofot začne přejezdem mostu Tjel-
sundbrua z pevniny na ostrov Hinnoya 
a dále do Harstadu, hlavního města 
Vesterálů. Nocleh (2 noci).
6. den: snídaně, volný den. Dneš-
ní den můžete věnovat odpočinku  
a prohlídce Harstadu nebo se fakulta-
tivně zúčastnit celodenního výletu do 
Andenes na ostrově Andoya na Vel-
rybí safari - výletu lodí za pozorová-
ním mořských ptáků, tuleňů a velryb  
k podmořskému Bleik Canyonu.  
Po safari návrat zpět do hotelu. Nocleh.
7. den: snídaně. Dnes opustíme Ves-
terály, abychom se vydali na Lofoty. 
Odpoledne máte možnost fakulta-
tivního výletu lodí na ostrov Austvå-
goya ze Svolvaeru do pohádkového 
Trollfjordu (cca 3,5 hod.), krátká 
prohlídka centra Lofotského souo-
stroví Svolvaeru či některá ze zajíma-
vých turistických tras v okolí umožní 
aktivně strávit dnešní odpoledne.  

Po návratu z Trollfjordu pokračujeme 
na ostrov Vestvågoya, návštěvou Lo-
fot Viking Muzeum v Borgu se vrátíme  
o pár století zpět v čase. Příjezd na 
ubytování. Nocleh.
8. den: časnější snídaně. Ranní ná-
vštěva typické rybářské osady maleb-
ného Nusfjordu patřícího k nejhezčím 
na Lofotech. Dopoledne vyplujeme  
z Moskenes zpět na pevninu do Bodo 
(cca 4 hod). Cestou podél Saltfjordu 
zhlédneme pověstné mořské víry Sal-
tstraumen. Zastavíme se na polárním 
kruhu a dojedeme na ubytování do  
Mo i Rana. Nocleh.
9. den: snídaně. Dnes nás čeká ce-
lodenní přejezd dále směrem na jih 
s krátkými zastávkami. Projedeme 
pod horským sedlem Korgfjellet  
s nádhernou vyhlídkou na horské štíty 
a část ledovce Okstibreen, zastavíme 
se u burácejících vodopádů Laksfo-
ssen. Naše trasa povede kolem jezera 
Snasa do historické osady Stiklestad. 
Tady padl r. 1030 král Olaf II. Harald-
son v boji proti vojsku pohanských 
sedláků. Dojezd do Trondheimu.  
Nocleh (2 noci).
10. den: snídaně. Prohlédneme si 
první královské město Norska Trond-
heim. Uvidíte např. korunovační ka-
tedrálu Nidarosdomkirke, klenotnici 
s korunovačními klenoty, arcibiskup-
ský palác, staré město, interiér krá-
lovského paláce Stiftsgården, pevnost 
Kristianfestning nad městem, přístav 
aj. Odpoledne volný program v Trond-
heimu. Nocleh.
11. den: snídaně. Transfer na letiště  
a odlet do Prahy.
Změna programu vyhrazena.

č. zájezdu termín cena Kč
NLP147L01 16.07.–26.07.2019 52 990

VYUŽIJTE SLEVU ZA VČASNOU REZERVACI – info str. 4–5

Minimální počet účastníků: 25.
Cena zahrnuje: leteckou přepravu Praha–Rovaniemi  
a Trondheim–Praha s přestupy vč. všech letištních po-
platků • transfery letiště - hotel - letiště • dopravu kli-
matizovaným autokarem • trajekty v Norsku dle programu  
• plavbu Moskenes–Bodo • vstup na Nordkapp • 10 nocí 
ve 2lůžkovém pokoji ve 2-3* hotelech se snídaní • služby 
průvodce FIRO-tour • zákonné pojištění ve znění zákona 
č. 159/99 Sb.
Fakultativní příplatky: pojištění léčebných výloh • kom-
plexní pojištění - viz katalog str. 11 • 10x večeře (9 790 Kč)  
• 1lůžkový pokoj (11 990 Kč) • výlet na velrybí safari - plav-
ba cca 3-5 hodin za cca 1 100 NOK • lodní výlet do Trollfjor-
du cca 750 NOK • vstupy cca 42 EUR a 950 NOK.
Poznámka: v případě nepříznivého počasí mohou být fa-
kultativní výlety lodí na Velrybí safari a do Trollfjordu zru-
šeny - řeší se aktuálně na místě.

Rezervujte na www.firo.cz/NLP147
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FINSKOPutování Finskem s návštěvou divoké tajgy
Helsinky • Porvoo • Punkaharju • Savonlinna • Nurmes • Bomba • Ranua • vesnice Santa Clause • Rovaniemi

1. den: odlet z Prahy do Helsinek. 
Transfer na hotel a okružní jízda měs-
tem dle časových možností. Nocleh  
(2 noci).
2. den: snídaně. Dnešní den věnuje-
me Helsinkám - bílému městu seve-
ru. Projdeme se historickým centrem  
s monumentálními stavbami a pre-
zidentským palácem, promenádou 
vybrané společnosti Eteläesplanadi, 
navštívíme katedrálu na Senátním 
náměstí, pravoslavnou katedrálu 
Uspenski, přístav i tržiště Kauppato-
ri. Budeme obdivovat skalní chrám 
Temppeliaukio kirkko, Sibeliův mo-
nument, halu Finlandia a Olympijský 
stadion, kde v r. 1952 získali své zlaté 
olympijské medaile manželé Zátop-
kovi, ale vstup nebude možný, protože 
až do r. 2019 bude probíhat rozsáhlá 
rekonstrukce. Nocleh.
3. den: snídaně. Přejezd do Porvoo. 
Zájemci se mohou do Porvoo vydat 
fakultativní vyhlídkovou plavbou po-
dél finského pobřeží (cca 3,5 hodiny), 
během níž poznáte kouzelná zákoutí 
ostrovů a ostrůvků. Následuje krátká 
prohlídka Porvoo, které je druhým 
nejstarším městem v zemi. Naše 
cesta dále povede přes obec Ylämaa, 
která je proslavená drahým kamenem 
spektrolitem. V těchto místech se 
ocitneme na dohled východních hra-
nic, naše trasa však vede na sever do 

nejjižnějšího přístavu na jezeře Sai-
maa, do města Lappeenranta, které 
si v 19. století oblíbila ruská šlechta. 
V podvečer se můžete vydat na pro-
cházku k jezeru a obdivovat zde stav-
by z písku, které mají každý rok jiné 
téma. Nocleh.
4. den: snídaně. Finská Karélie, je-
zerní oblast, hluboké lesy a Kalevala. 
Téměř celý den se budeme pohybovat 
kolem jezera Saimaa. Nejdříve se za-
stavíme ve městě Imatra u prázdné-
ho koryta, které vyhloubila voda řeky 
Vuoksen padající z výšky 18 m, která 
nyní pomáhá vyrábět elektřinu, a také 
spojuje největší finské jezero Saimaa 
s jezerem Ladožským. Přejedeme po 
jezerní šíji Punkaharju, kde se za 
pěkného počasí zastavíme na kou-
pání ve vyhřátých vodách jezera. Pak 
budeme pokračovat na prohlídku nej-
větší pevnosti na severu Evropy, hradu 
Olavinlinna v Savonlinně. V pozdním 
odpoledni si v Kerimäki prohlédne-
me největší dřevěný kostel ve Finsku. 
Přejezd do Joensuu. Nocleh.
5. den: snídaně. V pohoří Koli se 
vydáme na nenáročnou pěší túru  
(cca 2,5 km) na vyhlídku Ukko Koli 
(347 m n. m.), která nabízí úchvatný 
pohled na jezero Pielinen a okolní 
krajinu. U Nurmes si prohlédneme 
dvorec Bomba - soubor stavení s ty-
pickou karelskou architekturou. Poté 

přejezd do oblastí divoké tajgy. Z měs-
tečka Kuhmo je možnost výletu na 
noční pozorování medvědů hnědých 
v jejich přirozeném prostředí. Nocleh.
6. den: po snídani návštěva karelské-
ho kostelu v Kajaani. Odtud přeje-
deme k Botnickému zálivu do města  
s nejlepšími technologiemi světa do 
Oulu, jehož centrum je postaveno 
jako bezplatná bezdrátová síť a kde 
můžeme před radnicí sledovat „Běh 
času“. Nocleh.
7. den: snídaně. Za Oulu začíná se-
verská divočina. Při troše štěstí za-
hlédneme u cesty soba a pokud by se 
žádný neobjevil, určitě se nejen s ním 
setkáme v severské ZOO Ranua. Ope-
řence, soby, losy, rosomáky, medvědy 
hnědé i lední a jiná zvířata tu můžeme 
zvídavě poznávat společně s místní 
přírodou. Odpoledne v Rovaniemi 
navštívíme Arktické centrum doku-
mentující historii i současnost života 
v arktické oblasti a finské části La-
ponska. Po zastávce ve vesnici Santa 
Clause na polárním kruhu, kde mů-
žete nakoupit vánoční dárky a poslat 
vánoční pozdravy, vyjedeme na vyhlíd-
ku Ounasvaara nad městem. Nocleh.
8. den: snídaně. Transfer na letiště  
a odlet do Prahy.

Změna programu vyhrazena.

č. zájezdu termín  cena Kč
FIN136L01 08.07.–15.07.2019 36 990

VYUŽIJTE SLEVU ZA VČASNOU REZERVACI – info str. 4–5

Minimální počet účastníků: 25.
Cena zahrnuje: leteckou dopravu Praha-Helsinky, Rova-
niemi–Praha s možným přestupem vč. všech letištních 
poplatků • transfer letiště - hotel - letiště • dopravu 
klimatizovaným autokarem • 7 nocí ve 2lůžkovém pokoji  
v hotelech se snídaní • během okruhu služby průvodce  
FIRO-tour • zákonné pojištění ve znění zákona č. 159/99 Sb.
Fakultativní příplatky: pojištění léčebných výloh • kom-
plexní pojištění - viz katalog str. 11 • 7x večeře (5 990 Kč) 
• 1lůžkový pokoj (9 490 Kč) • vyhlídková plavba do Porvoo 
(cca 30 EUR) • pozorování medvědů (3 290 Kč) • vstupy 
cca 130 EUR.
Poznámka: Pozorování medvědů je nutné nahlásit nejdé-
le do konce května 2019.

Rezervujte na www.firo.cz/FIN136
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DÁNSKO Kodaň - dánská metropole – letecké víkendy 
Kodaň • Frederiksborg • Gilleleje • Kronborg

1. den: odlet z Prahy do Kodaně. Již 
první den můžete vidět to nejhezčí  
z dánské metropole. Např. královský 
palác Amalienborg - sídlo dánské 
královny Markéty II., palác Chris-
tiansborg - sídlo dánského parlamen-
tu a Børsen - budova burzy, jejíž dračí 
věžičku navrhl osvícený král Christian 
IV. v 17. století. Doporučujeme plavbu 
loďkou z idylického Nyhavnu - přístav 
se starými loděmi i moderními jach-
tami a spoustou restaurací a kavá-
ren, kde žil Hans Christian Andersen. 
Transfer na hotel a nocleh.
2. den: po snídani se vypravíme na 
ostrov Sjaelland, zde si prohlédneme 
nejkrásnější dánský zámek Frede-
riksborg, který se rozkládá na třech 
malých ostrůvcích jezera Slots a je 
postaven ve stylu holandské rene-
sance. V zámku se nachází Muzeum 
dánské historie, po jehož návštěvě již 

budete o Dánsku vědět naprosto vše. 
Nezapomeňte na přilehlé zahrady, 
které jsou pečlivě udržovány. Pokra-
čujeme do Helsingor se zámkem 
Kronborg, do kterého anglický dra-
matik Shakespeare umístil děj Ha-
mleta. Je zde také nejužší místo Ore-
sundské úžiny. Cestou zpět do Kodaně 
navštívíme čtvrť Christianhavn, kde 
se nachází autonomní tzv. Svobodné 
město - Christiania, nezávislost vy-
hlásilo v r. 1971. Christiania se poklá-
dá za samostatný mikronárod, který 
není součástí EU a používá i vlastní 
měnu. Návrat na ubytování. Nocleh.
3. den: snídaně. Dnes si během pěší 
prohlídky města prohlédnete maleb-
né uličky historického jádra. Nemine-
te radnici a při vyhlídce z válcové věže 
Rundetårn možná uvidíte až do Švéd-
ska. Návštěva královského zámku 
Rosenborg, kde jsou uloženy dánské 

korunovační klenoty a k němuž patří 
krásný zámecký park. Pokračovat 
budete k historické přístavní pevnosti 
Kastellet ze 17. století, která určitě 
stojí za prohlídku. Uvnitř pevnosti jsou 
kasárna a na hradbách jsou rozesta-
věna děla, mířící výhružně do moře. 
A samozřejmě Dánsko nemůžete 
opustit bez fotografie symbolu města 
- Malé mořské víly. Večer můžete na-
vštívit zábavný park Tivoli nebo Tycho 
Brahe planetárium. Nocleh.
4. den: snídaně. Individuální volno 
(dle možností) můžete strávit na hlav-
ní pěší zóně Strøget, která je nejdelší 
nákupní třídou v Evropě, nebo na-
vštivte unikátní muzeum jantaru Rav-
nmuseet. Transfer na letiště a odlet  
z Kodaně do Prahy.

Změna programu vyhrazena.

č. zájezdu termín cena Kč
DKC145L01 16.05.–19.05.2019 17 990
DKC145L02 04.07.–07.07.2019 17 990

VYUŽIJTE SLEVU ZA VČASNOU REZERVACI – info str. 4–5

Minimální počet účastníků: 20.
Cena zahrnuje: leteckou dopravu Praha–Kodaň–Praha  
s možným přestupem vč. všech letištních poplatků  
• transfery z letiště do hotelu a zpět • dopravu během 
výletu • 3 noci ve 2lůžkovém pokoji v hotelu se snídaní  
• služby průvodce FIRO-tour • zákonné pojištění ve znění 
zákona 159/99 Sb.
Fakultativní příplatky:   pojištění léčebných výloh • kom-
plexní pojištění - viz katalog str. 11 • 1lůžkový pokoj (4 990 Kč)  
• vstupy.

Rezervujte na www.firo.cz/DKC145

NORSKO Oslo 
– letecké víkendy

1.den: odpoledne odlet z Prahy do 
Oslo. Transfer z letiště do hotelu. 
Nocleh.
2.den: snídaně. Prohlídka nejza-
jímavějších míst moderní norské 
metropole. Historické centrum  
s královským palácem, univerzitou, 
parlamentem, katedrálou, pevností 
Akerhus, moderní radnicí a moderně 
přestavěnou přístavní částí. Návštěva 
parku s obdivuhodnou kolekcí soch 

Gustava Vigelanda. Nocleh.
3.den: po snídani lodní výlet na po-
loostrov Bygdoy a návštěva muzea 
vikingských lodí, muzea Fram s ex-
pozicemi dokumentujícími úspěchy 
norských polárníků, muzea lodí Thor 
Heyerdala, námořního muzea, mu-
zea výroby člunů a známého skanze-
nu v sousedství královské rezidence  
a statku. Osobní volno nezbytné pro 
poznání atmosféry města a možnos-

ti návštěvy dalších zajímavých míst  
a muzeí (např. muzeum Edvarda Mun-
cha, kde je možné spatřit jeho svě-
toznámý obraz "Výkřik". To vše bude 
náplní dvoudenního pobytu v Oslo.
4.den: snídaně, transfer na letiště  
a odlet do Prahy.

Změna programu vyhrazena.

č.zájezdu termín cena Kč
NOS147L01 30.05.–02.06.2019 15 490
NOS147L02 22.08.–25.08.2019 15 490

VYUŽIJTE SLEVU ZA VČASNOU REZERVACI – info str. 4–5

Minimální počet účastníků: 20.
Cena zahrnuje: leteckou přepravu Praha-Oslo-Praha  
s možným přestupem vč.letetištních poplatků • transfery 
z letiště do hotelu a zpět • 3 noci ve 2 lůžkovém pokoji  
v hotelu se snídaní • služby průvodce FIRO-tour • zákonné 
pojištění ve znění zákona 15/9/99Sb.
Fakultativní příplatky:   pojištění léčebných výloh • kom-
plexní pojištění - viz katalog str. 11 • 1lůžkový pokoj (4 490 Kč)  
• vstupy.

Rezervujte na www.firo.cz/NOS147

NOVINKA V NABÍDCE

NOVINKA V NABÍDCE

HVĚZDICOVÝ TYP ZÁJEZDU



43EVROPAProdejní místa na straně 223, 226, 227

NORSKO, ŠVÉDSKO, DÁNSKOSeverská království
Oslo • Göteborg • Mölndal • Kodaň • Lund • NP Store Mosse • Jönköping • Stockholm

1. den: odlet z Prahy do Oslo. Transfer 
do hotelu. Nocleh (2 noci).
2. den: po snídani se blíže seznámíte 
s malebným hlavním městem Nor-
ského království. Oslo, to je Edvard 
Munch, Henrik Ibsen či Vikingové. 
Projdete se po pěší zóně a prohléd-
nete si historické budovy - katedrálu, 
parlament, národní divadlo, knihov-
nu a na jejím konci Královský palác. 
Ve Vigeland parku se projdete mezi 
více než 200 sochami z bronzu, žuly 
či železa. Vytvořil je vynikající sochař 
Gustav Vigeland a představují jeho 
celoživotní dílo. Dále navštívíte po-
loostrov muzeí Bygdøy. Zajímá vás, 
jak ve skutečnosti vypadala vikingská 
plavidla? Díky expozicím Vikingského 
muzea se podíváte na 1100 let stará 
plavidla zcela zblízka. Na ostrově si 
lze prohlédnout i polární loď Fram, 
nejsilnější loď na světě, která doplula 
k jižnímu i severnímu pólu. Před od-
jezdem na ubytování si vychutnáte at-
mosféru města u Oslofjordu. Návrat 
na ubytování. Nocleh.
3. den: po snídani se po mostě přes 
fjord Iddefjorden dostanete do druhé-
ho největšího švédského města Göte-
borgu. Zamíříte na náměstí Gustav 
Adolfs Torg, projdete se podél kanálu 
Stora Hamn a radnice Rådhuset až ke 
katedrále Domkyrkan. Krátká zastáv-
ka v „údolí mlýnů", ve městě Mölndal, 
jehož mlýny poháněla voda úzkých  
a dlouhých vodopádů. Nocleh.
4. den: snídaně. Krátký trajekt (cca 
15 min) z Helsingborgu do Helsingøru  
a foto zastávka u hradu Kronborg, do 

kterého anglický dramatik Shakespe-
are umístil děj Hamleta. Následuje 
prohlídka nejkrásnějšího dánského 
zámku - Frederiksborg Slot. Je po-
staven ve stylu holandské renesance 
na třech ostrovech jezera Slots. Pří-
jezd do hlavního města Dánska. Pěší 
prohlídku Kodaně začnete u radnice, 
projdete se po pěší zóně Stroget k 
paláci Christianborg, cestou uvidíte 
také katedrálu a univerzitu. Poté si 
odpočinete při plavbě loďkou z idy-
lického přístavu Nyhavn (žil zde Hans 
Christian Andersen) po městských 
kanálech kolem dalších významných 
památek Kodaně až k symbolu měs-
ta - Malé mořské víle a zpět. Nocleh 
(2 noci).
5. den: snídaně. S historií Dánska se 
seznámíte během cesty po největším 
dánském ostrově Sjælland. Nejprve 
navštívíte starodávné město Roskil-
de, kde se nachází katedrála s hroby 
37 králů a muzeum Vikingů. Návrat 
do Kodaně a dokončení prohlídky. 
Projdete se nádvořím paláce Chris-
tianborg a budete pěšky pokračovat 
k dalšímu zámku – Amalienborgu  
a k Mramorovému kostelu, a dojdete  
k pevnosti Kastelet a do přístavu  
s Malou mořskou vílou. Nocleh.
6. den: snídaně. Do Švédska tento-
krát přejedete přes unikátní stavbu 
klenoucí se přes Oresundskou úži-
nu - most Øresundsbro (v kombinaci  
s tunelem a s umělým ostrovem měří 
18 km). Průjezd skrz město Malmö, 
které je zajímavé svou moderní ar-
chitekturou, se zastávkou u nejvyšší 

stavby Skandinávie - mrakodrapu 
„Turning torso" a přejezd do uni-
verzitního města Lund, které kdysi 
bývalo sídlem biskupů. Dále budete 
pokračovat švédskou krajinou s je-
zery a zastavíte v národním parku 
Store Mosse, kde se můžete projít po 
dřevěných stezkách krásnou krajinou  
u jezera Kävsjön nebo jen pozorovat 
z vyhlídkové věže zdejší faunu a flóru. 
Prohlídka města Jönköping. Nocleh.
7. den: po snídani přejezd do Stoc-
kholmu, kde se vydáte do současného 
sídla švédské královské rodiny - palá-
ce Drottningholm (UNESCO). Posléze 
vás čeká první část prohlídky největ-
šího města Skandinávie a hlavního 
města Švédska, kde vám budou úzké 
uličky, muzea a impozantní paláce 
vyprávět svou historii. Např. uvidíte 
stockholmskou radnici, kde se každo-
ročně udělují Nobelovy ceny. Ubytová-
ní. Nocleh.
8. den: snídaně. Dokončení prohlíd-
ky Stockholmu, během které uvidíte 
Gamla Stan - staré historické cent-
rum, jehož dominantou je Královský 
palác, katedrálu Domkyrkan, Stortor-
get, Tyska kyrkan. Poté přejedete na 
poloostrov Djurgarden, kde můžete 
navštívit Vasa muzeum, kde objevíte 
v původní velikosti zrekonstruovanou 
válečnou loď Vasa, která se v r. 1628 
potopila pár minut po vyplutí. Transfer 
na letiště a odlet do Prahy.

Změna programu vyhrazena.

č. zájezdu termín cena Kč
DKA145L01 30.06.–07.07.2019 39 990
DKA145L02 12.08.–19.08.2019 39 990

VYUŽIJTE SLEVU ZA VČASNOU REZERVACI – info str. 4–5

Minimální počet účastníků: 20.
Cena zahrnuje: leteckou dopravu Praha–Oslo, Stoc-
kholm–Praha s možným přestupem vč. všech letištních 
poplatků • transfery letiště - hotel - letiště • dopra-
vu klimatizovaným autokarem • trajekt dle programu  
• 7 nocí ve 2lůžkovém pokoji v hotelech se snídaní • služby 
průvodce FIRO-tour • zákonné pojištění ve znění zákona 
č. 159/99 Sb.
Fakultativní příplatky:  pojištění léčebných výloh • kom-
plexní pojištění - viz katalog str. 11 • 1lůžkový pokoj (8 990 Kč)  
• vstupy cca 400 NOK, 800 SEK a 400 DKK.

Rezervujte na www.firo.cz/DKA145

OBLÍBENÝ PROGRAM 
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ŠVÉDSKO, FINSKO     Stockholm a Helsinky s plavbou po Baltu 
Stockholm • Drottningholm • Helsinky • Suomenlinna

1. den: odlet z Prahy do Stockholmu. 
Transfer z letiště do hotelu. Nocleh.
2. den: snídaně. Prohlídka nejzají-
mavějších míst švédské metropole 
Stockholmu, která se rozkládá na 
ostrovech v zálivu Baltického moře 
– Gamla Stan (staré město) s králov-
ským palácem, parlamentem, radnicí, 
nádhernými kostely s nejkrásnějším 
Storkyrkan a půvabnými uličkami. 
Moderní radnice, v níž se udělují No-
belovy ceny, unikátní Vasa muzeum, 

Severské muzeum, Muzeum vojenské 
historie, Národní galerie, nejznámější 
skanzen ve Skandinávii. Nocleh.
3. den: snídaně. Výlet na královský 
zámek Drottningholm a dokončení 
prohlídky Stockholmu. V podvečer 
vyplutí labyrintem kouzelných zátok 
a ostrovů a plavba podél Alandských 
ostrovů do Helsinek. Nocleh na lodi.
4. den: snídaně. V  Helsinkách pro-
hlídka finské metropole – olympijský 
stadion, kde triumfoval Emil Zátopek, 

světoznámá hala Finlandia, Sibeliův 
monument, kostel ve skále Temppe-
liaukio, historické centrum s mo-
numentálními stavbami, Senátním 
náměstím s katedrálou, prezidentský 
palác, pravoslavná Uspenská ka-
tedrála, přístav s tržištěm. Nocleh.
5. den: snídaně. Výlet lodí na pevnost 
Suomenlinna. Odpoledne transfer na 
letiště a odlet do Prahy.

Změna programu vyhrazena.

č. zájezdu termín cena Kč
NSH147L01 06.06.–10.06.2019 19 990
NSH147L02 03.07.–07.07.2019 19 990

VYUŽIJTE SLEVU ZA VČASNOU REZERVACI – info str. 4–5

Minimální počet účastníků: 20.
Cena zahrnuje: leteckou přepravu Praha–Stockholm  
a Helsinky–Praha s možným přestupem vč. všech letišt-
ních poplatků • transfery letiště–hotel a hotel–přístav  
ve Stockholmu • transfery přístav–hotel a hotel–letiště  
v Helsinkách • plavbu Stockholm–Helsinky včetně uby-
tování ve 2lůžkové kajutě s příslušenstvím • 3 noci ve 
2lůžkovém pokoji v hotelech se snídaní • služby průvodce  
FIRO-tour • zákonné pojištění ve znění zákona č. 159/99 Sb.
Fakultativní příplatky: pojištění léčebných výloh • kom-
plexní pojištění – viz katalog str. 11 • 4x večeře (3 990 Kč)  
• 1lůžkový pokoj (5 990 Kč) • vstupy cca 1 000 SEK a 15 EUR.

Rezervujte na www.firo.cz/NSH147
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NORSKONorsko - vlakem a lodí mezi fjordy a horami
Oslo • Hönefoss • Geilo • Myrdal • Flåm • Sognefjord • Leikanger • Bergen

1. den: odlet z Prahy do Oslo. Transfer 
z letiště do hotelu. Nocleh.
2. den: snídaně. Celodenní prohlídka 
Oslo, hlavního města Norska, které 
vás naladí svým poklidným děním. 
Projdete se centrem města až k za-
hradám královského sídla. Dále uvi-
díte unikátní budovu opery se šikmou 
střechou a radnici, kde se každý rok 
předávají Nobelovy ceny míru. Odtud 
je to jen kousek k pevnosti Akershus. 
Odpoledne navštívíte poloostrov mu-
zeí Bygdøy. Zajímá vás, jak ve sku-
tečnosti vypadala vikingská plavidla? 
Zjistíte to při prohlídce muzea, které 
se těmto plavidlům věnuje. Dále uvi-
díte expozice dokumentující úspěchy 
norských polárníků a pozoruhodné 
muzeum Kon-Tiki, které představuje 
expedice Thora Heyerdahla. Ve Vige-
land parku se projdete mezi více než 
200 sochami z bronzu, žuly či železa. 

Vytvořil je vynikající sochař Gustav 
Vigeland a představují jeho celoživotní 
dílo. Návrat na ubytování a nocleh.
3. den: snídaně. Ráno odjezd vla-
kem po železnici Oslo–Bergen přes 
Hönefoss, Geilo a divokou krajinu 
Hardangeru do horského Myrdalu  
(866 m n. m.). Přestup na světozná-
mou horskou železnici Myrdal–Flåm, 
která je nejstrmější na světě a se-
stupuje na dvaceti kilometrech mezi 
rozmanitými přírodními scenériemi 
na pobřeží největšího norského fjordu 
Sognefjord. Plavba lodí po Sognefjor-
du do Leikangeru. Nocleh.
4. den: snídaně. Ráno pokračování 
plavby úchvatnou přírodní krajinou  
k ústí Sognefjordu a dále podél ro-
mantického pobřeží  Atlantiku do 
Bergenu. Po přistání kolem poledne 
transfer do hotelu a ubytování. Odpo-
ledne se zájemci mohou vydat lanov-

kou na horu Ulriken s nádhernými vy-
hlídkami na město, okolní zálivy, hory 
a pobřeží Atlantiku. Nocleh (2 noci).
5. den: snídaně. Celodenní prohlídka 
starobylého Bergenu, kterou začnete 
na pověstném rybím trhu, kde se jistě 
necháte zlákat k ochutnávce někte-
ré z místních rybích specialit. Určitě 
vás okouzlí unikátní hanzovní domy 
a k pohodové relaxaci vám přispěje 
zastávka v nábřežních kavárničkách. 
Dále si prohlédnete starobylou pří-
stavní pevnost a středověké kostely, 
ze kterých je nejkrásnější Mariánský 
kostel. Alternativou k toulkám pří-
stavem může být návštěva mořského 
akvária s tučňáky a tuleni. Nocleh.
6. den: snídaně. Dle letového řádu 
individuální volno. Transfer na letiště  
a odlet do Prahy.
Změna programu vyhrazena.

č. zájezdu termín cena Kč
NOB147L01 18.06.–23.06.2019 34 990
NOB147L02 06.08.–11.08.2019 34 990

VYUŽIJTE SLEVU ZA VČASNOU REZERVACI – info str. 4–5

Minimální počet účastníků: 20.
Cena zahrnuje: leteckou přepravu Praha–Oslo a Bergen–
Praha s možným přestupem vč. všech letištních poplatků 
• transfery z letiště na hotel a zpět • jízdu vlakem Oslo–
Myrdal • jízdu horskou železnicí Myrdal–Flåm • plavbu 
lodí Flåm–Leikanger a Leikanger–Bergen • 5 nocí ve 
2lůžkovém pokoji v hotelech se snídaní • služby průvodce  
FIRO-tour • zákonné pojištění ve znění zákona č. 159/99 Sb.
Fakultativní příplatky: pojištění léčebných výloh 
• komplexní pojištění - viz katalog str. 11 • 1lůžkový pokoj 
(7 490 Kč) • vstupy cca 500 NOK.

Rezervujte na www.firo.cz/NOB147

OBLÍBENÝ PROGRAM 
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NORSKO Špicberky - nejseverněji v životě
Oslo • Longyearbyen • Isfjorden • Barentsburg • Esmarksbreen • Nordenskiöld • Oslo

1. den: Odlet z Prahy do Oslo večer. 
Přílet na letiště Gardermoen severně 
od Oslo. Transfer na ubytování.
2. den: Dopoledne odlet za polární 
kruh. Přílet do správního střediska 
souostroví Svalbard – Longyearbyen. 
Osada je pojmenovaná po americkém 
podnikateli Johnovi Munro Longye-
arovi, který jako vedoucí společnosti 
Coal založil arktické město a první 
velký důl na Špicberkách. Transfer na 
ubytování. Odpoledne společná pro-
cházka, při které si podrobněji pro-
hlédneme nejdůležitější místa: uni-
verzitu, kostel s přilehlým hřbitovem 
a sídlo správce souostroví. Večeře je  
v ceně zájezdu.
3. den: Během dneška si představíme 
dřívější život ve zdejších náročných 
podmínkách. Dopoledne můžete na-
vštívit muzeum dobývání severního 
pólu nebo muzeum Špicberků, od-

poledne uhelný důl č. 3 (vstupné je  
v ceně), a část večera strávíme ve sty-
lové dřevěné boudě za městem (tento 
výlet je též v ceně zájezdu). Zde nás 
místní obyvatelé pohostí večeří (prav-
děpodobně ze sobího masa) a sdělí 
informace o ledních medvědech a za-
jímavostech o Špicberkách.
4. den: Po snídani nás při cestě  
k lodi čekají krásné pohledy na polár-
ní pustinu i výhledy na „ledový fjord“ 
Isfjorden. Po něm pak poplujeme 
na celodenní výlet lodí do obydlené 
ruské hornické osady Barentsburg. 
Barentsburg je ruské území na Špic-
berkách. Po prohlídce osady, kde žije 
jen několik stovek obyvatel, se v pří-
padě dobrého počasí poplavíme lodí  
k překrásnému ledovci 
Esmarksbreen – splaz ústí přímo do 
moře! V ceně plavby je oběd na lodi  
a večeře.

5. den: Safari po fjordu – plavba rych-
lým člunem do opuštěného „města 
duchů“ Pyramiden a při cestě zpět 
zastávka u čela mohutného ledovco-
vého splazu Nordenskiöld. Plavba 
není vhodná pro těhotné ženy a pro 
osoby s bolestmi zad – sleva z ceny, 
nutno uplatnit při koupi zájezdu 
nebo do 7 kalendářních dnů od data 
rozhodnutí o konání zájezdu. Jako 
náhradní individuální program bez 
průvodce doporučujeme např. výlet 
taxi do malebného údolí Bjorndalen 
a návrat zpět procházkou po pobřeží 
s výhledy na fjord a protilehlé ledov-
cové splazy. V ceně plavby je oběd na 
lodi. Večeře dle volby klienta v některé 
místní restauraci (není v ceně zájezdu).
6. den: Během dne odlet do Oslo a na-
večer do Prahy.

Změna programu vyhrazena.

č.zájezdu termín cena Kč
NSA147L01 09.06.–14.06.2019 71 900

VYUŽIJTE SLEVU ZA VČASNOU REZERVACI – info str. 4–5

Minimální počet účastníků: 12.
Cena zahrnuje: leteckou přepravu Praha - Longyear-
byen - Praha s možným přestupem vč. letištních poplatků  
• transfery z letiště na hotel a zpět • 5 nocí ve 2 lůžkovém 
pokoji (s vlastním sociálním zařízením) v hotelech a penzi-
onech se snídaní • 3x polopenze • 2x lehký oběd • vstup-
né do uhelného dolu • celodenní plavby do Barentsburgu  
a Pyramiden • průvodce • zákonné pojištění ve znění zá-
kona č. 159/99 Sb.
Fakultativní příplatky: pojištění léčebných výloh • kom-
plexní pojištění - viz katalog str. 11 • 1 lůžkový pokoj (9 500 Kč)  
• odečet 2 večeří (3 500 Kč) • odečet za neúčast na Safari 
plavbě do Pyramiden (5 000 Kč)
Poznámka: zájezd je pořádán ve spolupráci s partnerskou CK.

Rezervujte na www.firo.cz/NSA147

FINSKO Finsko - za polární září
Kittilä • Ylläsjärvi • Lainio

1. den: Odlet z Prahy s přestupem 
do Kittilä. Přesun místním letišt-
ním autobusem do hotelu ve vesnici 
Ylläsjärvi. Ubytování, sauna, večeře.
2. den: Snídaně formou švédského 
stolu. Přesun na husky farmu. Výlet 
se psím spřežením – každý bude mít 
možnost vyzkoušet si řízení zápřahu  
a vychutnat si jedinečný zážitek bě-
hem 15 km dlouhého výletu. Posezení 
v laponském stanu u ohně, povídání  
s musherem. Odpoledne volné k 
vlastním aktivitám, možnost zapůjčit 
si běžky a vyrazit do zasněžené kra-
jiny. Upravené stopy vedou přímo od 
hotelu. Večeře. Večer výlet na sobí 
farmu. Seznámení se s těmito se-
verskými zvířaty a jejich chovateli. 

V saních tažených sobem budeme 
vyhlížet polární záři na 4km okruhu.
3. den: Na sněžných skútrech se vy-
dáme přes zamrzlé arktické mokřiny 
a řeky až k jezeru, kde si vyvrtáme 
díru v ledu a zkusíme své štěstí při 
rybaření na dírkách. Oběd a teplý ná-
poj zajištěny, délka jízdy na skútrech 
je 35-40 km. Řízení skútru střídavě  
2 osobami, za příplatek možnost 
vlastního skútru. Večer fakultativně 
výlet na sněžnicích s vyhlížením po-
lární záře.
4. den: Ráno je volné k vlastním akti-
vitám. Po poledni přesun mikrobusem 
do Sněhové vesnice Lainio. Prohléd-
neme si fantastické ledové sochy, 
unikátní výzdobu sněhového hotelu, 

ledovou restauraci i kapli. Možnost 
občerstvení. Ochutnáte finskou vodku 
ze skleničky vyrobené z ledu?
Večerní aktivita (za příplatek) se ode-
hrává na zamrzlém jezeře Ylläsjärvi. 
Oblečeme si silný neoprenový zá-
chranářský oblek. Zakryje celé naše 
tělo kromě obličeje a my budeme mít 
možnost vyzkoušet si pobyt v ledové 
vodě mezi krami ledu, aniž bychom cí-
tili chlad. Čeká nás jedinečný zážitek!
5. den: Poslední možnost užít si po-
hádkově zasněženou krajinu při pro-
cházce v okolí nebo na běžkách. Před 
polednem odjezd na letiště a odlet  
do ČR.

Změna programu vyhrazena.

č.zájezdu termín cena Kč
FZQ136L01 14.03.–18.03.2019 42 900

VYUŽIJTE SLEVU ZA VČASNOU REZERVACI – info str. 4–5

Minimální počet účastníků: 10.
Cena zahrnuje: leteckou přepravu Praha - Kittilä - Praha 
s možným přestupem vč. letištních poplatků • transfery  
z letiště na hotel a zpět • transfery v rámci uvedeného pro-
gramu • 4x ubytování ve 3• hotelu (2lůžkové pokoje s WC  
a sprchou), 4x polopenze, aktivity uvedené v programu 
včetně potřebného vybavení, řízení skútru 2 osobami, 
místního průvodce, zákonné pojištění ve znění zákona  
č. 159/99 Sb.
Fakultativní příplatky: pojištění léčebných výloh 
• komplexní pojištění - viz katalog str. 11 • 1 lůžkový po-
koj (4 500 Kč) • řízení skútru 1 osobou (2 200 Kč) • výlet 
na sněžnicích (1 850 Kč) • plavání mezi krami (2 250 Kč)  
• nocleh ve sněhovém hotelu - na vyžádání
Poznámka: • zájezd je pořádán ve spolupráci s partner-
skou CK.

Rezervujte na www.firo.cz/FZQ136

NOVINKA V NABÍDCE

NOVINKA V NABÍDCE
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FINSKOMagická krása zimního Finska

Aktivní dovolená v srdci finského La-
ponska.

1.den: přílet do Ivalo, transfer do 
Northern Lights Village, večeře, noc-
leh.
2.den: snídaně, aktivity dle vybraného 
balíčku, večeře, nocleh.
3.den: snídaně, aktivity dle vybraného 
balíčku, večeře, nocleh.
4.den: snídaně, aktivity dle vybraného 
balíčku, večeře, nocleh.
5.den: snídaně, transfer na letiště 
Ivalo, odlet do Prahy.

Ubytování ve speciálních chatkách 
Aurora, které umožňují ten nejlepší 
výhled pro pozorování polární záře. 
Chatky mají 29m², vlastní koupelnu/
WC, vybaveny ručníky, rychlovarnou 
konvicí, vysoušečem vlasů, miniled-
ničkou a WiFi připojením v ceně.
Všechny níže uvedené aktivity jsou  
k dispozici v bezprostředním okolí va-
šeho pobytu a nevyžadují minimální 
počet účastníků. Zimní aktivity jsou 
zpravidla realizovatelné od 14.11 do 
21.04., podzimní aktivity pak od 27.08 
do 13.11. Thermo oblečení a veškeré 
další potřebné vybavení jsou k dispo-
zici bez dalších nákladů.

Možnost následujících aktivit:

Celodenní výlet do Nellim
Objevte místo, kde se setkávají vý-
chodní, západní a severní kultury v 
malé vesničce Nellim spolu s prohlíd-
kou kostela nejsvětější Trojice.
Siida muzeum
prozkoumejte způsob života a historii 
místních obyvatel - Sámů a nechte se 
unést krásou velkolepé nezamrzající 
řeky Juutuanjoki, protékající mezi za-
sněženými útesy.
Hledá se Santa!
Den plný nezapomenutelných vánoč-
ních zážitků pro děti.
Husky Safari 1 h, 2 h nebo 4 h
Dychtiví psi běžící v plné rychlosti 
zasněženou tichou krajinou a sáně 
hladce klouzající po sněhové pokrýv-
ce. Vedoucí pes se na Vás podívá na 
rozcestí: vpravo? doleva? Mush! To je 
zážitek na který nikdy nezapomenete!
Workshop pro fotografy
Jak nejlépe zachytit polární záři? In-
struktor s 20ti letou zkušeností foto-
grafování polární záře vám poradí.
Krajinou na sněžnicích
Sněžnice jsou nejlepší volbou jak 
poznat skutečnou přírodu Laponska, 
hluboký sníh křupající pod vašimi 

kroky, stromy pod hustou sněhovou 
pokrývkou a v dáli se potulující stádo 
sobů - zimní příroda ve vlastním kou-
zelném světě.
Sobí express 2 h
Sedněte si do saní, vyzvěte soby - a 
držte se! Nyní můžete vidět, jak se 
obyvatelé Laponska přemisťovali 
předtím než sněžné skútry dorazily 
do severní divočiny. Jízda saněmi se 
sobím spřežením v zimním lesem je 
zážitek, který nepřichází každý den v 
životě!
Sobí den 4 h
Co jedí sobi v zimě? Jak přežívají sobi 
venku při teplotě -45°C? Je na čase 
to zjistit! Prozkoumáme sobí farmu, 
nakrmíme její čtyřnohé obyvatelé a 
vydáme se na projížďku saněmi se 
sobím spřežením.
Lekce běhu na lyžích
Lyžování je snadné a zvládne to kaž-
dý, kdo umí chodit! Během kurzu pro 
začátečníky vás průvodce naučí zá-
kladním technikám, po kterém může-
te vyrazit na lesní stezku, abyste byli 
svědky nezapomenutelné zimní krásy 
Laponska.

Změna programu vyhrazena.

VYUŽIJTE SLEVU ZA VČASNOU REZERVACI – info str. 4–5

Minimální počet účastníků: individuální
Cena zahrnuje: leteckou přepravu Praha-Ivalo-Praha  
s možným přestupem, transfer z letiště na ubytování  
a zpět, ubytování 4 noci v Aurora chatkách s vlastním soci-
álním zařízením, 4x polopenze (nápoje za příplatek), asis-
tence v AJ na telefonu.
Fakultativní příplatky: pojištění léčebných výloh 
• komplexní pojištění - viz katalog str. 11 • 1lůžkový pokoj 
(19 990 Kč) • výlety
Cena nezahrnuje: Vstupy, jednotlivé aktivity, ostatní 
transfery, spropitné pro průvodce a řidiče.
Poznámka: na vyžádání • aktuální ceny výletů v CK

Rezervujte na www.firo.cz/FZM136

Ivalo • Saariselka • Ivalo

č.zájezdu období cena Kč
FZM136K 16.10.–19.12.2018 od 49 990
FZM136K 20.12.–30.12.2018 od 52 990
FZM136L 30.12.2018–03.01.2019 od 52 990
FZM136L 04.01.–09.02.2019 od 49 990
FZM136L 10.02.–25.02.2019 od 52 990
FZM136L 26.02.–31.03.2019 od 49 990

NOVINKA V NABÍDCE

POLOPENZE V CENĚ

HVĚZDICOVÝ TYP ZÁJEZDU
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VELKÁ BRITÁNIE Londýn 
- letecké víkendy

1. den: odlet z Prahy do Londýna. Po 
příletu transfer do hotelu a ubytová-
ní. V závislosti na letovém řádu krát-
ká procházka podvečerním centrem 
hlavního města Británie v oblasti 
Trafalgar Square, Piccadilly Circus a 
Soho. Nocleh.
2. den: snídaně. Přejezd metrem 
nebo vlakem do centra bankovnictví - 
k Anglické bance a Královské burze. 
Odtud procházkou k pevnosti Tower 
of London, kde jsou vystaveny anglic-
ké korunovační klenoty. Procházka po 
mostě Tower Bridge a poté přejezd 
double-deckrem do malebné čtvrti 
Greenwich s Královskou observato-
ří a nultým poledníkem. Cesta zpět 

čtvrtí Docklands vlakem DLR, který 
má bezobslužný systém řízený počí-
tačem. Nocleh.
3. den: snídaně. Prohlídka majestátní 
katedrály St. Paul, která se nachází ve 
čtvrti, kde se snoubí historie s moder-
nou – the City. Přejezd do čtvrti West-
minster, kde se pokocháte pohledem 
na budovu Parlamentu se slavným 
Big Benem, procházka vládní čtvrtí 
Whitehall, kde lze nahlédnout přes 
mříže do Downing Street, sídla brit-
ské premiérky. Na závěr dne možnost 
navštívit obří kolo – Londýnské oko. 
Nocleh.
4. den: snídaně. Přejezd k Buckin-
ghamskému paláci, který je sídlem 

královny Alžběty II. V případě pěkné-
ho počasí je zde možné vidět střídání 
stráží. Procházka parkem sv. Jakuba 
a zakončení programu na Trafalgar 
Square. V závislosti na letovém řádu 
lze individuální volno do odjezdu na 
letiště vyplnit návštěvou několika mu-
zeí, např. Britského muzea, Národní 
galerie a muzea voskových figurín 
Madame Tussauds, nebo můžete na-
koupit na jedné z nejrušnějších tříd 
Londýna, Oxford Street s obchody 
nejznámějších značek. Transfer na 
letiště, odlet do Prahy.

Změna programu vyhrazena.

č. zájezdu termín cena Kč
LOL144L01 19.04.–22.04.2019 14 990
LOL144L02 08.05.–11.05.2019 14 990
LOL144L03 13.06.–16.06.2019 14 990
LOL144L04 05.07.–08.07.2019 14 990
LOL144L05 15.08.–18.08.2019 14 990
LOL144L06 25.10.–28.10.2019 14 990

VYUŽIJTE SLEVU ZA VČASNOU REZERVACI – info str. 4–5

Minimální počet účastníků: 20.
Cena zahrnuje: leteckou dopravu Praha-Londýn a zpět  
vč. všech letištních poplatků • kabinové zavazadlo • trans-
fer letiště-hotel-letiště • 3 noci ve 2lůžkovém pokoji v ho-
telu se snídaní • služby průvodce FIRO-tour • zákonné 
pojištění ve znění zákona č. 159/99 Sb.
Fakultativní příplatky: pojištění léčebných výloh 
• komplexní pojištění - viz katalog str. 11 • 1lůžkový pokoj 
(3 990 Kč) • zavazadlo k odbavení dle letecké společnosti 
(od cca 1 600 Kč) • vstupy cca 110 GBP • jízdné MHD cca 
40 GBP.

Rezervujte na www.firo.cz/LOL144

VELKÁ BRITÁNIE Londýn plný kouzel Harryho Pottera

1. den: odlet z Prahy do Londýna. Po 
příletu transfer do hotelu. Přejezd 
veřejnou dopravou do centra Londýna 
a prohlídka Trafalgar Square, na kte-
rém se nachází Národní galerie a Pic-
cadilly Circus. Dále uvidíte čtvrť Soho, 
kde si můžete dát večeři v Čínské 
čtvrti. Večer návrat na hotel. Nocleh.
2. den: po snídani se svezete nej-
starším metrem na světě do centra 
Londýna. Prohlídka začne ve West-
minsteru. Uvidíte Lambeth Bridge, po 
kterém se proháněl Harry v double-
-deckeru, a hlavní dominanty – Par-
lament s Big Benem, Westminster 
Abbey a Buckinghamský palác. Pro-
jdete kolem Downing Street se síd-
lem britské premiérky, Horse Guards 
a Scotland Yardu neboli Ministerstva 
kouzel. Dále uvidíte Leicester Squa-
re a děti jistě rády navštíví muzeum 
voskových figurín Madame Tussauds, 

kde si můžete udělat fotky se známý-
mi osobnostmi. V podvečer se pro-
jedete double deckerem na Strand, 
kde se nachází Australia House, kte-
rý posloužil jako Gringottova banka,  
a Královský soudní dvůr, dále kolem 
katedrály sv. Pavla, odkud je vidět i 
Millenium Bridge (zničili jej Smrtije-
di). Ve večerních hodinách návrat na 
hotel. Nocleh.
3. den: po snídani přejezd do Studia 
Warner Bros. Budete mít možnost 
blíže prozkoumat kouzla filmů o Ha-
rry Potterovi a místa, kde se natáčela 
nejúspěšnější filmová série všech 
dob. Poznáte zákulisí z filmů a pro-
hlédnete si nádherné kostýmy, nej-
různější rekvizity a animace. Můžete 
se projít po hlavní hale v Bradavicích, 
Brumbálově pracovně nebo Příčné 
ulici. Dozvíte se, jak se v jednotlivých 
filmech dělaly speciální efekty a zá-

běry. Po prohlídce, která bude trvat 
cca 3 - 4 hodiny, přijedete na nádraží 
King's Cross, kde se nachází nástu-
piště 9 a 3/4 se slavným vozíkem ve 
zdi. A na závěr dne procházka k Tower 
of London a Tower Bridge, kde si po-
slechnete nejednu královskou legen-
du. Ve večerních hodinách návrat na 
hotel. Nocleh.
4. den: snídaně. V závislosti na leto-
vém řádu můžete poslední den na-
vštívit další zajímavá londýnská místa, 
např. Greenwich s nultým poledníkem 
a námořním muzeem nebo se projet 
na London Eye. Je také možné zdar-
ma navštívit některá londýnská mu-
zea (např. Britské muzeum) či jít na-
kupovat na Oxford Street. Transfer na 
letiště, odlet do Prahy.

Změna programu vyhrazena.

č. zájezdu termín cena Kč
LHP144L01 19.04.–22.04.2019 16 490
LHP144L02 08.05.–11.05.2019 16 490
LHP144L03 05.07.–08.07.2019 16 490
LHP144L04 22.08.–25.08.2019 16 490

VYUŽIJTE SLEVU ZA VČASNOU REZERVACI – info str. 4–5

Minimální počet účastníků: 20.
Cena zahrnuje: leteckou dopravu Praha-Londýn a zpět  
vč. všech letištních poplatků • kabinové zavazadlo • trans-
fer letiště-hotel-letiště • 3 noci ve 2lůžkovém pokoji v ho-
telu se snídaní • vstupné do Studia Warner Bros • služby 
průvodce FIRO-tour • zákonné pojištění ve znění zákona 
č. 159/99 Sb.
Fakultativní příplatky: pojištění léčebných výloh 
• komplexní pojištění - viz katalog str. 11 • 1lůžkový pokoj 
(3 990 Kč) • zavazadlo k odbavení dle letecké společnosti 
(od cca 1 600 Kč) • vstupy cca 110 GBP • jízdné MHD cca 
40 GBP.

Rezervujte na www.firo.cz/LHP144
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VELKÁ BRITÁNIEPerly starobylé Anglie
Canterbury • Leeds • Oxford • Bath • Stratford upon Avon • Warwick • Cambridge • Londýn

1. den: ráno odjezd z ČR. Denní pře-
jezd přes Německo a Belgii. Nocleh 
ve Francii.
2. den: ranní trajekt nebo Eurotu-
nel do Velké Británie. První zastávka 
bude u doverských křídových útesů  
v uměle vytvořeném parku Samphire 
Hoe, s neuvěřitelnými výhledy na vy-
soce se tyčící útesy nad vámi. Prohlíd-
ka opevněného středověkého města 
Canterbury s nádhernou katedrálou. 
Pak bude následovat překrásný vodní 
hrad Leeds s rozsáhlými květinovými 
zahradami a bludištěm. Přejezd na 
ubytování a nocleh.
3. den: snídaně. Ráno uvidíte krásné 
univerzitní město Oxford s řadou his-
torických univerzitních budov a kolejí. 
Poté procházka s kapkou mystiky – 
megalitický kruh v Avebury. Návště-

va historického města Bath, jednoho  
z nejkrásnějších měst ve Velké Britá-
nii díky jednotnému architektonické-
mu stylu. Budete obdivovat zachovalé 
římské lázně vystavěné na termál-
ních pramenech. Náměstí The Circus 
a monumentální budovy na Royal 
Crescent, které jsou dílem architek-
tů Johna Wooda staršího a mladšího. 
Nocleh.
4. den: po snídani prohlídka rodiště 
Williama Shakespeara – Stratford-
-upon-Avon, malebné historické měs-
tečko s typickými hrázděnými domky. 
Poté si prohlédnete perlu středověku 
– impozantní hrad Warwick, který 
patří mezi nejzachovalejší v Anglii  
s expozicí muzea Madame Tussauds. 
V podvečer univerzitní město Cam-
bridge, město ležící na řece Cam, 

druhá nejstarší anglická univerzita  
a tradiční rival Oxfordu. Nocleh.
5. den: snídaně. Celodenní Londýn. 
Pěší prohlídka nejvýznamnějších pa-
mátek metropole – budova parlamen-
tu s věží Big Ben, Westminster Abbey 
a London Eye. Slavnostní ceremonie 
střídání královských gard na White-
hallu nebo u Buckinghamského palá-
ce. Piccadilly Circus, Trafalgar Squa-
re a čínská čtvrť v Soho. Odpolední 
volno k návštěvě muzeí nebo dalších 
pamětihodností. Večerní odjezd zpět 
do ČR, noční přejezd trajektem nebo 
Eurotunelem do Francie.
6. den: návrat přes Belgii a Německo 
do ČR v odpoledních hodinách.

Změna programu vyhrazena.

č. zájezdu termín cena Kč trasy (viz str. 8)
APL144L01 16.05.-21.05.2019 9 990 1
APL144L02 30.07.-04.08.2019 9 990 1

VYUŽIJTE SLEVU ZA VČASNOU REZERVACI – info str. 4–5

Minimální počet účastníků: 35.
Cena zahrnuje: dopravu klimatizovaným autobusem  
s WC • Eurotunel nebo trajekt • 4 noci ve 2lůžkovém pokoji  
v hotelu • 3x snídaně • služby průvodce • zákonné pojiště-
ní ve znění zákona č. 159/99 Sb.
Fakultativní příplatky: pojištění léčebných výloh 
• komplexní pojištění - viz katalog str. 11 • 1lůžkový pokoj 
(4 000 Kč) • vstupy cca 100 GBP • jízdné MHD.
Poznámka: zájezd je pořádán ve spolupráci s partnerskou CK.

Rezervujte na www.firo.cz/APL144

VELKÁ BRITÁNIELondýn s návštěvou studií Harryho Pottera

1. den: ráno odjezd z ČR. Denní pře-
jezd přes Německo a Belgii. Nocleh 
ve Francii.
2. den: ranní trajekt nebo Eurotunel 
do Anglie. Návštěva Warner Bros 
Studia v Leavesdeanu, jedinečná 
příležitost blíže prozkoumat kouzla 
filmů o Harry Potterovi, místa kde se 
natáčela nejúspěšnější filmové série 
všech dob. Budete zde mít čest poznat 
zákulisí z filmů, prohlédnete si nád-
herné kostýmy, nejrůznější rekvizity  
a animace. Dozvíte se, jak se v jednot-
livých filmech dělaly speciální efekty 

a záběry. Můžete se projít po hlavní 
bradavické hale, Brumbálově pra-
covně nebo Příčné ulici nebo navštívit 
Chroptící chýši či Ollivanderův obchod 
s kouzelnickými hůlkami. Odpoledne 
v Londýně. Možná návštěva muzeí 
podle zájmu – děti jistě rády navštíví 
muzeum voskových figurín Madame 
Tussaud’s nebo Britské národní mu-
zeum. Ubytování. Nocleh.
3. den: snídaně. Dopolední pěší 
prohlídka Londýna. Královská čtvrť 
Westminster – Westminster Abbey, 
Parlament s věží Big Ben. Slavnostní 

ceremonie střídání královských gard 
na Whitehallu či u Buckinghamského 
paláce. Trafalgarské náměstí a Pic-
cadilly Circus se světelnou reklamou. 
Odpoledne individuální volno, možná 
návštěva muzeí a atrakcí podle zájmu 
– Londýnsko oko, akvárium a další. 
Možnost fakultativní večeře. Večerní 
odjezd zpět do ČR, noční přejezd tra-
jektem nebo Eurotunel do Francie.
4. den: návrat přes Belgii a Německo 
do ČR v odpoledních hodinách.

Změna programu vyhrazena.

č. zájezdu termín cena Kč trasy (viz str. 8)
LHB144L01 30.05.-02.06.2019 5 690 1
LHB144L02 26.08.-29.08.2019 5 690 1
LHB144L03 26.09.-29.09.2019 5 690 1

VYUŽIJTE SLEVU ZA VČASNOU REZERVACI – info str. 4–5

Minimální počet účastníků: 35.
Cena zahrnuje: dopravu klimatizovaným autobusem  
s WC • Eurotunel nebo trajekt • 2 noci ve 2lůžkovém pokoji  
v hotelu • 1x snídaně • služby průvodce • zákonné pojiště-
ní ve znění zákona č. 159/99 Sb.
Fakultativní příplatky: pojištění léčebných výloh 
• komplexní pojištění - viz katalog str. 11 • 1lůžkový pokoj 
(1 990 Kč) • Warner Bros Studio - Harry Potter - nad 16 let 
1 380 Kč, 5–15 let 1 120 Kč, dítě do 5 let zdarma v dopro-
vodu dospělé osoby • muzeum Madame Tussauds - nad 
16 let 980 Kč, 4–15 let 810 Kč • další vstupy cca 30 GBP  
• jízdné MHD cca 15 GBP.
Poznámka: zájezd je pořádán ve spolupráci s partnerskou CK.

Rezervujte na www.firo.cz/LHB144

TM and © Warner Bros. Entertainment Inc.
Harry Potter Publishing Rights © J.K.R.

NOVINKA V NABÍDCE
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VELKÁ BRITÁNIE Putování Anglií - nejen pro milovníky detektivek
Windsor • Caversham • Wallingford • Dorchester-on-Thames • Oxford • Henley-on-Thames

1. den: odlet z Prahy do Londýna.  
Po příletu přejezd do poklidného měs-
tečka Windsor, kde navštívíte největší 
obydlený hrad na světě a oficiální síd-
lo královny. Během prohlídky uvidíte 
např. domeček pro panenky a pro-
jdete si reprezentační místnosti, kde 
mezi mnoha exponáty můžete zkusit 
najít třeba kulku, která zabila slav-
ného admirála Nelsona. Podvečerní 
procházka do nedalekého Etonu, kde 
se nachází významná škola nejen pro 
členy královské rodiny. Nocleh.
2. den: snídaně. Výlet do hrabství 
Berkshire, kde půjdete ve stopách 
inspektora Barnabyho. Navštívíte 
velkolepé stavení Dorney Court, kte-
ré je obklopeno krásnou zahradou  
a parkem. Toto tudorovské panské 
sídlo bylo použito v několika dílech 
Vražd v Midsomeru, ale také v detek-
tivce od Agathy Christie. Poté doje-

dete do Cavershamu, odkud budete 
pokračovat do jedinečné anglické 
vesnice Mapledurham, kde si mů-
žete prohlédnout nádherné Maple-
durhamské panství a historický mlýn  
z 15. století, ve kterém se nachází 
malá vodní elektrárna. Zdejší panství 
použili filmaři hned v několika fil-
mech. Návrat na hotel a nocleh.
3. den: po snídani vyrazíte do maleb-
ného Dorchester-on-Thames, jedné z 
nejkrásnějších Midsomerských ves-
nic. Návštěva středověkého opatství, 
které posloužilo jako filmová kulisa  
v různých epizodách. Vaše další za-
stávka bude malá půvabná vesnička 
Ewelme, kde se taktéž několikrát 
natáčelo, např. film Bídníci z r. 1912. 
Projdete se tichou krajinou kolem 
řeky, než budete pokračovat do nád-
herného městečka Wallingford, jehož 
lokace byly použity pro fiktivní město 

Causton. Nedaleko odtud navštívíte 
kostelík v Cholsey, kde je pohřbena 
královna detektivek Agatha Christie. 
Odpoledne vás zavedeme do nejstar-
šího a nejslavnějšího univerzitního 
města Velké Británie, do Oxfordu. 
Užijete si procházku úzkými dláždě-
nými uličkami a kolem univerzitních 
budov, které jsou zbarveny do žluta. 
Budete si moci prohlédnout i Christ 
Church College a slavnou jídelnu zná-
mou z filmů o Harry Potterovi. Nocleh.
4. den: snídaně. V dopoledních hodi-
nách navštívíte příjemné živé městeč-
ko Henley-on-Thames, které je cent-
rem veslování. Procházkou podél řeky 
Temže zakončíte pátrání po místech, 
kde se natáčel velice populární brit-
ský seriál. Transfer na letiště a odlet 
do Prahy.

Změna programu vyhrazena.

č. zájezdu termín cena Kč
APU144L01 08.05.–11.05.2019 17 990
APU144L02 22.08.–25.08.2019 17 990

VYUŽIJTE SLEVU ZA VČASNOU REZERVACI – info str. 4–5

Minimální počet účastníků: 20.
Cena zahrnuje: leteckou dopravu Praha-Londýn-Praha 
vč. všech letištních poplatků • kabinové zavazadlo • trans-
fery • doprava minibusem či autobusem dle programu  
• 3 noci ve 2lůžkovém pokoji ve 3* hotelu se snídaní  
• služby průvodce FIRO-tour • zákonné pojištění ve znění 
zákona č. 159/99 Sb.
Fakultativní příplatky: pojištění léčebných výloh 
• komplexní pojištění - viz katalog str. 11 • 1lůžkový pokoj 
(3 990 Kč) • zavazadlo k odbavení dle letecké společnosti 
(od cca 1 600 Kč) • vstupy cca 60 GBP.

Rezervujte na www.firo.cz/APU144

VELKÁ BRITÁNIE Krásné a kouzelné Skotsko
Edinburgh • Rosslynská kaple • Linlithgow • Falkirk • Stirling • Oban • Staffa • Iona • Luss

1. den: odlet z Prahy do Edinbur-
ghu. Po příletu transfer do centra  
a prohlídka města s nenapodobitel-
nou atmosférou, které svou polohou 
patří mezi nejkrásnější na světě. Ná-
vštěva mohutného hradu s expozicí 
skotských korunovačních klenotů. 
Příjemná bude jistě procházka po tzv. 
Royal Mile lemované mnoha histo-
ricky cennými stavbami jako je např. 
katedrála St. Giles či palác Holyrood 
House - sídlo královny. Nocleh (2 noci).
2. den: po snídani prohlídka Rosslyn-
ské kaple, překrásný gotický kostel 
s bohatou vnitřní výzdobou, v novější 
době poutní místo spojované s mýtem 
svatého grálu a templářů, proslave-
né románem Šifra mistra Leonarda. 
Návrat do Edinburghu a dokončení 
prohlídky. Zpět na ubytování a nocleh.
3. den: po snídani odjezd na prohlídku 
ruin paláce v Linlithgow, kde se na-
rodila skotská královna Marie Stuar-

tovna. Poté přejezd k Falkirkskému 
kolu, což je originální rotační výtah, 
který propojuje západní a východní 
pobřeží Skotska. Následně návštěva 
královského města Stirling, které je 
spojené s historií Williama Wallace 

známého jako Statečné srdce. Pro-
hlídka středověkého renesančního 
hradu, který se tyčí na strmé skále. 
Přejezd skotskou krajinou do Obanu. 
Ubytování a nocleh (2 noci).
4. den: snídaně. Celodenní výlet lodí 
na ostrovy Mull, Staffa a Iona. Ost-
rov Mull přejedete z jedné strany na 
druhou do přístavu, odkud poplujete 
menší lodí k ostrovu Staffa, kde lze 
pozorovat papuchalky a jehož nejpo-
zoruhodnějším místem je Fingalova 
jeskyně z čedičové vyvřeliny. Na ost-
rově Iona navštívíte nejstarší opatství 
ve Skotsku Iona Abbye, což je prasta-
ré benediktinské opatství s magic-
kou atmosférou. Návrat na ubytování  
a nocleh.
5. den: snídaně. Zastávka u největší-
ho skotského jezera Loch Lomond ve 
vesničce Luss, kde můžete obdivovat 
baráčky s břidlicovými střechami. 
Transfer na letiště a odlet do Prahy.

Změna programu vyhrazena.
č. zájezdu termín cena Kč
SJI144L01 20.06.–24.06.2019 26 990
SJI144L02 25.07.–29.07.2019 26 990

VYUŽIJTE SLEVU ZA VČASNOU REZERVACI – info str. 4–5

Minimální počet účastníků: 20.
Cena zahrnuje: leteckou přepravu Praha-Edinburgh, 
Glasgow-Praha s možným přestupem vč. všech letištních 
poplatků • dopravu autobusem (event. minibusem) dle 
programu • 4 noci ve 2lůžkovém pokoji v hotelech se sní-
daní • výlet lodí na tři ostrovy • služby průvodce FIRO-tour 
• zákonné pojištění ve znění zákona č. 159/99 Sb.
Fakultativní příplatky: pojištění léčebných výloh 
• komplexní pojištění - viz katalog str. 11 • 1lůžkový pokoj 
(3 990 Kč) • 4x večeře (3 190 Kč) • vstupné cca 50 GBP.

Rezervujte na www.firo.cz/SJI144 Daniel Kolář

NOVINKA V NABÍDCE
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VELKÁ BRITÁNIENeobjevený Wales - země hradů, údolí a hor
Windsor • Cardiff • Tenby • St. Davids • Brecon Beacons • Snowdonia • Caernarfon • Chester

1. den: odlet z Prahy do Londýna. Po 
příletu přejezd do poklidného měs-
tečka Windsor, kde se nachází největ-
ší obydlený hrad na světě a oficiální 
sídlo královny. Prohlídka dle časových 
možností. Přejezd na ubytování v ob-
lasti Cardiffu a nocleh (2 noci).
2. den: snídaně. Návštěva Cardiffu 
- hlavního města Walesu. Užijete si 
prohlídku města, které je poklidné  
a přitom živé, historické a přitom 
moderní. Uvidíte nejznámější památ-
ky, jako je např. Millennium Stadium 
nebo krásně zrekonstruovaný Cardiff 
Bay. Návštěva hradu Cardiff v centru 
města, který stojí na místě římské 
pevnosti. V odpoledních hodinách 
návštěva muzea pod širým nebem  
St. Fagans, které mapuje život ve 
Walesu od dob Keltů do nedávné 
minulosti. Uvidíte originální velšské 
domy, hrad, zahrady a ukázky řeme-
sel starých Velšanů. Návrat na hotel 
a nocleh.
3. den: po snídani navštívíte Big Pit, 
což je bývalý uhelný důl, kde máte 
možnost sfárat v těžní kleci do hlu-
bin a prohlédnout si podzemní důlní 
pracoviště. Dále budete pokračovat 
do národního parku Brecon Beacons, 
ve kterém jsou rozsáhlé listnaté lesy, 

dlouhá údolí, velká vřesoviště, jezera, 
vodopády a bohatá flóra. Poté návště-
va palírny Penderyn, kde ochutnáte 
pravou velšskou whisky. Přejezd na 
ubytování. Nocleh (2 noci).
4. den: snídaně. Celodenní výlet 
do nejzápadnějšího výběžku Wale-
su. První zastávka bude v Národní 
botanické zahradě, která se pyšní 
hned několika unikáty – nachází se 
tu například nejdelší trvalkový záhon  
v Evropě nebo ojedinělý skleník, o 
kterém zjistíte, proč se nedá vyfotit. 
Dále pojedete do půvabného rybář-
ského městečka Tenby, kde budete 
mít čas na procházku po krásné pláži.  
A poté navštívíte nejmenší město 
Velké Británie St. Davids, kde je bis-
kupský palác a ohromující katedrála, 
ve které jsou uloženy ostatky sv. Da-
vida, patrona Walesu. Návrat na hotel 
a nocleh.
5. den: snídaně. Cesta do severního 
Walesu s prohlídkou přístavního měs-
ta Aberystwyth. Pokračovat budete 
v národním parku Snowdonia s ná-
vštěvou populární turistické vesničky 
Portmeirion, která byla vytvořena 
architektem C. W. Ellisem v letech 
1925-1976 ve stylu italských vesnic. 
Nocleh (3 noci).

6. den: snídaně. Dnešní dopoledne 
strávíte v národním parku Snowdonia, 
kde se můžete svézt horskou železni-
cí s výhledy na vrchol nejvyšší velšské 
hory Mount Snowdon (1 085 m n. m.). 
V odpoledních hodinách navštívíte Ca-
ernarfon a jeho hrad, ve kterém byl 
korunován Charles na prince z Wale-
su. Návrat na hotel a nocleh.
7. den: po snídani přejezd po mostě 
na ostrov Anglesey – nejsevernější 
část Walesu s překrásnou přírodou se 
zastávkou ve městečku s nejdelším 
názvem na světě Llanfairpwllgwy-
ngyllgogerychwyrndrobwllllanty-
siliogogogoch. Prohlídka neolitické 
hrobky Barclodiad y Gawres s pro-
cházkou po pláži. Také navštívíte 
Plas Newydd, což je velkolepý panský 
dům s parkem a zahradami. A na zá-
věr navštívíte městečko Beaumaris  
s vodním hradem a krásnými výhledy 
na pobřeží. Návrat na hotel a nocleh.
8. den: snídaně. Návštěva středo-
věkého města Chester, které je plné 
tudorovských a viktoriánských budov 
se zachovalými hradbami z dob Říma-
nů. Přejezd na letiště v Manchesteru  
a odlet do Prahy.

Změna programu vyhrazena.

č. zájezdu termín cena Kč
AAW144L01 11.08.–18.08.2019 34 990

VYUŽIJTE SLEVU ZA VČASNOU REZERVACI – info str. 4–5

Minimální počet účastníků: 20.
Cena zahrnuje: leteckou dopravu Praha-Londýn, Man-
chester-Praha s možným přestupem vč. všech letištních 
poplatků • dopravu autobusem (event. minibusem) dle 
programu • 7 nocí ve 2lůžkovém pokoji v hotelech se sní-
daní • služby průvodce FIRO-tour • zákonné pojištění ve 
znění zákona č. 159/99 Sb.
Fakultativní příplatky: pojištění léčebných výloh 
• komplexní pojištění - viz katalog str. 11 • 1lůžkový pokoj 
(4 590 Kč) • 7x večeře (5 490 Kč) • vstupy cca 100 GBP.

Rezervujte na www.firo.cz/AAW144
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VELKÁ BRITÁNIE Na skok do Skotska
Edinburgh • Falkirk • Stirling • Glen Coe • Fort William • Skye • Loch Ness • Pitlochry • Glasgow

1. den: odlet z Prahy do Edinbur-
ghu. Po příletu transfer do centra  
a prohlídka města s nenapodobitel-
nou atmosférou, které svou polohou 
patří mezi nejkrásnější na světě. Ná-
vštěva mohutného hradu s expozicí 
skotských korunovačních klenotů. 
Příjemná bude jistě procházka po tzv. 
Royal Mile lemované mnoha histo-
ricky cennými stavbami jako je např. 
katedrála St. Giles či palác Holyrood 
House - sídlo královny. Nocleh.
2. den: po snídani odjezd k Fal-
kirkskému kolu, což je originální 
rotační výtah, který propojuje západ-
ní a východní pobřeží Skotska. Poté 
návštěva královského města Stirling, 
které je spojené s historií Williama 
Wallace známého jako Statečné srd-
ce. Prohlídka středověkého renesanč-
ního hradu, který se tyčí na strmé 
skále. Dále se cesta bude klikatit zá-
padní částí Skotské vysočiny. Nejdříve 
přejedete k největšímu skotskému 
jezeru Loch Lomond a pak projedete 
nádhernými přírodními scenériemi  
k nejkrásnějšímu údolí Skotska Glen 
Coe s tajuplným vřesovištěm Ran-
noch Moor. Nocleh (2 noci).
3. den: snídaně. Celodenní výlet  na 
největší ostrov Vnitřních Hebrid – 
Skye pyšnící se jedněmi z nejrozma-
nitějších a nejpůsobivějších scenérií 
Velké Británie. Projedete panorama-

tickou cestou míjející horské masivy 
a zastavíte u nejfotografovanějšího 
skotského hradu Eilean Donan Cas-
tle. Na ostrově lze vidět bizarní kra-
jinu a půvabná místa, např. hrad Dun-
vegan, který již několik staletí patří 
klanu MacLeodů. Nabízí krásnou za-
hradu k rozjímání a možnost plavby 
k volně žijící kolonii tuleňů (v pří-
padě příznivého počasí). Na závěr 
dne zastávka v městečku Portree s 
malebným přístavem, kde lze ochut-
nat typické jídlo fish and chips (rybu  
s hranolkami). Návrat na ubytování  
a nocleh.
4. den: snídaně. Dnešní trasa pove-
de údolím Great Glen přes maleb-
ný Fort Augustus, kde se zastavíte  
u zdymadel unikátní technické pa-

mátky Kaledonského kanálu, až  
k pověstmi opředenému jezeru Loch 
Ness se zastávkou u zříceniny hradu 
Urquhart Castle. Dále navštívíte ma-
lebné městečko Pitlochry, kde se lze 
projít k vodní elektrárně s průplavem 
pro lososy a prohlédnout si místní 
dílnu, kde se vyrábějí unikátní šper-
ky z vřesu. A též zde můžete navštívit 
palírnu a ochutnat pravou skotskou 
whisky. Nocleh.
5. den: snídaně. Cestou do Glasgow 
přejezd kolem slavného červeného 
železničního mostu Forth Bridge. 
Krátká prohlídka Glasgow, kde si pro-
hlédnete katedrálu sv. Munga. Trans-
fer na letiště a odlet do Prahy.

Změna programu vyhrazena.

č. zájezdu termín cena Kč
SOK144L01 11.07.–15.07.2019 24 990
SOK144L02 19.09.–23.09.2019 24 990

VYUŽIJTE SLEVU ZA VČASNOU REZERVACI – info str. 4–5

Minimální počet účastníků: 20.
Cena zahrnuje: leteckou přepravu Praha-Edinburgh, 
Glasgow-Praha s možným přestupem vč. všech letištních 
poplatků • dopravu autobusem (event. minibusem) dle 
programu • 4 noci ve 2lůžkovém pokoji v hotelech se sní-
daní • služby průvodce FIRO-tour • zákonné pojištění ve 
znění zákona č. 159/99 Sb.
Fakultativní příplatky: pojištění léčebných výloh 
• komplexní pojištění - viz katalog str. 11 • 1lůžkový pokoj 
(5 890 Kč) • 4x večeře (3 590 Kč) • vstupné cca 90 GBP.

Rezervujte na www.firo.cz/SOK144
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VELKÁ BRITÁNIENa sever Skotska 
s návštěvou ostrovů Orkneje a Skye
Edinburgh • Pitlochry • Loch Ness • Dunrobin • Skara Brae • ostrov Skye • Fort William • Glasgow 

1. den: odlet z Prahy do Edinburghu. 
Cestou do hotelu navštívíte králov-
skou jachtu Britannia, kterou často 
používala královna Alžběta II. k zahra-
ničním cestám. Ubytování a nocleh.
2. den: snídaně. Dopoledne prohlíd-
ka středověkého centra Edinbur-
ghu, během které navštívíte hrad  
s expozicí skotských korunovačních 
klenotů, druhých nejstarších v Evro-
pě, a projdete se po Královské míli 
s historickými budovami. Odjezd ko-
lem slavného červeného železničního 
mostu Forth Bridge do městečka Pit-
lochry. Jde o vyhledávané místo díky 
jeho malebné poloze v srdci Skotska,  
s možností procházky k vodní elek-
trárně se známým průplavem pro 
lososy. Zde si také můžete vychutnat 
tradiční odpolední čaj nebo ochutnat 
skotskou whisky ve zdejší palírně. Po-
kračování na sever Skotska na ubyto-
vání a nocleh.
3. den: snídaně. Dnes vás čeká prů-
jezd přes Skotskou vysočinu k le-
gendárnímu jezeru Loch Ness, kde 
navštívíte ruiny hradu Urquhart. 
Dále budete pokračovat po malebné 
panoramatické trase North Coast, 
která vede přes nejvzdálenější re-
giony Skotska. Navštívíte překrásný 

impozantní hrad Dunrobin s nádher-
nými zahradami shlížejícími na moře.  
Příjezd do hotelu a nocleh (2 noci).
4. den: snídaně. Celodenní výlet na 
dechberoucí ostrovy Orkneje, kde 
najdete úžasné pláže a historické 
objekty pod záštitou UNESCO. Na 
ostrovy přejedete trajektem a cestou 
se můžete kochat pohledy na jedny  
z nejvyšších útesů Británie. Po při-
stání si prohlédnete neolitické síd-
liště Skara Brae, Ring of Brodgar 
- kamenný kruh z doby bronzové  
a zastavíte se ve známém zálivu Sca-
pa Flow. Dále uvidíte největší město 
ostrova Kirkwall a italskou kapli, 
kterou postavili váleční zajatci. Ve ve-
černích hodinách návrat trajektem na 
pevninu a nocleh.
5. den: snídaně. Pokračování podél 
úchvatného severního pobřeží, kde 
jsou krásné písčité pláže a rozekla-
né skály, které vytvářejí zajímavý 
kontrast. Návštěva mystické jeskyně 
Smoo Cave. Dále budete pokračovat 
přes nedotčenou přírodu až ke krás-
nému jezeru Loch Assynt a uvidíte 
ruiny Ardvreck Castle. Přejezd na ho-
tel. Ubytování a nocleh.
6. den: po snídani začnete den pa-
noramatickou cestou míjející horské 

masivy přes severozápadní vysočinu 
podél úžasného jezera Loch Maree 
a zastavíte u nejfotografovanějšího 
skotského hradu Eilean Donan Cas-
tle. Dále budete pokračovat přes most 
na největší ostrov Vnitřních Hebrid - 
Skye pyšnící se jedněmi z nejrozma-
nitějších a nejpůsobivějších scenérií 
Velké Británie. Zastavíte se v městeč-
ku Portree s malebných přístavem, 
kde lze ochutnat typické jídlo fish and 
chips (rybu s hranolkami). Nocleh.
7. den: snídaně. Cestou do Armada-
le projedete jižní částí ostrova Skye  
a poté přeplujete trajektem do 
Mallaig, kde vás čeká nejhezčí pa-
noramatická cesta v celém Skotsku. 
Po krátké zastávce ve Fort Williamu 
budete pokračovat přes jedno z nej-
krásnějších údolí Skotska Glen Coe 
a největší vřesoviště Rannoch Moor 
k idylickému jezeru Loch Lomond  
a poté do Glasgow, největšího města 
ve Skotsku, které je známé pro své 
galerie a muzea. Nocleh.
8. den: snídaně. Dopolední individuál-
ní volno je možné využít k nákupům. 
Krátce po poledni prohlídka katedrály 
sv. Munga a transfer na letiště. Odlet 
do Prahy.
Změna programu vyhrazena.

č. zájezdu termín cena Kč
SOR144L01 01.07.–08.07.2019 39 990
SOR144L02 05.08.–12.08.2019 39 990

VYUŽIJTE SLEVU ZA VČASNOU REZERVACI – info str. 4–5

Minimální počet účastníků: 20.
Cena zahrnuje: leteckou přepravu Praha-Edinburgh  
a Glasgow-Praha vč. všech letištních poplatků • dopravu 
autobusem (event. minibusem) dle programu • 7 nocí ve 
2lůžkovém pokoji v hotelech se snídaní • trajekty na ost-
rov Skye a Orkneje • služby průvodce FIRO-tour • zákonné 
pojištění ve znění zákona č. 159/99 Sb.
Fakultativní příplatky: pojištění léčebných výloh 
• komplexní pojištění - viz katalog str. 11 • 1lůžkový pokoj 
(5 990 Kč) • 7x večeře (5 490 Kč) • vstupné cca 100 GBP.

Rezervujte na www.firo.cz/SOR144

OBLÍBENÝ PROGRAM 
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IRSKO, VELKÁ BRITÁNIE To nejlepší z Irska a Skotska
Dublin • Rock of Cashel • Dingle • Mohérské útesy • Kilbeggan • Belfast • Stirling • Falkirk 
• Glasgow • Loch Ness • Blair Castle • Pitlochry • Edinburgh

1. den: odlet z Prahy do Dublinu, 
transfer do hotelu. Nocleh.
2. den: snídaně. Krátká procházka 
po irském hlavním městě Dublinu s 
návštěvou katedrály sv. Patrika. Od-
jezd do hrabství Tipperary se zastáv-
kou u Rock of Cashel, nejkrásnější 
středověké památky v Irsku. Přejezd  
k národnímu parku Killarney. Nocleh 
(2 noci).
3. den: snídaně. Celodenní výlet po 
mystickém poloostrově Dingle se 
zastávkou ve stejnojmenném rybář-
ském městečku, které se chlubí del-
fínem Funghi. Při projížďce kolem 
rozeklaného pobřeží Atlantského oce-
ánu lze obdivovat nádherné výhledy 
a písečné pláže. Prohlídka Gallarus 
oratoře, která je jednou z nejpůsobi-
vějších raně křesťanských památek. 
Návrat na nocleh.
4. den: snídaně. Přejezd přes řeku 
Shannon a zastávka u návštěvnické-
ho centra s procházkou podél Mo-
hérských útesů, kde lze poslouchat 
bušení vln Atlantského oceánu. Cesta 
bude pokračovat podél pobřeží se za-
stávkou na ochutnávku irských sýrů 
na farmě Aillwee Cave. Dojezd do 
hotelu. Nocleh.
5. den: snídaně. Dopoledne návštěva 
palírny Kilbeggan, kde vás seznámí 
s historií a výrobou, a budete moci 

ochutnat zlatavě jantarovou irskou 
whiskey. Poté přejezd srdcem smara-
gdového ostrova, krajinou se čtyřiceti 
odstíny zelené, do Belfastu - hlav-
ního města Severního Irska. Krátká 
prohlídka města spojená s návštěvou 
jedinečné expozice v Titanic Belfast 
muzeu. Nocleh.
6. den: snídaně. Trajekt do Skotska  
a průjezd podél pobřeží hrabství 
Ayrshire, oblastí písečných pláží. 
Zastávka v Alloway u domu, kde se 
narodil a žil slavný skotský básník 
Robert Burns. Prohlídka největší-
ho skotského města Glasgow, jehož 
centrem je náměstí sv. Jiří. Nocleh 
(2 noci).
7. den: snídaně. Prohlídka královské-
ho Stirlingu s hradem, kde byla ko-
runována Marie Stuartovna. Přejezd  
k Falkirkskému kolu, což je originální 
rotační výtah, který propojuje západní 
a východní pobřeží Skotska. Návrat do 
Glasgow a prohlídka místní katedrály 
sv. Munga. Nocleh.
8. den: snídaně. První zastávka bude 
v kouzelné vesničce Luss u největšího 
skotského jezera Loch Lomond. Pře-
jezd přes jedno z nejkrásnějších údolí 
Skotska Glen Coe a vřesovištěm Ran-
noch Moor. Průjezd kolem Ben Nevi-
su - nejvyšší hora Velké Británie, do 
malebného Fort Augustus, kde jsou 

zdymadla a začíná pověstmi opředené 
jezero Loch Ness. Na závěr dne pro-
hlídka impozantních ruin Urquhart 
Castle. Nocleh.
9. den: po snídani průjezd Inverness, 
považovaným za hlavní město Skotské 
vysočiny. Další návštěva bude v Blair 
Castle - velkolepém sídle vévody  
z Atholu, které je jedním z nejna-
vštěvovanějších ve Skotsku, a to ne-
jen proto, že má jedinou soukromou 
armádu v zemi. Městečko Pitlochry 
- zastávka v palírně s ochutnávkou 
pravé skotské whisky nebo procházka 
k přehradě s "žebříkem" pro lososy. 
Cestou do Edinburghu přejezd kolem 
slavného červeného železničního 
mostu Forth Bridge. Nocleh (2 noci).
10. den: snídaně. Celodenní prohlídka 
Edinburghu - hlavního města Skot-
ska, během které budete obdivovat 
elegantní domy na „Novém městě", 
uvidíte skotské korunovační kleno-
ty na středověkém hradě a projdete 
se po Královské míli, kde se nachází 
několik důležitých staveb, např. ka-
tedrála St. Giles či Holyrood Palace. 
Nocleh.
11. den: snídaně. Individuální volno 
dle letového řádu. Transfer na letiště 
a odlet do Prahy.

Změna programu vyhrazena.

č. zájezdu termín cena Kč
SSI144L01 31.05.–10.06.2019 41 990
SSI144L02 12.07.–22.07.2019 41 990
SSI144L03 23.08.–02.09.2019 41 990

VYUŽIJTE SLEVU ZA VČASNOU REZERVACI – info str. 4–5

Minimální počet účastníků: 20.
Cena zahrnuje: leteckou přepravu Praha-Dublin a Edin-
burgh nebo Glasgow-Praha vč. všech letištních poplatků  
• dopravu autobusem dle programu • 10 nocí ve 2lůžko-
vém pokoji v hotelech nebo penzionech se snídaní • trajekt 
z Irska do Skotska • služby průvodce FIRO-tour • zákonné 
pojištění ve znění zákona č. 159/99 Sb.
Fakultativní příplatky: pojištění léčebných výloh 
• komplexní pojištění - viz katalog str. 11 • 1lůžkový pokoj 
(9 990 Kč) • 10x večeře (5 990 Kč) • vstupy cca 80 EUR  
a 80 GBP • jízdné MHD.

Rezervujte na www.firo.cz/SSI144

Daniel Kolář

OBLÍBENÝ PROGRAM 
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IRSKOLetní toulky smaragdovým Irskem
Rock of Cashel • Killarney • Ring of Kerry • Dingle • Mohérské útesy • Connemara • Kylemore 
Abbey • Kilbeggan • Dublin 

1. den: odlet z Prahy do Dublinu. 
Transfer do hotelu a ubytování. Noc-
leh.
2. den: snídaně. První zastávkou bude 
bývalé královské a církevní místo 
Rock of Cashel, které uchvacuje po-
hádkovými věžičkami. Poté přejezd 
ke Cahir Castle - typický irský hrad 
ze 13. století. Na závěr dne zastávka v 
kouzelné vesničce Adare s domečky s 
doškovými střechami. Večeře a nocleh 
(3 noci).
3. den: snídaně. Celodenní okružní 
cesta po známém Ring of Kerry na 
poloostrově Iveragh s panoramatic-
kými zastávkami. Můžete navštívit 
muzeum rašeliny či ochutnat rybu  
s hranolkami ve Waterville. Krátká 
vycházka v NP Killarney po zahradách 
panství Mucross house. Návrat na ho-
tel, večeře a nocleh.
4. den: snídaně. Celodenní okružní 

jízdu po poloostrově Dingle začne-
te na pláži Inch Beach. Při projížďce 
podél rozeklaného pobřeží budete 
jistě obdivovat dechberoucí výhledy 
na Atlantský oceán a určitě si také 
vychutnáte pravou irskou kávu v ka-
menné hospůdce. Prohlídka Gallarus 
oratoře, která je jednou z nejpůsobi-
vějších raně křesťanských památek, 
a poté zastávka v Dinglu - původně 
rybářském městečku, kde lze ochut-
nat slanou zmrzlinu. Návrat na hotel, 
večeře a nocleh.
5. den: snídaně. Přejezd přes řeku 
Shannon a putování krásnými pří-
rodními scenériemi hrabství Clare 
povede ke známým Mohérským úte-
sům. Jízda podél pobřeží a zastávka  
v oblasti národního parku The Burren 
u vápencové jeskyně  Ailwee Cave  
s ochutnávkou irských sýrů. Večeře  
a nocleh (2 noci).

6. den: snídaně. Průjezd národním 
parkem Connemara, který je proslulý 
nádhernou přírodou a connemarský-
mi poníky. Návštěva panství Kylemo-
re Abbey s upravenou viktoriánskou 
zahradou a jezerem. Krátká zastávka 
v Galway, kulturní metropoli Irska  
a středisku gaelského jazyka. Návrat 
na hotel, večeře a nocleh.
7. den: snídaně. Návštěva palírny 
Kilbeggan, kde vás seznámí s historií  
a výrobou, a budete moci ochutnat 
zlatavě jantarovou irskou whiskey. 
Prohlídka nejznámějších míst hlav-
ního města Irska Dublinu - Trinity 
College, hrad, katedrála sv. Patrika 
a Temple Bar plný irských hospůdek. 
Večeře a nocleh.
8. den: snídaně. Individuální volno 
dle letového řádu. Transfer na letiště  
a odlet do Prahy.
Změna programu vyhrazena.

č. zájezdu termín cena Kč
IMG144L01 04.05.–11.05.2019 28 990
IMG144L02 15.06.–22.06.2019 28 990
IMG144L03 29.06.–06.07.2019 28 990
IMG144L04 20.07.–27.07.2019 28 990
IMG144L05 03.08.–10.08.2019 28 990
IMG144L06 07.09.–14.09.2019 28 990

VYUŽIJTE SLEVU ZA VČASNOU REZERVACI – info str. 4–5

Minimální počet účastníků: 25.
Cena zahrnuje: leteckou přepravu Praha-Dublin-Praha 
vč. všech letištních poplatků • dopravu autobusem dle 
programu • 7 nocí ve 2lůžkovém pokoji v hotelech nebo 
penzionech se snídaní • 6x večeře (2.-7. den) • služby 
průvodce FIRO-tour • zákonné pojištění ve znění zákona 
č. 159/99 Sb.
Fakultativní příplatky: pojištění léčebných výloh 
• komplexní pojištění - viz katalog str. 11 • 1lůžkový pokoj 
(6 490 Kč) • vstupy cca 80 EUR • jízdné MHD.

Rezervujte na www.firo.cz/IMG144

POLOPENZE V CENĚ

OBLÍBENÝ PROGRAM 



56 www. / 210 000 210210 000 210

IRSKO Irsko - věčně zelený ostrov plný pohody
Dublin • Kilbeggan • Clonmacnoise • Aranské ostrovy • Mohérské útesy • Blarney Castle

1. den: odlet z Prahy do Dublinu. 
Krátká okružní jízda městem a sezná-
mení se s nejdůležitějšími body měs-
ta. Hned první večer můžete okusit 
nepopsatelnou atmosféru pravých ir-
ských pubů ve čtvrti Temple Bar, kde 
jich je nepřeberné množství. Transfer 
do hotelu. Ubytování a nocleh (2 noci).
2. den: snídaně. Dnes celý den strá-
víte v Dublinu, kde si prohlédnete 
centrum města. Uvidíte např. živou 
obchodní ulici O´Connell Street, kte-
rou zdobí památník světla a budova 
hlavní pošty. Navštívíte akademickou 
půdu univerzity Trinity College, je-
jíž knihovna nabízí sbírku vzácných 
svazků, kterým vévodí Book of Kells 
– bohatě zdobený iluminovaný ruko-
pis z 9 st. Můžete se vyfotit u známé 
sochy Molly Malone, o které se zpívá 
ve slavné irské písni. Poté navštívíte 
katedrálu sv. Patrika, kde je pohřbe-
ný autor Gulliverových cest Jonathan 
Swift, a projedete se přes Phoenix 
Park, kde se nachází prezidentský 
palác a dublinská ZOO. Možnost ná-
vštěvy pivovaru Guinness, ve kterém 
je velice propracovaná expozice vý-
roby tohoto světoznámého tmavého 
piva a kde můžete získat certifikát za 
správně natočenou pintu. Návrat na 
ubytování a nocleh.
3. den: po snídani odjezd na západ-
ní pobřeží Irska. Cestou navštívíte 
palírnu Kilbeggan, kde vás seznámí 
s historií a výrobou, a budete moci 
ochutnat zlatavě jantarovou irskou 
whiskey. Poté bude následovat za-

stávka v Clonmacnoise, což je zbytek 
komplexu raně středověkého kláštera 
u břehu řeky Shannon s vysokými kel-
tskými kříži. Přejezd na hotel, večeře 
a nocleh (2 noci).
4. den: snídaně. Odjezd lodí z ves-
ničky Doolin na Aranské ostrovy. 
Souostroví tří ostrovů, které se vyno-
řuje z hlubin Atlantského oceánu je 
zosobněním drsné krajiny plné vá-
pencového vrásnění a prehistorických 
památek. Během výletu projedete lodí 
kolem dvou menších ostrovů – Inisheer  
a Inishmaan, a přistanete na největ-
ším ostrově Inishmore, kde si mů-
žete užít pozůstatky z doby železné i 
raného křesťanství, krásné pláže a 
naprostou izolovanost. Lze jít pěš-
ky, zapůjčit kolo nebo použít místní 
minibus. Při zpáteční cestě se lodí 
projedete k Mohérským útesům, 

které jsou až 200 m vysoké a nabízejí 
úchvatnou podívanou z mořské hladi-
ny. Návrat do hotelu, večeře a nocleh.
5. den: po snídani odjezd do Lime-
ricku, kde si vyfotografujete zdejší 
hrad krále Jana. Pokračovat budete 
do malebné vesničky Adare, která je 
proslulá svými domečky s doškovými 
střechami. Odpoledne navštívíte hrad 
Blarney, který je proslulý svým legen-
dárním kamenem výřečnosti. Zkusíte 
jej políbit? Nocleh.
6. den: po snídani odjezd směrem  
k Dublinu s krátkou zastávkou u Rock 
of Cashel - působivého centra stře-
dověké vzdělanosti a královského 
sídla. Poté transfer na letiště a odlet 
do Prahy.

Změna programu vyhrazena.

č. zájezdu termín cena Kč
IDL144L01 06.06.–11.06.2019 24 990
IDL144L02 17.08.–22.08.2019 24 990

VYUŽIJTE SLEVU ZA VČASNOU REZERVACI – info str. 4–5

Minimální počet účastníků: 20.
Cena zahrnuje: leteckou dopravu Praha–Dublin–Praha  
vč. všech letištních poplatků • dopravu autobusem dle 
programu • 5 nocí ve dvoulůžkovém pokoji v hotelu se 
snídaní • 2x večeře (3.-4. den) • plavba lodí na Aranské 
ostrovy • služby průvodce FIRO-tour • zákonné pojištění 
ve znění zákona č. 159/99 Sb.
Fakultativní příplatky: pojištění léčebných výloh 
• komplexní pojištění - viz katalog str. 11 • 1lůžkový pokoj 
(4 690 Kč) • vstupy cca 70 EUR • jízdné MHD.

Rezervujte na www.firo.cz/IDL144
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IRSKO, VELKÁ BRITÁNIENepoznaná krása Severního Irska
Monasterboice • Belfast • Obrův chodník • Derry • Slieve League • Drumcliff • Sligo • Dublin

1. den: odlet z Prahy do Dublinu. 
Transfer na hotel. Nocleh.
2. den: po snídani vyrazíte na sever 
Irska a zastavíte u jednoho z nejvý-
znamnějších klášterních komplexů 
z 5. století – Monasterboice. Budete 
obdivovat nádherné irské kamenné 
kříže a další jedinečné křesťanské 
památky typické pro Irsko. Poté na-
vštívíte okázalé šlechtické sídlo rodu 
Londonderryů Mount Stewart House 
s překvapivými interiéry a nádherně 
upravenými zahradami. Přejezd do 
Belfastu a prohlídka hlavního města 
Severního Irska spojená s návštěvou 
expozice v Titanic Exhibition Centre. 
Nocleh.
3. den: snídaně. Tento den se vydáte 
obdivovat Antrimské pobřeží, dosta-
nete se k nejmalebnějšímu úseku této 
pobřežní oblasti, kde útesy lemují pů-
vabné rybářské vesničky a nedozírné 
písečné pláže. Foto zastávky u měs-
tečka Ballycastle a Carrick-a-Rede 
Bridge - jeden metr široký provazový 
most nad 30metrovou propastí. Určitě 
nesmíte vynechat Giants Causeway 
(Obrův chodník), strhující čedičo-
vý skalní útvar smáčený mořskými  

vlnami, který opravdu vypadá jako dílo 
obrů a je právem zapsán na seznamu 
UNESCO. Krátká zastávka u roman-
tických ruin hradu Dunluce Castle 
a na závěr dne si prohlédnete druhé 
největší severoirské město Derry, 
jehož městské hradby jsou jedním  
z nejlépe zachovalých obranných sys-
témů v Evropě. Nocleh.
4. den: snídaně. Nejprve navštívíte 
druhý největší národní park Glenve-
agh v Irsku, ve kterém jsou skalnaté 
vršky porostlé převážně borovicemi  
a rododendrony, ale najdete zde i ve-
lice exotické rostliny. Od stejnojmen-
ného panství z 19. století, které se 
nachází na břehu jezera a kde si mů-
žete vychutnat koláčky s hutnou sme-
tanou, můžete také vyrazit na krátkou 
procházku po zahradách a okolí jeze-
ra. Odpoledne přejedete k utajenému 
irskému drahokamu, k útesům Slieve 
League, o kterých místní tvrdí, že jsou 
nejvyššími mořskými útesy v Evropě. 
Po pěší procházce po útesech, kte-
ré šplhají do výšky 600 metrů, vám 
možná přijde vhod pravá irská káva. 
Nocleh.
5. den: snídaně. Dopoledne navštívíte 

porcelánku Belleek Pottery, kde se 
dostanete zpět do r. 1857, kdy byla 
tato nejstarší keramická dílna v Ir-
sku otevřena. Po prohlídce provozu 
si lze prohlédnou muzeum a křehký 
porcelán zakoupit. Přejezd do Drum-
cliffu, kde je pohřbený velký irský 
básník W. B. Yeats. Návštěva města 
Sligo - místo oplývající lasturami,  
a prohlídka jednoho z nejvýznamněj-
ších irských prehistorických pohře-
bišť v Carrowmore, kde můžete projít 
mezi kamennými kruhy, dolmeny  
a hrobkami. Nocleh.
6. den: po snídani navštívíte palírnu 
Kilbeggan, kde vás seznámí s histo-
rií a výrobou, a budete moci ochutnat 
zlatavě jantarovou irskou whiskey. 
Dojezd do Dublinu a okružní jízda, při 
které uvidíte nejvýznamnější památky 
hlavního města, např. Trinity College, 
katedrálu sv. Patrika, Molly Mallone či 
O´Connell Street. Nocleh.
7. den: snídaně. Individuální volno 
dle letového řádu. Transfer na letiště  
a odlet do Prahy.

Změna programu vyhrazena.

č. zájezdu termín cena Kč
ISI144L01 11.08.–17.08.2019 27 990

VYUŽIJTE SLEVU ZA VČASNOU REZERVACI – info str. 4–5

Minimální počet účastníků: 25.
Cena zahrnuje: leteckou přepravu Praha-Dublin-Praha 
vč. všech letištních poplatků • dopravu autobusem a výlety 
dle programu • 6 nocí ve 2lůžkovém pokoji v hotelech se 
snídaní • služby průvodce FIRO-tour • zákonné pojištění 
ve znění zákona č. 159/99 Sb.
Fakultativní příplatky: pojištění léčebných výloh 
• komplexní pojištění - viz katalog str. 11 • 1lůžkový po-
koj (5 790 Kč) • 6x večeře (4 490 Kč) • vstupy cca 40 GBP  
a 60 EUR • jízdné MHD.

Rezervujte na www.firo.cz/ISI144
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MADEIRA Slavnosti květin na Madeiře
Quinta das Cruzes • Funchal • Calheta • Camacha • Pico do Arieiro • Santana • Machico

1. den: odlet z Prahy do Funchalu, 
transfer do hotelu, nocleh.
2. den: pěší procházka do města  
a městem s průvodcem – prohlídka 
nejzajímavějších koutů historické 
části hlavního města, podél přístavu, 
kouzelnými uličkami ke katedrále Sé, 
zastavení v muzeu vína a na tržnici 
Mercado dos Lavradores, nezapome-
nutelný zážitek při pohledu na tisíce 
dětí sestavujících z nádherných květin 
Zeď naděje – „Wall of Hope". Nocleh.
3. den: Monte – rezidenční oblast nad 
Funchalem, prohlídka kostela a par-
ku, návštěva tropických zahrad Tro-
pical Monte Palace (vstupné v ceně) 
s unikátní sbírkou rostlin a dřevin  
z celého světa (přes 100 000 exotic-
kých i místních druhů), v odpoledních 
hodinách květinový průvod „Grand 

Cortege Allegoric" v centru. Nocleh.
4. den: pěší túra podél levády Levada 
da Calheto – Loreto, podél jižního po-
břeží, eukalyptovým hájem, kapradi-
novými porosty i plantážemi lilií (cca  
9 km, 3 hodiny – obtížnost lehká),  
v Calhetě zastávka na krátkou pro-
hlídku továrny na zpracování cukrové 
třtiny. Nocleh.
5. den: návštěva zahrady Quinta das 
Cruzes – bývalé rezidence objevi-
tele ostrova J. G. Zarca, přejezd do 
botanické zahrady – prohlídka nád-
herných stromů a rostlin, návštěva 
zahrady orchidejí (vstupy do zahrad 
zahrnuty v ceně). Individuální volno, 
nocleh.
6. den: odjezd do vesničky Cama-
cha – návštěva prodejny proutěného 
zboží, výjezd autokarem na třetí nej-

vyšší horu ostrova Pico do Arieiro  
v nadmořské výšce 1 818 m., třetihor-
ními lesy k farmě se pstruhy Ribeiro 
Frio – krátká procházka na vyhlídku 
Balcoes, přejezd do Santany – pro-
hlídka městečka vč. typických barev-
ných domků se slaměnou střechou.  
Na zpáteční cestě zastávka v Machi-
cu - možnost procházky městečkem,  
v případě příznivého počasí koupání 
na písčité pláži. Nocleh.
7. den: individuální volno, možnost 
fakultativních výletů - okruh ostrovem 
na západní stranu do Porto Moniz, vý-
lety lodí při pobřeží - podrobné infor-
mace u průvodce v místě.
8. den: transfer na letiště, odlet do ČR.

Změna programu vyhrazena.

č. zájezdu termín cena Kč
PSK127L01 03.05.–10.05.2019 33 490

VYUŽIJTE SLEVU ZA VČASNOU REZERVACI – info str. 4–5

Minimální počet účastníků: 16.
Cena zahrnuje: leteckou přepravu Praha - Funchal - Pra-
ha • transfer letiště - hotel - letiště • 7 nocí ve 2lůžkovém 
pokoji ve 3* hotelu se snídaní • dopravu autokarem a vý-
lety/trekking dle programu • vstupy uvedené „v ceně" dle 
programu • služby průvodce FIRO-tour • zákonné pojiště-
ní ve znění zákona č. 159/99 Sb.
Fakultativní příplatky: 1lůžkový pokoj 7 nocí (6 990 Kč)  
• 7× večeře (4 990 Kč) • pojištění léčebných výloh • kom-
plexní pojištění - viz str. 11.
Poznámka: velmi oblíbený program s neopakovatelnou 
atmosférou Květinového festivalu s dostatkem individuál-
ního volna, vhodný pro všechny věkové kategorie.

Rezervujte na www.firo.cz/PSK127

Standa Navrátil

Standa Navrátil

OBLÍBENÝ PROGRAM 

HVĚZDICOVÝ TYP ZÁJEZDU



59EVROPAProdejní místa na straně 223, 226, 227

MADEIRAMadeira 
- místa známá i neznámá, trekking s Janem Kubištou
Ribeiro Frio • Ponta do Sao Lourenco • Caldeirao Verde • Encumeada • Rabacas • Porto Moniz 
• Cabo Girao • Pico do Arieiro •  Pico Ruivo • Santana • Monte • Pico do Facho • Porto da Cruz

1. den: odlet z Prahy do Funchalu, 
transfer do hotelu, nocleh.
2. den: odjezd do vnitrozemí ostro-
va, zastávka ve vesničce Ribeiro Frio 
- prohlídka pstruží farmy, krátká 
procházka podél levády na Balcoes 
- vyhlídku na centrální masiv nejvyš-
ších hor (cca 2 km, 1 hod. - obtížnost 
lehká). Přejezd na nejvýchodnější vý-
běžek ostrova Ponta do Sao Lourenco 
- trekking v polopouštní krajině nád-
herných barevných útesů (cca 7 km, 
3 hod. - obtížnost střední). V odpoled-
ních hodinách zastávka na koupání na 
jedné z mála písčitých pláží Prainha. 
Nocleh.
3. den: přejezd do východní části os-
trova, cesta po dobrodružné levádě 
(jedné z nejkrásnějších) Caldeirao 
Verde do „Zeleného kotle" třetihor-
ními lesy Laurissilva, se spoustou 
tunelů, vodopádů a krásných výhledů 
(cca 13 km, 5 hod. - obtížnost střední).  
V případě dobré fyzické zdatnosti sku-
piny a oficiálního otevření prodloužení 
trasy (aktuální informace v místě) 
možnost pokračování do působivého 
místa „Pekelný kotel" - Caldeirao 
Inferno a návrat prudkým sestupem 
do vesničky Ilha (cca 2 km, 1,5 hod. - 
obtížnost vysoká). V případě zamítnutí 

prodloužení trasy návrat do původního 
místa začátku trasy v Queimadas/Pico 
das Pedras. Nocleh.
4. den: odpočinkověji laděný den 
s kombinací poznávacího a pěšího 
programu. Výjezd na horské sedlo 
Encumeada s možností ochutnávky 
vyhlášeného místního alkoholické-
ho nápoje Poncha. Kratší túra po 
botanické levádě das Rabacas (cca 
2 km, 1 hod. - obtížnost lehká). Pře-
jezd náhorní plošinou Paul da Serra  
a cesta přes zapomenuté místo Fanal 
s magickou krajinou nejstarších vav-
řínů na ostrově. Zastávka na koupání  
v lávových bazéncích v Porto Moniz. 
Na zpáteční cestě zastávka na dru-
hém nejvyšším útesu v Evropě Cabo 
Girao s krásnými výhledy na oceán  
i hlavní město Funchal. Nocleh.
5. den: individuální volno s možnos-
tí fakultativních výletů (prohlídka 
hlavního města, návštěva botanic-
kých zahrad, výlet lodí na sousední 
ostrov Porto Santo nebo souostroví 
Desertas, výlet na pozorování delfínů  
a velryb, další pěší výlet s průvodcem 
- upřesnění v místě). Nocleh.
6. den: výjezd na východ slunce na 
vrchol Pico do Arieiro, hřebenová 
túra na nejvyšší vrchol ostrova Pico 

Ruivo. Nejkrásnější horská túra na 
ostrově vedoucí fantastickou krajinou 
bizarních skalních útvarů (cca 11 km, 
5 hod. - obtížnost vysoká), přechod do 
Achada da Teixeira, následně přejezd 
do vesničky Santana s prohlídkou 
typických domků se slaměnou stře-
chou. Na zpáteční cestě zastávka na 
Monte - prohlídka známého poutního 
kostela a možnost jízdy na proutě-
ných saních (fakultativně za poplatek  
v místě). Nocleh.
7. den: odjezd na Picho do Facho - 
vyhlídku na místní unikátní letiště. 
Cesta po levádě a pobřežní trek Boca 
do Risco, starou vinařskou stezkou 
vedoucí po okraji útesů bouřlivého 
severního pobřeží (cca 8 km, 3 hod. - 
obtížnost lehká až střední). Zastávka 
na koupání na písčité pláži v Porto 
da Cruz pod „Orlí skálou". Přejezd do 
soukromé orchidejové zahrady Quin-
ta da Boa Vista, možnost prohlídky 
rozsáhlé kolekce orchidejí v typické 
místní usedlosti s nádechem starých 
časů. Nocleh.
8. den: transfer na letiště, odlet do ČR.

Změna programu vyhrazena.

č. zájezdu termín cena Kč
PKU127L01 21.06.–28.06.2019 31 490
PKU127L02 23.08.–30.08.2019 31 490

VYUŽIJTE SLEVU ZA VČASNOU REZERVACI – info str. 4–5

Minimální počet účastníků: 15.
Cena zahrnuje: leteckou přepravu Praha - Funchal - Pra-
ha • transfer letiště - hotel - letiště • 7 nocí ve 2lůžkovém 
pokoji ve 4* hotelu Jardins d´Ajuda se snídaní • dopra-
vu autokarem a výlety/trekking dle programu • služby 
průvodce FIRO-tour • zákonné pojištění ve znění zákona  
č. 159/99 Sb.
Fakultativní příplatky: 1lůžkový pokoj (5 990 Kč) • 7× ve-
čeře (4 490 Kč) • pojištění léčebných výloh • komplexní 
pojištění - viz str. 11.
Cena nezahrnuje: fakultativní výlety a vstupy, orientační 
ceny: vstup do Quinta da Boa Vista 5 EUR, vstup do lávo-
vých bazénků Porto Moniz cca 2 EUR, fakultativní výlety 
cca 35–55 EUR, výlety na ostrov Porto Santo cca 80 EUR.
Poznámka: zájezd pro aktivně zaměřené klienty - do-
poručené vybavení: pohodlná sportovní obuv a oblečení 
vhodné pro trekking v přírodě a vysokohorských podmín-
kách, nepromokavá bunda či pláštěnka, batoh, pokrývka 
hlavy, sluneční brýle, kvalitní opalovací krém s dostateč-
ným UV filtrem, pro trekking v tunelech – baterka.

Rezervujte na www.firo.cz/PKU127

Netradičně sestavený program je skvělým 
tipem pro aktivně zaměřené klienty, 
neboť kombinuje typická místa ostrova 
Madeiry, která se „musí vidět“ - se zákou- 
tími, která nebývají součástí klasických 
tras zájezdů. Program těží ze zkušeností 
průvodce a milovníka ostrova Jana Kubišty, 
z jeho života na Madeiře a doprovodu  
celé řady předešlých, obdobně aktivně  
a sportovně laděných zájezdů, které jsou 
jeho specializací.

průvodce 
Jan Kubišta

HVĚZDICOVÝ TYP ZÁJEZDU
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MADEIRA Grand tour Madeirou
Funchal • Porto Moniz • Cabo Girao • Camara do Lobos • Ponta do Pargo • Calheta • Pico do Arieiro 
• Santana • Ponta do Sao Lourenco

1. den: odlet z Prahy do Funchalu, 
transfer do hotelu, nocleh.
2. den: půldenní prohlídka nejkrás-
nějších a nejzajímavějších míst  
a památek hlavního města Funchalu 
s návštěvou Katedrály da Sé, tržnice 
Mercado dos Lavradores, ochutnávka 
vína Madeira a přejezd do botanické 
zahrady s překrásnými dřevinami, 
rostlinami (vstupné v ceně). Návrat  
v brzkých odpoledních hodinách, indi-
viduální volno, nocleh.
3. den: odjezd na severozápadní po-
břeží ostrova do Sao Vincente, dále do 
Porto Moniz - zastávka, možnost kou-
pání v přírodních lávových bazénech, 
přes náhorní plošinu Paul da Serra 
na vyhlídku Encumeada s úžasným 
výhledem na jižní a zároveň severní 
pobřeží, společný pozdní oběd v ho-
telu Encumeada - typická madeirská 
specialita Espetada (hovězí maso na 
vavřínovém špízu s bramborem, do-
mácím chlebem, salátem, červeným 
vínem a ovocem). Cestou zpět do Fun-
chalu zastávka na druhém nejvyšším 
útesu v Evropě Cabo Girao a v typické 
rybářské vesnici Camara do Lobos. 
Nocleh.

4. den: odjezd na pěší túru podél 
levády Quinta Grande - Boa Morte  
(cca 7,5 km/cca 2,5 hod.), nenáročná 
procházka eukalyptovým a mimo-
sovým hájem s nádhernými výhledy 
na jižní pobřeží Madeiry a terasovitá 
políčka. Přejezd k západnímu mysu 
Ponta do Pargo – zastávka na vyhlíd-
ce, dále jižním pobřežím do Jardim do 
Mar (zastávka) a do Calhety na krát-
kou prohlídku továrny na zpracování 
cukrové třtiny, možnost koupání na 
krásné písečné pláži. Nocleh.
5. den: odjezd na třetí nejvyšší vrchol 
ostrova Pico do Arieiro v nadmořské 
výšce 1 818 m. (zastávka), třetihor-
ními lesy k farmě pstruhů Ribeiro 
Frio – procházka na vyhlídku Balcoes, 
přejezd do Santany proslulé barev-
nými domky se slaměnou střechou. 
Společný typický oběd - ryba Espada. 
Přejezd k nejvýchodnějšímu místu 
ostrova – kouzelnému mysu Ponta de 
Sao Lourenco, na zpáteční cestě do 
Funchalu zastávka na vyhlídce Pico 
Do Facho a prohlídka městečka Ma-
chico. Nocleh.
6. den: odjezd na vyhlídku Eira do 
Serrado – první zastávka na vyhlídce 

Pico dos Barcelos s unikátním pohle-
dem na Funchal, druhá na vyhlídce 
Eira do Serrado s nezapomenutelným 
výhledem do Údolí jeptišek – kráteru 
Curral das Freiras. Zastávka na Mon-
te – v rezidenční čtvrti nad hlavním 
městem, prohlídka kostela a parku, 
fakultativně možnost jízdy v unikát-
ních dřevěných saních na trase 4 km 
za běžného provozu. Individuálně 
možnost návštěvy Tropických zahrad, 
jízda lanovkou zpět do Funchalu, nebo 
návštěva muzeí či parků ve městě, in-
dividuální volno. Nocleh.
7. den: individuální volno – možnost 
fakultativních výletů v místě (doporučí 
a nabídne průvodce na místě – pěší 
túry po levádách, návštěva dalších 
zahrad a parků, lodní výlety – např. 
replikou Kolumbovy lodi Santa Maria 
podél pobřeží, vyjížďka katamaránem, 
výjezd lodní na pozorování delfínů, 
pronájem automobilu, trajektem na 
ostrov Porto Santo s překrásnou 9km 
dlouhou písečnou pláží, potápění, ry-
baření a mnoho dalších).
8. den: transfer na letiště, odlet do ČR.

Změna programu vyhrazena.

č. zájezdu termín cena Kč
PGT127L01 26.04.–03.05.2019 31 990
PGT127L02 10.05.–17.05.2019 31 990
PGT127L03 07.06.–14.06.2019 31 990
PGT127L04 14.06.–21.06.2019 31 990
PGT127L05 28.06.–05.07.2019 31 990
PGT127L06 02.08.–09.08.2019 31 990
PGT127L07 30.08.–06.09.2019 31 990
PGT127L08 20.09.–27.09.2019 31 990
PGT127L09 27.09.–04.10.2019 31 990

VYUŽIJTE SLEVU ZA VČASNOU REZERVACI – info str. 4–5

Minimální počet účastníků: 15.
Cena zahrnuje: leteckou přepravu Praha - Funchal - Pra-
ha • transfer letiště - hotel - letiště • 7 nocí ve 2lůžkovém 
pokoji ve 4* hotelu Jardins d´Ajuda se snídaní • 2x oběd 
dle programu • dopravu autokarem a výlety/trekking dle 
programu • vstupy uvedené „v ceně" dle programu • služ-
by průvodce FIRO-tour • zákonné pojištění ve znění záko-
na č. 159/99 Sb.
Fakultativní příplatky: 1lůžkový pokoj (5 990 Kč) • 7× ve-
čeře (4 490 Kč) • pojištění léčebných výloh • komplexní 
pojištění - viz str. 11.
Cena nezahrnuje: individuální vstupy a fakultativní akce/
výlety, orientační ceny: jízda ve dřevěných saních z Mon-
te cca 15 EUR/os., vstupné do Tropických zahrad cca  
12,50 EUR, lanovka na Monte cca 11 EUR, vstupné do lá-
vových bazénů v Porto Moniz cca 2 EUR. Turistická taxa na 
Madeiře cca 1 EUR / osoba / den. Povinný příplatek splat-
ný v místě v zahraniční měně. Platí se přímo v hotelové 
recepci. Děti do 13 let (12,99 let) turistickou taxu neplatí.
Poznámka: Program je organizován v pohodovém tempu 
pro všechny věkové kategorie; procházky po levádách ne-
jsou vhodné pro klienty s omezenou mobilitou. V červnu 
se koná na Madeiře „Atlantic Festival" - každou sobotu 
ohňostroj v přístavu ve Funchalu od cca 22.30 hod.
Minimální kapesné cca 150–200 EUR/osoba.
Stravování v místní restauraci - cca 15 EUR - jídlo, nápoj, 
káva. V bufetu u hotelu se dá najíst za 5.00–8.00 EUR/osoba.

Rezervujte na www.firo.cz/PGT127

HVĚZDICOVÝ TYP ZÁJEZDU

OBLÍBENÝ PROGRAM 



61EVROPAProdejní místa na straně 223, 226, 227

PORTUGALSKOOstrov Madeira se zastávkou v Lisabonu a okolí
Lisabon • Sintra/Cabo da Roca • Madeira • Funchal • Eira do Serrado • Cabo Girao • Ribeiro Frio  
• Santana • Porto Moniz • Funchal

1. den: přílet do Lisabonu, ubytování  
v Lisabonu či okolí.
2. den: po snídani přejezd do histo-
rické čtvrti Belém a návštěva nejzná-
mějších památek – kostel Jeronymů, 
kde odpočívá sám slavný Vasco de 
Gama, Belémská věž – nejfotografo-
vanější památka Lisabonu, památník 
objevitelů a také nejstarší lisabonská 
cukrárna, jejíž interiér je vyzdobený 
ručně malovanými tzv. kachličkami 
azulejos + ochutnávka slavného zá-
kusku Pastel de Belém (v ceně). Poté 
přejezd do samotného historického 
centra: prohlídka hlavních náměstí 
- Komerční náměstí, Rossio, Figuei-
ra, čtvrť Baixa se slavným výtahem 
Santa Justa, projížďka historickou 
tramvají č.12 (v ceně) do nejstarší li-
sabonské čtvrti Alfama na vyhlídku 
Portas do Sol (sluneční brána), ná-
vštěva katedrály Sé a zpět do centra. 
Návrat do hotelu.
3. den: po snídani odjezd do blízkého 
městečka Sintra – místa, kde si por-
tugalští králové stavěli své paláce. 
Návštěva Královského paláce (v ceně) 
a poté volno v historickém centru, 
možnost menších nákupů typických 
portugalských produktů či ochutnáv-
ka známých zákusků ze Sintry (1 kus 
pastel de nata v ceně). Přejezd na 
nejzápadnější cíp kontinentální Evro-
py – Cabo de Roca s útesy vysokými 
až 140 m, odkud se nám naskytne 
dechberoucí výhled na Atlanský oce-
án. Poté návrat do Lisabonu přes le-
toviska Cascais a Estoril, přejezd přes 
řeku Tejo po slavném visutém mostu 
25.dubna až k soše Krista, odkud je 
nejkrásnější vyhlídka na celý Lisabon. 
Možnost vyjet výtahem až k nohám 
Krista (individuálně, zpoplatněno), 
návrat do hotelu.

4. den: přelet z Lisabonu do Funcha-
lu, hlavního města Madeiry. Ubytování.
5. den: po snídani návštěva místního 
tradičního trhu s exotickými květi-
nami, tropickým ovocem, rybami či 
mořskými plody a jinými typickými 
produkty, jako je například madeirská 
krajka. Další ranní zastávka je v bota-
nické zahradě (v ceně), kde objevíme 
přes 2 tisíce druhů rostlin, které ros-
tou na tomto ostrově. Zahrada je také 
místem klidu a odpočinku a nabízí se 
možnost obědového pikniku (v ceně). 
Odpoledne navštívíme část Monte 
se známým kostelem a zahradami. 
Fakultativně možnost projížďky na 
„proutěných saních“. Další zastávka 
na Eira do Serrado s fascinujícím 
výhledem do Údolí jeptišek – kráter 
Curral das Freitas. Poslední odpolední 
zastávka na Cabo Girao – druhém nej-

vyšším útesu Evropy. Návrat do hotelu.
6. den: po snídani výjezd do Ribei-
ro Frio – přírodní park s farmou 
na pstruhy. Poté přejezd k ikoně 
madeirského ostrova – Santana, kde 
jsou známé barevné domečky se 
slaměnou střechou. Přejezd podél 
severního pobřeží s nádhernými vý-
hledy, vodopády a hlubokými údolími 
do městečka Sao Vicente (možnost 
fakultativního obědu). Další zastávka 
v Porto Moniz s možností koupání  
v přírodních lávových bazénech. Ná-
vrat do hotelu.
7. den: snídaně, volný den k poznává-
ní Funchalu.
8. den: po snídani transfer na letiště 
ve Funchalu, odlet přes Lisabon do 
Prahy.

Změna programu vyhrazena.

č. zájezdu termín cena Kč
PZL127L01 21.04.–28.04.2019 33 490
PZL127L02 20.10.–27.10.2019 32 990

VYUŽIJTE SLEVU ZA VČASNOU REZERVACI – info str. 4–5

Minimální počet účastníků: 20.

Cena zahrnuje: leteckou přepravu Praha - Lisabon - Fun-
chal - Lisabon - Praha • transfer letiště - hotel - letiště 
• dopravu dle programu • 3 noci ve 3* hotelu v Lisabonu 
nebo okolí se snídaní • 4 noci ve 3* hotelu ve Funcha-
lu nebo okolí se snídaní • 1x dortík pasteis de Belém  
• 1x pasteis de nata v ceně • obědový piknik 5. den na 
Madeiře • služby česky mluvícího průvodce po celou dobu 
pobytu • zákonné pojištění ve znění zákona č. 159/99 Sb.
Povinné příplatky: turistická taxa v Lisabonu a na Madeiře 
cca 1 EUR/osoba/den. Povinný příplatek splatný v místě  
v zahraniční měně. Platí se maximálně 7 nocí, přímo v ho-
telové recepci. Děti do 13 let turistickou taxu neplatí.
Fakultativní příplatky: 1lůžkový pokoj (6 990 Kč) • večeře 
(4 490 Kč) • pojištění léčebných výloh • komplexní pojiš-
tění - viz katalog str. 11 • vstupy dle programu - Ocea-
nárium (16,00 EUR) • večeře s Fado (40,00 EUR) • kos-
tel Jeronýmů (zdarma) • klášter Jeronýmů (10,00 EUR)  
• koláček Pasteis de Belem (1,10 EUR za kus) • oběd v Li-
sabonu (treska) (cca 10,00 EUR) • katedrála Sé do Lisboa 
(zdarma) • Královský palác v Sintře (10,00 EUR) • dortíky 
Quejidas v Sintře (1,50 EUR za kus). Ceny jsou orientační, 
mohou se mírně lišit.
Poznámka: Polopenze v hotelech je možná pouze při nej-
méně 20 platících osobách. Klienti budou cca 1 měsíc před 
odjezdem informováni, pokud nebude dostatečný počet 
zájemců.

Rezervujte na www.firo.cz/PZL127

Lisabon
Sintra

Lisabon

NOVINKA V NABÍDCE
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PORTUGALSKO Grand tour Portugalskem 
s koupáním na Algarve
Lisabon • Sintra • Cabo da Roca • Cascais • Óbidos • Nazaré • Fátima • Tomar • Aveiro • Costa Nova 
• Porto • Bom Jesus do Monte • Guimaraes • Vila Nova Gaia • Porto • Gondomar • Évora • Algarve

1. den: přílet do Lisabonu, transfer do 
hotelu (v Lisabonu či okolí), individu-
ální volno, nocleh v Lisabonu či okolí.
2. den: po snídani odjezd do západ-
ní čtvrti Belém s řadou památek 
UNESCO, prohlídka nejvýznamněj-
ších z nich – kostela a kláštera sv. 
Jeronýma (vstup v ceně). Návštěva 
nejznámější lisabonské cukrárny  
s ochutnávkou dortíku Pastel de Be-
lém (v ceně), který je tak slavný, že se 
v celém Portugalsku pečou jeho na-
podobeniny. Dále přejezd k Belémské 
věži - nejfotografovanější památce 
Lisabonu a Památníku Objevitelů. 
Panoramatická projížďka přes slavná 
lisabonská náměstí. Pěší procházka 
po náměstí Rossio přes dolní město 
Baixa. Možnost obědu v tradiční por-
tugalské restauraci. Po obědě přejezd 
slavnou historickou tramvají do nej-
starší čtvrti Alfama. Po cestě vdech-
neme atmosféru lisabonských úzkých 
uliček s domy s typickými balkonky, 
vyzdobenými kachlíky azulejos a kvě-
tinami. Na vyhlídce Sluneční brány 
se nám otevře pohled na řeku Tejo 
a tajemné ulice Alfamy. Procházka 
k nejstarší lisabonské katedrále Sé, 
vyhlídce Sv. Lucie; večer návrat do 
hotelu, nocleh.
3. den: po snídani výlet do míst, kde 
si portugalští králové stavěli svá letní 
sídla - pohádkové městečko Sintra  
s množstvím pamětihodností i příjem-
ným mikroklimatem. Volno v historic-
kém centru s možností ochutnávky 
typického koláčku z kozího sýra. Ná-
vštěva Královského paláce (UNESCO, 
vstup v ceně), přejezd po staré silnici 
na nejzápadnější mys kontinentální 
Evropy – Cabo da Roca, panoramatic-
ká projížďka podél západního pobřeží 
přes Cascais, někdejší rybářskou ves-
nici, dnes moderní letovisko. Návrat 
do Lisabonu a volné odpoledne (nabízí 
se prohlídka areálu EXPO se slavným 
Oceanáriem a úchvatnou moder-
ní architekturou). Návrat do hotelu, 
nocleh.

4. den: po snídani odjezd do střed-
ního Portugalska do věnného měs-
ta královen - Óbidos – s bělostnými 
domečky porostlými buganvíliemi, 
kapličkami a kostelíky, hradem a pře-
krásnými výhledy do kraje. Městečko 
je proslulé višňovým likérem Ginja, 
který si nejlépe vychutnáte z čokolá-
dového pohárku. Přejezd do původní 
rybářské vesnice Nazaré, zastávka 
na poutní vyhlídce Sítio, fakultativně 
možnost obědu v restauraci s míst-
ními rybími specialitami. Na závěr 
dne návštěva jednoho z největších 
mariánských poutních míst na světě 
- Fátima. Ubytování ve Fátimě či okolí.
5. den: po snídani odjezd do templář-
ského města Tomar s návštěvou my-
stického Konventu Krista (UNESCO, 
vstup v ceně), který byl hlavním síd-
lem templářského řádu v Portugal-
sku. Poté přejezd do města Aveiro, 
které je přezdívané jako „portugalské 
Benátky". Procházka centrem měs-
ta podél slavných kanálů a možnost 
projížďky na malovaných lodích Mo-
liceiro za poznáním města. Volný čas 
na oběd. Přejezd k pobřeží Costa 
Nova, které je známé díky barevným 
pruhovaným domečkům, které dříve 
sloužily jako doky – sklad pro rybář-
ské náčiní. Volno na pláži. Přejezd 
do města Porto, ubytování ve městě 
Porto či okolí.
6. den: po snídani výlet do nejsever-
nější provincie Minho. První zastávka 
– poutní místo Bom Jesus do Monte, 
proslulé svým barokním schodištěm, 
poutním kostelem i historickou lanov-
kou na vodní pohon. Přejezd do měs-
ta Guimaraes, kde společně pozná-
me památný hrad (v ceně), kolébku 
portugalské státnosti, sejdeme podél 
románského kostelíka a paláce vévo-
dů z Bragancy do malebného centra 
Guimaraes se zbytky hradeb, typic-
kými uličkami, náměstíčky a zacho-
valou středověkou atmosférou, volno 
na oběd. Návrat do Vila Nova Gaia, 
ochutnávka portských vín (zahrnuto  

v ceně) v jednom z vyhlášených sklepů 
– odkud jsou nejkrásnější pohledy na 
Porto, zbytek odpoledne individuální 
volno. Přesun autobusem zpět do ho-
telu, nocleh.
7. den: po snídani prohlídka metro-
pole severního Portugalska – Porta, 
jehož centrum je celé na seznamu 
památek UNESCO. Pěší prohlídka – 
od katedrály Sé k Burzovnímu paláci 
a kostelu sv. Františka. Závěr odpole-
dne individuální volno na promenádě 
Ribeira - v nejromantičnější části 
Porta, která vyzývá k procházkám 
podél řeky. Možnost projížďky loďkou 
Rabelo hlubokým údolím řeky Dou-
ro pod úžasnými portskými mosty. 
Přejezd do města Gondomar, kde 
navštívíme jednu z nejznámějších 
portugalských ručních dílen na výro-
bu filigránových uměleckých šperků. 
Odjezd do města Évora, nocleh v Evo-
ře či okolí.
8. den: po snídani prohlídka města 
Évora (UNESCO), které je hlavním 
městem největšího portugalského re-
gionu Alentejo. Projdeme se hlavním 
parkem, kde se nachází Manuelský 
palác, „umělé“ ruiny, hlavní náměs-
tí Giraldo, slavná „korková“ ulička  
1. Máje, kde je spousta lákadel k ná-
kupu typických portugalských suve-
nýrů, a na konci prohlídky nejdůleži-
tější památky – katedrála Sé a římský 
chrám s korintskými sloupy. Volno na 
nákupy či občerstvení a přejezd do 
Algarve. Ubytování v Algarve, večeře, 
nocleh.
9. den: snídaně, individuální volno, 
koupání, večeře, nocleh.
10. den: snídaně, možnost fakultativ-
ního výletu na nejkrásnější místa již-
ního regionu Algarve (Silves/Lagos/
Mys sv.Vincenta + degustace vína), 
večeře, nocleh.
11. den: snídaně, individuální volno do 
transferu na letiště a odlet do Prahy.

Změna programu vyhrazena.

č. zájezdu termín cena Kč
PGP127L01 30.05.–09.06.2019 35 790
PGP127L02 06.10.–16.10.2019 35 790

VYUŽIJTE SLEVU ZA VČASNOU REZERVACI – info str. 4–5

Minimální počet účastníků: 25.
Cena zahrnuje: leteckou přepravu Praha–Lisabon–Faro–
Praha (a opačně) • transfer letiště-hotel-letiště • 10 nocí 
ve 2lůžkovém pokoji v 3* hotelu, 7x se snídaní a 3x s polo-
penzí při pobytu na Algarve • dopravu autokarem a výlety/
vstupy uvedené v programu • 1x návštěvu vinných sklípků 
s ochutnávkou • 1x dortík Patel de Belém • vstup do kos-
tela a kláštera sv. Jeronýma • návštěva Královského palá-
ce v Sintře • hrad Guimarae • služby průvodce FIRO-tour  
• zákonné pojištění ve znění zákona č. 159/99 Sb.
Povinné příplatky: turistická taxa v Lisabonu cca 1 EUR/
osoba/den a v Portu cca 2 EUR/osoba/den. Povinný přípla-
tek splatný v místě v zahraniční měně. Platí se maximálně 
7 nocí, přímo v hotelové recepci. Děti do 13 let turistickou 
taxu neplatí.
Fakultativní příplatky: 1lůžkový pokoj (7 990 Kč) • 7x ve-
čeře (4 490 Kč) • pojištění léčebných výloh • komplexní 
pojištění - viz katalog str. 11.
Poznámka: v podzimním termínu je zájezd organizován 
v opačném směru – přílet do Algarve, odlet z Lisabonu 
do Prahy. Vstupy do objektů a památek při prohlídkách 
nejsou součástí ceny, pokud není uvedeno v textu „cena 
zahrnuje".
Polopenze v hotelech je možná pouze při nejméně 20 pla-
tících osobách. Klienti budou cca 1 měsíc před odjezdem 
informováni, pokud nebude možné polopenzi zajistit.

Rezervujte na www.firo.cz/PGP127

Obidos

Sintra 
Aveiro Tomar
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ŠPANĚLSKO, PORTUGALSKO Čarokrásné pobřeží 
a rozmanitá historie Portugalska
Algarve • Lisabon • Faro • Tavira • Olhao • Sevilla • Silves • Monchique • Foia • Lagos  
• Ponta da Piedade • Quinta dos Vales • Cabo de Sao Vicente • Algarve

1. den: odlet z Prahy do Fara, trans-
fer do 3* hotelu na pobřeží Algarve, 
večeře, nocleh.
2. den: snídaně, zorientování se  
v okolí hotelu, úvodní schůzka, před-
stavení programu, možnost koupání  
v Atlantském oceánu, večeře.
3. den: po snídani odjezd do Lisa-
bonu, příjezd po slavném červeném 
mostě s názvem 25. dubna přes řeku 
Tejo do čtvrti Belém, která je proslu-
lá díky zaoceánským plavbám Vasco 
da Gamy. Možnost návštěvy kostela 
a kláštera sv. Jeronýma. Návštěva 
nejznámější lisabonské cukrárny  
s ochutnávkou dortíku Pastel de Be-
lém (v ceně), který je tak slavný, že 
se v celém Portugalsku pečou jeho 
napodobeniny. Dále přejezd k Belém-
ské věži - nejfotografovanější památ-
ce Lisabonu a Památníku Objevitelů. 
Panoramatická projížďka přes slavná 
lisabonská náměstí. Pěší procházka 
po náměstí Rossio přes dolní město 
Baixa. Možnost obědu v tradiční por-
tugalské restauraci. Možnost pro-
jížďky nevyzpytatelnou historickou 
tramvají do čtvrti Alfama či lanovkou 

Gloria na jednu z nejkrásnějších lisa-
bonských vyhlídek, volno. Návrat do 
hotelu, večeře, nocleh.
4. den: po snídani celodenní výlet do 
měst Faro, Olhao a Tavira. Ve Faru 
uvidíme historické centrum opevněné 
zčásti starověkými hradbami, vstou-
píte do něj obloukem Arco da Vila  
a vydáte se ke krásné katedrále (Sé) 
vybudované na místě původní meši-
ty, ze které je nádherná vyhlídka na 
přírodní park Ria Formosa. Přesun 
do původního rybářského městečka 
Olhao, kde se pořádají tradiční por-
tugalské trhy. Fakultativě možnost 
výletu na lodičkách lagunou do pří-
rodního parku Ria Formosa kolem 
písečným dun. Odpoledne se vydáme 
do tradičního města Tavira, typického 
algarvskou architekturou a kvetoucí-
mi buganvíliemi. Ve městečku navští-
víme kostel Misericordia a zříceninu 
maurského hradu, odkud je pohádko-
vá vyhlídka na město. Návrat do hote-
lu, večeře, nocleh.
5. den: po snídani celodenní výlet do 
Sevilly, hlavního města španělské 
Andalusie. Možnost návštěvy největší 

gotické katedrály na světě, kde odpo-
čívá sám Kryštof Kolumbus, věž La 
Giralda, Zlatá věž, původní židovská 
čtvrť Santa Cruz, královský palác Real 
Alcázar, který je krásnou ukázkou 
mudéjárské architektury. Návštěva 
Španělského náměstí - pavilonu svě-
tové ibero-americké výstavy z roku 
1929. V podvečerních hodinách návrat 
do hotelu, večeře, nocleh.
6. den: po snídani celodenní výlet do 
Silves a Monchique. Středověké měs-
to Silves je známé svým maurským 
hradem s „červenými hradbami“, 
které zde původně vybudovali Říma-
né, za vlády Arabů město vzkvétalo 
a stalo se hlavním střediskem jejich 
říše Al-Gharb. Castelo de Silves (v 
ceně) je postavený z červeného pís-
kovce, je odtud okouzlující výhled na 
město a krajinu. Monchique je lázeň-
ské algarvské pohoří s množstvím eu-
kalyptů, korkových dubů a pomeran-
čovníků. Cesta na nejvyšší horu Foia  
(902 m) je lemovaná panoramatický-
mi restauracemi s místní specialitou 
kuře piri-piri - možnost fakultativního 
oběda. Návrat na hotel. Večeře, nocleh.
7. den: po snídani celodenní výlet do 
Lagos, Cabo de Sao Vicente. Lagos, 
přímořské město spojené s první fází 
zámořských objevů, leží v jednom  
z největších zálivů  Algarve. Ve městě 
je moderní přístav, kostel sv. Antoní-
na, náměstí Jindřicha Mořeplavce. 
Možnost fakultativní projížďky na lo-
dičkách podél překrásných skalních 
útvarů a do jeskyní. Dále navštívíme 
nejjihozápadnější cíp kontinentální 
Evropy, Cabo de Sao Vicente (65 m vy-
soké útesy), tzv. konec světa. Po cestě 
nazpátek návštěva algarvských vinic 
Quinta dos Vales s degustací bílého, 
růžového a červeného vína. Návrat do 
hotelu, večeře, nocleh.
8. den: po snídani dle letového řádu 
transfer na letiště a odlet do Prahy.

Změna programu vyhrazena.

č. zájezdu termín cena Kč
PJG127L01 09.06.–16.06.2019 30 990
PJG127L02 29.09.–06.10.2019 30 990

VYUŽIJTE SLEVU ZA VČASNOU REZERVACI – info str. 4–5

Minimální počet účastníků: 25.
Cena zahrnuje: leteckou přepravu Praha-Faro-Praha  
• transfer letiště-hotel-letiště • dopravu autokarem bě-
hem programu zájezdu • 7 nocí s polopenzí ve 3* hotelu na 
Algarve • prohlídky dle programu bez vstupů • ochutnáv-
ka vína v Quinta dos Vales • ochutnávka 1 dortíku Pastel 
de Belém • vstup na zámek Silves • vstup do katedrály 
ve Faru • služby česky mluvícího průvodce FIRO-tour  
• základní pojištění ve znění zákona č. 159/99 Sb.
Fakultativní příplatky: 1lůžkový pokoj (5 990 Kč) • vstupy 
do památek • pojištění léčebných výloh • komplexní pojiš-
tění viz katalog str. 11.
Výlet na lodičkách na Ria Formosa 15,00 EUR, výlet na 
lodičkách v Lagos do jeskyní 15,00 EUR, oběd kuře piri-
-piri v Monchique 13,00 EUR, katedrála Sé, Faro 4,00 EUR.  
Ceny jsou orientační, mohou se mírně lišit.
Poznámka: vstupy do objektů a památek při prohlídkách 
nejsou součástí ceny. Doporučujeme počítat s částkou cca 
60 EUR na vstupy.

Rezervujte na www.firo.cz/PJG127

Cabo de São Vicente LisabonTavira

Lagos

HVĚZDICOVÝ TYP ZÁJEZDU
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PORTUGALSKO Lisabon, Porto - letecké víkendy
Lisabon • Porto • Sintra/Cabo da Roca

1. den: přílet do Lisabonu, transfer do 
hotelu, ubytování v Lisabonu či jeho 
okolí, nocleh.
2. den: po snídani odjezd do západ-
ní čtvrti Belém s řadou památek 
UNESCO, prohlídka nejvýznamnějších 
z nich – kostela a kláštera sv. Jero-
nýma. Návštěva nejznámější lisabon-
ské cukrárny s ochutnávkou dortíku 
Pastel de Belém, který je tak slavný, 
že se v celém Portugalsku pečou jeho 
napodobeniny. Dále přejezd k Belém-
ské věži - nejfotografovanější památ-
ce Lisabonu a Památníku Objevitelů. 
Panoramatická projížďka přes slavná 
lisabonská náměstí. Pěší procházka 
po náměstí Rossio přes dolní město 
Baixa. Možnost obědu v tradiční por-
tugalské restauraci. Po obědě přejezd 
slavnou historickou tramvají do nej-
starší čtvrti Alfama. Po cestě vdech-
neme atmosféru lisabonských úzkých 
uliček s domy s typickými balkonky, 
vyzdobenými kachlíky azulejos a kvě-
tinami. Na vyhlídce Sluneční brány 

se nám otevře pohled na řeku Tejo 
a tajemné ulice Alfamy. Procházka  
k nejstarší lisabonské katedrále Sé  
a k vyhlídce Sv. Lucie. Návrat do ho-
telu, nocleh.
3. den: po snídani odjezd do metro-
pole severního Portugalska, druhé-
ho největšího města v Portugalsku 
– Porta, jehož centrum je celé na 
seznamu památek UNESCO. Naši 
prohlídku začneme u významné ka-
tedrály Sé, která se tyčí na kopci 
Penaventoza. Procházka povede až  
k Burzovnímu paláci a kostelu sv. 
Františka s fascinující barokní výz-
dobou. Poté budeme moci obdivovat 
nejromantičtější část města – prome-
nádu Ribeira při břehu řeky Douro. 
Poté se vydáme na protější břeh přes 
slavný most Luís I. do Vila Nova Gaia 
na degustaci portského vína. Návrat 
zpět do Lisabonu a nocleh.
4. den: po snídani možnost fakulta-
tivního výletu do pohádkového měs-
tečka Sintra, místa, kde si portugalští 

králové stavěli svá letní sídla a která 
se chlubí množstvím pamětihodností 
a příjemným klima. Volno v histo-
rickém centru s možností ochut-
návky typického koláčku z kozího 
sýra. Návštěva Královského paláce 
(UNESCO), přejezd po staré silnici na 
nejzápadnější mys kontinentální Ev-
ropy – Cabo da Roca, panoramatická 
projížďka podél západního pobřeží 
přes Cascais, někdejší rybářskou ves-
nici, dnes moderní letovisko. Návrat 
do Lisabonu a volné odpoledne (nabízí 
se prohlídka areálu EXPO se slavným 
Oceanáriem a úchvatnou moderní 
architekturou). Individuální návrat do 
hotelu, nocleh. (Tento den se také na-
bízí možnost uspořádat tradiční večeři 
s hudebním programem Fado).
5. den: snídaně, volný čas, transfer  
z hotelu na letiště a odlet do Prahy.

Změna programu vyhrazena.

č. zájezdu termín cena Kč
PKL127L01 10.04.–14.04.2019 21 490
PKL127L02 16.10.–20.10.2019 21 490

VYUŽIJTE SLEVU ZA VČASNOU REZERVACI – info str. 4–5

Minimální počet účastníků: 25.
Cena zahrnuje: leteckou přepravu Praha-Lisabon-Praha 
• transfer letiště-hotel-letiště • dopravu dle programu  
• ubytování ve 3* hotelu v Lisabonu nebo okolí se sní-
daní • služby česky mluvícího průvodce po celou dobu 
pobytu • 1x dortík Pastel de Belém • vstup do kláštera  
sv. Jeronýma • ochutnávku portského vína v Portu  
• zákonné pojištění ve znění zákona č.159/99 Sb.
Povinné příplatky: turistická taxa v Lisabonu cca 1 EUR/
osoba/den a v Portu cca 2 EUR/osoba/den. Povinný přípla-
tek splatný v místě v zahraniční měně. Platí se maximálně 
7 nocí, přímo v hotelové recepci. Děti do 13 let turistickou 
taxu neplatí.
Fakultativní příplatky: 1lůžkový pokoj (4 990 Kč) 
• večeře (2 990 Kč) • pojištění léčebných výloh  
• komplexní pojištění - viz katalog str. 11 • půldenní fakulta-
tivní výlet Sintra/Cabo da Roca s česky mluvícím průvodcem:  
(1 590 Kč) - pro uskutečnění výletu je třeba min. počet  
11 osob • vstupy dle programu - Oceanárium (16,00 EUR)  
• večeře s Fado (40,00 EUR) • katedrála Sé do Por-
to (zdarma) • klášter (3,00 EUR) • kostel Sv. Františka  
(4,00 EUR) • oběd v Portu (francezinha) (10,00 EUR)  
• kostel Jeronýmů (zdarma) • klášter Jeronýmů (10,00 EUR)  
• koláček Pasteis de Belem (1,10 EUR za kus) • oběd v Li-
sabonu (treska) (cca 10,00 EUR) • katedrála Sé do Lisboa 
(zdarma) • Královský palác v Sintře (10,00 EUR) • dortíky 
Quejidas v Sintře (1,50 EUR za kus). Ceny jsou orientační, 
mohou se mírně lišit.
Poznámka: Polopenze v hotelech je možná pouze při nej-
méně 20 platících osobách. Klienti budou cca 1 měsíc před 
odjezdem informováni.

Rezervujte na www.firo.cz/PKL127

Porto

Lisabon

Lisabon

Porto

Porto
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AZORSKÉ OSTROVYAzory - São Miguel, perla uprostřed Antlantiku + Lisabon
Lisabon • Azorský ostrov São Miguel • Ponta Delgada • Lagoa do Fogo • Ribeira Grande • Ilhéu  
• Sete Cidades • Mosteiros • Furnas • Terra Nostra • Santa Iria • Nordeste

1. den: odlet z Prahy do Lisabonu, 
transfer do hotelu (v Lisabonu či oko-
lí), nocleh v Lisabonu či okolí.
2. den: po snídani odjezd do západ-
ní čtvrti Belém s řadou památek 
UNESCO, prohlídka nejvýznamněj-
ších z nich - kostela a kláštera Sv. 
Jeronýma (vstup v ceně). Návštěva 
nejznámější lisabonské cukrárny  
s ochutnávkou dortíku Pastel de Be-
lém (v ceně), který je tak slavný, že 
se po celém Portugalsku pečou jeho 
napodobeniny. Dále přejezd k Belém-
ské věži - nejfotografovanější památ-
ce Lisabonu a Památníku Objevitelů. 
Panoramatická projižďka přes slavná 
lisabonská náměstí. Pěší procházka 
po náměstí Rossio přes dolní měs-
to Baixa. Možnost obědu v tradiční 
portugalské restauraci /fakultativně/.  
Po obědě přejezd slavnou historickou 
tramvají do nejstarší čtvrti Alfama. 
Po cestě vdechneme atmosféru lisa-
bonských úzkých uliček s domy s ty-
pickými balkonky, vyzdobenými kach-
líky azulejos a květinami. Na vyhlídce 
Sluneční brány se nám otevře pohled 
na řeku Tejo a tajemné ulice Alfamy. 
Procházka k nejstarší lisabonské ka-
tedrále Sé, vyhlídce Sv. Lucie, večer 
transfer na letiště. Odlet na Azorský 
ostrov São Miguel, letiště Ponta Del-
gada, transfer do hotelu, ubytování, 
nocleh.
3. den: po snídani odjezd východ-
ním směrem na nejkrásnější jezero 
azorských ostrovů Lagoa do Fogo. 
Poté přesun do termálních pramenů 
Caldeira Velha (jedinečné koupá-
ní v teplé vodě uprostřed vegetace 
pralesního typu). Následně přejezd 
do oblasti čajových plantáží na se-
verním pobřeží. Návštěva továrny na 
zpracování čajových lístků spojená  
s ochutnávkou. V odpoledních hodi-
nách přesun do městečka Ribeira 
Grande: ochutnávka zdejších vyhlá-
šených likérů, možnost občerstvení. 

Přesun na odpolení koupání na zná-
mou pláž Santa Barbara.
4. den: po snídani odjezd do městečka 
Vila Franca do Campo. Přesun lodí na 
ostrůvek Ilhéu, fantastické koupání  
v modré laguně této přírodní rezer-
vace. Přesun zpět do Ponta Delgada  
a následná prohlídka města - histo-
rické centrum, hlavní památky, mo-
numentální brána Portas da Cidade, 
botanická zahrada José do Canto.
5. den: po snídani v ranních hodinách 
návštěva unikátní ananasové plan-
táže. Poté přejezd do západní části 
ostrova, známá vyhlídka Vista do Rei 
s fantastickým výhledem na nejzná-
mější azorská jezera, jež vznikla za-
topením sopečných kráterů. Zastávka 
v městečku Sete Cidades, možnost 
občerstvení. V odpoledních hodinách 
přesun do nedalekého Mosteiros na 
severní pobřeží (neobyčejné koupání 
v lávových bazéncích).
6. den: po snídani přesun do lázeň-
ského městečka Furnas. Návštěva 
věhlasné zahrady Terra Nostra, nej-
krásnější botanické zahrady Azor-
ských ostrovů. Možnost koupání  
v termálních bazénech obklopených 

bujnou vegetací. Následně přesun do 
oblasti fumarolů, kde se připravuje 
slavné azorské cozido: směs masa  
a zeleniny připravovaná po dlouhé ho-
diny v horké sopečné půdě. Ochutnáv-
ka tohoto věhlasného pokrmu v míst-
ní vyhlášené restauraci. Odpoledne 
cesta po jižním pobřeží, zastávka na 
nejkrásnějších vyhlídkách a návštěva 
továrny na keramiku Vieira. Návrat 
do hotelu v brzkých odpoledních ho-
dinách.
7. den: Ráno návštěva tržnice v Ponta 
Delgada s možností nákupu místních 
vyhlášených sýrů, ovoce a zeleniny. 
Následný přesun na vyhlídku Santa 
Iria na severním pobřeží. Cesta na 
zapomenutou západní část ostrova: 
křivolaké silničky, krásné vyhlídky  
a nejvyšší pohoří ostrova. Zastávka  
v městečku Nordeste, možnost ob-
čerstvení. Po cestě zpět na jižním po-
břeží zastávka na krátké koupání na 
písečné pláži Populo.
8. den: transfer na letiště, odlet do 
Lisabonu a následným spojem do 
Prahy.

Změna programu vyhrazena.

VYUŽIJTE SLEVU ZA VČASNOU REZERVACI – info str. 4–5

Minimální počet účastníků: 15.
Cena zahrnuje: leteckou přepravu Praha - Lisabon - Pon-
ta Delgada - Lisabon - Praha • transfery letiště - hotel - 
letiště • 1 noc v 3* hotelu v Lisabonu nebo okolí se snídaní 
• 6 nocí v 3* hotelu Vila Nova na ostrově São Miguel se 
snídaní • dopravu autokarem dle programu • transport 
na ostrůvek Ilhéu • vstupné do botanických zahrad José 
do Canto a Terra Nostra, vstupné do termálních prame-
nů Caldeira Velha, 1x obědové menu (s místní specialitou 
zvanou cozido) • služby průvodce FIRO-tour • zákonné 
pojištění ve znění zákona č. 159/99 Sb.
Fakultativní příplatky: 1lůžkový pokoj (7 990 Kč) • 6x ve-
čeře v hotelu na ostrově Sao Miguel (5 490 Kč) • pojištění 
léčebných výloh • komplexní pojištění - viz str. 11
Cena nezahrnuje: turistická taxa v Lisabonu cca 1 EUR / 
osoba / den. Povinný příplatek splatný v místě v zahraniční 
měně. Platí se přímo v hotelové recepci. Děti do 13 let tu-
ristickou taxu neplatí.
Poznámka: program je organizován v pohodovém tem-
pu pro všechny věkové kategorie • minimální kapesné  
50 EUR. Na vyžádání lze ubytovat 3. osobu na přistýlce 
(bez slevy)

Rezervujte na www.firo.cz/PZM127

č. zájezdu termín cena Kč
PZM127L01 22.07.–29.07.2019 39 990

Netradičně sestavený program 
těží ze zkušeností průvodce  
a milovníka ostrovů Madeiry  
a Azorských ostrovů, Jana Kubišty.  
„Průvodcování a tvorbě zájezdů  
se věnuji profesionálně přes 15 let.  
Mou specializací je ostrov Madeira 
a Azory, kde jsem pobýval dlouhá  
léta a k těmto místům mám  
hluboký osobní vztah.“

průvodce 
Jan Kubišta

NOVINKA V NABÍDCE
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ŠPANĚLSKO Poznáváme Andalusii
Malaga • Gibraltar • Sevilla • Cordoba • Granada • Maroko

1. den - varianta 7/11 nocí: odlet  
z Prahy do  Málagy, transfer do hotelu 
na Costa del Sol, ubytování, večeře, 
nocleh.
2. den: snídaně, odjezd podél pobřeží 
na Gibraltar – prohlídka britské ko-
lonie, procházka městem, nákupy na 
pěší zóně, možnost výletu místními 
autobusy na skály Gibraltaru – nej-
jižnější bod Gibraltaru Europa Point  
s vyhlídkou na Afriku, návštěva jesky-
ní Sv. Michala a nejslavnějších obyva-
telů Gibraltaru - opiček makaků bez-
ocasích. Odpoledne návrat do hotelu.
3. den: snídaně, celodenní výlet do 
andaluské metropole Sevilly – pa-
noramatická jízda parky Marie Luisy, 
dějištěm Iberoamerické výstavy z roku 
1929, se zastávkou na Plaza Espaňa. 
Prohlídka historického centra města  
s největší gotickou katedrálou na svě-
tě a její dominantou - zvonicí Giralda  

a hrobem Kryštofa Kolumba, krá-
lovský maurský palác Real Alcázar, 
Zlatá věž, židovská čtvrť Santa Cruz  
s romantickými uličkami a náměstíč-
ky plnými pomerančovníků, v pozd-
ních odpoledních hodinách návrat na 
pobřeží Costa del Sol.
4. den: volný den na pobřeží Costa del 
Sol nebo fakultativně výlet do Rondy.
5. den: snídaně, celodenní návštěva 
Córdoby, slavnou historii města při-
pomíná Římský most, mešita, v jejímž 
středu se nalézá křesťanská katedrá-
la, královský palác Alcázar, jenž se 
chlubí nádhernými zahradami. Čeká 
nás procházka spletitými uličkami 
židovské čtvrti s typickými „květinový-
mi“ ulicemi a maurskými patii. V od-
poledních hodinách návrat na pobřeží 
Costa del Sol.
6. den: po snídani odjezd do Grana-
dy, prohlídka města s místním prů-

vodcem: katedrála, Královská kaple  
s hroby katolických králů Ferdinan-
da a Isabely, nejstarší část Granady, 
maurská čtvrť Albaicín s vyhlídkou 
San Nicolas, palácové město Alham-
bra se zahradami a letohrádkem Ge-
neralife (vstup do Alhambry v ceně).
7. den: individuální volno s možností 
koupání nebo fakultativně výlet do 
Maroka (nutný cestovní pas).
8. den: varianta 7 nocí: transfer na 
letiště do Málagy, odlet do Prahy, 
varianta 11 nocí: pobyt s polopenzí 
ve vybraném hotelu na pobřeží Costa 
del Sol.
9.–11. den: varianta 11 nocí: pobyt ve 
vybraném hotelu na pobřeží Costa del 
Sol.
12. den: varianta 11 nocí: transfer na 
letiště do Málagy. Odlet do Prahy.

Změna programu vyhrazena.

č. zájezdu termín cena Kč termín 7 nocí cena Kč termín 7 nocí
  hotel 3* hotel 4*
ELE186L01 12.06.-19.06.2019 24 990 27 990
ELE186L02 04.09.-11.09.2019 27 490 30 490

č. zájezdu termín cena Kč termín 11 nocí cena Kč termín 11 nocí
  hotel 3* hotel 4*
ELE186L01 12.06.-23.06.2019 29 990 32 990
ELE186L02 04.09.-15.09.2019 32 490 35 490

VYUŽIJTE SLEVU ZA VČASNOU REZERVACI – info str. 4–5

Minimální počet účastníků: 25.
Cena zahrnuje: leteckou přepravu Praha-Málaga-Praha  
• transfer letiště-hotel-letiště • 7/11 nocí s polopenzí  
v hotelu dle výběru (3/4*) • dopravu klimatizovaným auto-
karem během programu zájezdu • prohlídky dle progra-
mu (bez vstupů) • pouze vstup do Alhambry v ceně zájezdu 
• průvodce FIRO-tour • zákonné pojištění ve znění zákona 
č. 159/99 Sb.
Fakultativní příplatky: fakultativní výlet do Maroka (cca 
90 EUR) • fakultativní výlet na skály Gibraltaru (cca 990 
Kč) • 1lůžkový pokoj (7 nocí 7 990 Kč, 11 nocí 10 990 Kč) 
• pojištění léčebných výloh • komplexní pojištění - viz ka-
talog str. 11.
Poznámka: vstupy do objektů a památek při prohlídkách 
nejsou součástí ceny. Doporučujeme počítat s částkou cca 
80 EUR na vstupy.
Pořadí prohlídek jednotlivých měst bude upraveno v zá-
vislosti na disponibilitě vstupenek do Alhambry.
A - zájezd pro klienty na 7 nocí 
B - zájezd pro klienty na 11 nocí.
Pro návštěvu Maroka i Gibraltaru je NUTNÝ CESTOVNÍ 
PAS. Z důvodu tzv. Brexitu se nyní objevují na hranicích  
s Gibraltarem problémy ohledně vstupu na toto území. 
Nově jsou nyní na hranicích vyžadovány cestovní pasy. 
I když je Velká Británie stále členem EU a cestovní pasy 
běžně nejsou nutné, přesto je bohužel praxe taková, že 
bez tohoto cestovního dokladu nebudete vpuštěni na úze-
mí Gibraltaru.

Rezervujte na www.firo.cz/ELE186

Sevilla

Cordoba
Cordoba

Sevilla

Gibraltar

HVĚZDICOVÝ TYP ZÁJEZDU
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ŠPANĚLSKOKrásy Andalusie
Málaga • Gibraltar • Marbella • Ronda • Cádiz • Sevilla • Cordóba • Granada • Nerja • Costa del Sol

1. den: odlet z Prahy do Málagy. Po 
příletu transfer do hotelu v oblasti 
Málagy, ubytování a večeře.
2. den: snídaně. Odjezd podél pobřeží 
k Gibraltaru, okružní jízda po gibral-
tarské skále „Rock Tour“ s návště-
vou jeskyní Sv. Michala a Opičí nory, 
volný čas v centru města k bezcelním 
nákupům. Při cestě zpět zastávka 
ve známém milionářském letovis-
ku Marbella, prohlídka historického 
centra – Pomerančovníkové náměstí, 
promenáda se sochami od Salvadora 
Dalího, luxusní přístav Puerto Banús. 
Odjezd na ubytování, večeře v hotelu.
3. den: snídaně. Odjezd do města 
Ronda - tzv. Královna bílých vesnic - 
„pueblos blancos“, romantické město 
postavené ve skalní rozsedlině, do-
minantou města je impozantní most 
Puente Nuevo a nejstarší býčí aréna 
ve Španělsku. Po obědě přejezd do 
nejstaršího evropského města Cádizu 

– panoramatická okružní jízda, ná-
vštěva sklípků a ochutnávka slavného 
andaluského vína Sherry. Ubytování  
v okolí Cádizu, večeře.
4. den: snídaně, odjezd do hlavního 
města Andalusie – Sevilly, prohlídka 
města s návštěvou největší gotické 
katedrály na světě s hrobem Kryštova 
Kolumba a zvonicí La Giralda, volný 
čas s možností prohlídky nejstaršího 
evropského královského paláce Real 
Alcázar, Indického archivu a židovské 
čtvrti Santa Cruz, panoramatická pro-
jížďka parky Marie Luise – dějištěm 
Iberoameriské výstavy 1929, se za-
stávkou na Plaza Espana. Ubytování  
v Seville nebo okolí, večeře .
5. den: snídaně. Odjezd do Córdoby, 
prohlídka historického jádra města 
(jedinečná „mešito-katedrála“, Alcá-
zar katolických králů, židovská čtvrť 
„judería“ s jedinou dochovanou sy-
nagogou v Andalusii, květinové uličky 

a patia, Římský most), volný čas. Od-
poledne odjezd do Granady nebo do 
jejího okolí, ubytování a večeře.
6. den: snídaně. Prohlídka nejna-
vštěvovanější památky Španělska 
- palácového města Alhambra (pa-
láce Nazarí, palác Karla V., zahrady 
a letohrádek Generalife), procházka 
historickým centrem Granady – ka-
tedrála a Královská kaple, arabská 
čtvrť Albaicín, volný čas. Odjezd do 
andaluské bílé vesničky Nerja na 
pobřeží Costa del Sol (krátká prohlíd-
ka). Ubytování v oblasti Costa del Sol, 
večeře.
7. den: snídaně. Celodenní volno na 
pobřeží Costa del Sol, možnosti kou-
pání. Večeře v hotelu.
8. den: snídaně. Volný čas do transfe-
ru na letiště, odlet do Prahy.

Změna programu vyhrazena.

č. zájezdu termín cena Kč
EZE186L01 29.05.–05.06.2019 29 490
EZE186L02 18.09.–25.09.2019 29 490

VYUŽIJTE SLEVU ZA VČASNOU REZERVACI – info str. 4–5

Minimální počet účastníků: 30.
Cena zahrnuje: leteckou přepravu Praha-Málaga-Praha 
• transfer letiště-hotel-letiště • 7 nocí s polopenzí ve 3* 
hotelech • dopravu klimatizovaným autokarem během 
programu zájezdu • prohlídky dle programu - v ceně Al-
hambra, výlet minibusem na skály Gibraltaru, katedrála 
v Seville, mešita v Córdobě, sklípek a ochutnávka Sherry  
• průvodce FIRO-tour • služby místního průvodce dle po-
třeby • zákonné pojištění ve znění zákona č. 159/99 Sb.
Fakultativní příplatky: 1lůžkový pokoj (5 990 Kč) • pojištění 
léčebných výloh • komplexní pojištění - viz katalog str. 11.
Poznámka: na vyžádání lze ubytovat 3. osobu na přistýlce 
(sleva ) • vstupy do objektů a památek při prohlídkách ne-
jsou součástí ceny, kromě těch vypsaných v odstavci cena 
zájezdu zahrnuje. Doporučujeme počítat s částkou cca  
25 EUR na vstupy.
Pro vstup na Gibraltar je nutný platný cestovní pas!!
Z důvodu tzv. Brexitu se nyní objevují na hranicích s Gibral-
tarem problémy ohledně vstupu na toto území. Nově jsou 
nyní na hranicích vyžadovány cestovní pasy. I když je Velká 
Británie stále členem EU a cestovní pasy běžně nejsou 
nutné, přesto je bohužel praxe taková, že bez tohoto ces-
tovního dokladu nebudete vpuštěni na území Gibraltaru.

Rezervujte na www.firo.cz/EZE186

Cordoba

Cádiz
Alhambra

SevillaGibraltar
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ŠPANĚLSKO, GIBRALTAR, MAROKO  Andalusie, Gibraltar, Maroko 
– tři kultury jedním dechem
Costa del Sol • Granada • Córdoba • Sevilla • Ronda • Gibraltar • Tanger • Asilah • Chefchaouen

1. den: přílet do Malagy, transfer do 
3* hotelu, ubytování, nocleh.
2. den: po snídani odjezd do Grana-
dy, prohlídka města, Královské kaple 
– místo posledního odpočinku kato-
lických panovníků Ferdinanda a Isa-
bely, palácového komplexu Alhambry 
s „rajskými“ zahradami Generalife, 
arabské čtvrti Albaicínu s neopako-
vatelnou vyhlídkou San Nicolás. Od-
poledne volné k procházce, nákupům 
a návštěvě vyhlášených tapas barů. 
Ubytování v Granadě nebo okolí, noc-
leh ve 3* hotelu.
3. den: po snídani odjezd do Cór-
doby, prohlídka města, fakultativně 
lze navštívit tzv. „mešitokatedrálu“ 
- jedinečnou dechberoucí kombinaci 
muslimské a křesťanské architektury 
a kultury, židovskou čtvrť „judería“  
s krásnými květinovými patii a Alcázar 
katolických králů. Transfer do Sevilly, 
ubytování ve 3* hotelu, nocleh v Se-
ville nebo v okolí.
4. den: po snídani prohlídka Sevilly 
(La Giralda, katedrála, Zlatá věž, ži-

dovská čtvrť Santa Cruz, Real Alcá-
zar). Dále zastávka v tzv. „Královně 
andaluských bílých vesnic“ - městě 
Ronda, prohlídka města, kde se mísí 
románské, gotické a arabské vlivy – 
katedrála, jedna z nejstarších býčích 
arén (fakultativně), uvidíte most přes 
řeku Tajo (Puente Nuevo) s propastí 
s hloubkou cca 150 m, nazývaný také 
jako "Balcon de la Alameda", odjezd 
do La Linea, ubytování a nocleh ve 3* 
hotelu v okolí.
5. den: po snídani pokračujeme na 
Gibraltar, návštěva britské kolonie, 
výlet minibusem na skály Gibraltaru 
s návštěvou jeskyní Sv. Michala a tzv. 
„Opičí nory“, volný čas v centru měs-
ta, v odpoledních hodinách naše cesta 
bude pokračovat směr Tarifa, odkud 
trajektem přeplujeme do Maroka, do 
města Tanger. Nocleh v okolí města 
Tanger ve 3* hotelu.
6. den: po snídani krátká prohlídka 
Tangeru, města v severním Maroku, 
kde se mísí mnoho kultur, nalez-
nete zde spoustu legend a záhad, 

které připomínají historii města jako 
mezinárodní zóny. Po Casablance je 
druhým nejvýznamnějším přístavem. 
Odpoledne prohlídka města Asilah, 
malebného opevněného městečka 
asi 50 km od Tangeru. Jeho hradby  
a brány zůstávají zcela funkční i dnes. 
Město je známé jako město malířů  
a umělců. Nocleh v okolí města Tan-
ger ve 3* hotelu.
7. den: po snídani celodenní prohlíd-
ka města Chefchaouen, malebného 
města v Maroku, kde bílá barva domů 
kontrastuje s modře nabarvenými 
okny a dveřmi. Město je velice vyhle-
dávaným turistickým cílem, nabízí 
mnoho původních řemesel, která ne-
jsou dostupná jinde v Maroku (místní 
oblečení a tkané vlněné přikrývky). 
Odpoledne návrat do Tangeru, trajek-
tem do Španělska, ubytování v oblasti 
Costa del Sol v 3* hotelu.
8. den: po snídani volný čas do odletu, 
transfer na letiště, odlet do Prahy.

Změna programu vyhrazena.

č. zájezdu termín cena Kč
EAG186L01 05.06.–12.06.2019 31 990
EAG186L02 25.09.–02.10.2019 31 990

VYUŽIJTE SLEVU ZA VČASNOU REZERVACI – info str. 4–5

Minimální počet účastníků: 25.
Cena zahrnuje: leteckou přepravu Praha - Malaga - Pra-
ha • transfer letiště - hotel - letiště • 7 nocí se snídaní 
ve 3* hotelech • dopravu klimatizovaným autokarem bě-
hem programu zájezdu • trajekt Tarifa / Tanger / Tarifa  
• prohlídky dle programu (bez vstupů) • vstup do Alhambry  
v Granadě • výlet minibusem na skály Gibraltaru • prů-
vodce FIRO-tour • služby místního průvodce v Granadě  
a v Maroku • zákonné pojištění ve znění zákona č. 159/99 Sb.
Fakultativní příplatky: vstupy za příplatek na místě: např. 
mešita v Córdobě cca 8,00 EUR, Alcázar cca 4,50 EUR, ka-
tedrála v Seville + vež Giralda cca 9,00 EUR, Alcázar cca 
9,50 EUR, Ronda býčí aréna cca 5,00 EUR • pojištění lé-
čebných výloh • komplexní pojištění - viz katalog str. 11 
• 1lůžkový pokoj (5 990 Kč) • možnost dokoupení 7 večeří 
(3 490 Kč).
Poznámka: na vyžádání lze ubytovat 3. osobu na přistýlce 
(bez slevy) • vstupy do objektů a památek při prohlídkách 
nejsou součástí ceny. Doporučujeme počítat s částkou cca 
60 EUR na vstupy.
Do Maroka i na Gibraltar JE NUTNÝ CESTOVNÍ PAS (plat-
nost 6 měsíců po návratu).POZOR - důležitá informace: 
Pro vstup na Gibraltar je nutný platný cestovní pas !!
Z důvodu tzv. Brexitu se nyní objevují na hranicích s Gi-
braltarem problémy ohledně vstupu na toto území. Nově 
jsou nyní na hranicích vyžadovány cestovní pasy. I když je 
Velká Británie stále členem EU a cestovní pasy běžně ne-
jsou nutné, přesto je bohužel praxe taková, že bez tohoto 
cestovní dokladu nebudete vpuštěni na území Gibraltaru.

Rezervujte na www.firo.cz/EAG186

Granada

Chefchaouen Alhambra

CordobaSevilla
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ŠPANĚLSKOKatalánsko a Barcelona
Barcelona gotická • Cadaqués • Figueras (muzeum Dalího) • klášter Montserrat  
• Barcelona modernistická • Barcelonské fontány • Gerona • jezero Banyoles • Besalú 

1. den: program „A“: odjezd z ČR  
v dopoledních hodinách (odjezd z ČR 
viz str. 71).
2. den: program „A“: příjezd na po-
břeží Costa Brava/Maresme, Costa 
Dorada - poblíž Barcelony, v odpoled-
ních hodinách ubytování, volný pro-
gram (možnost koupání), večeře. Pro-
gram „B“: odlet z Prahy (transfer v ČR 
viz ceník a informační servis), přílet 
do Španělska a transfer k ubytování. 
Dále společný program „A“, „B“.
3. den: snídaně, celodenní výlet do 
Barcelony - Barcelona gotická - 
prohlídka („Gotická čtvrť“, katedrála 
Svaté Eulálie, čtvrť El Born, kostel 
Santa María del Mar) , odpoledne vol-
ný program - možno využít k návštěvě 
„Poble Espanyol - španělská vesnice” 
nebo jedinečného L´Aquarium (moř-
ské akvárium), návrat na ubytování, 
večeře.
4. den: snídaně, odjezd do Cadaqués, 
malebného přístavního městečka, 
obklopeného přírodní rezervací Cap 
de Creus, fascinující krajinou, jež je 
perlou katalánského pobřeží Costa 
Brava. Toto místo si oblíbilo mnoho 
umělců (Salvador Dalí, Pablo Picasso, 
Joan Miró, Walt Disney, André Breton, 
F. G. Llorca … ), na jeho okraji v záto-
ce Portlligat leží Dalího dům – zde žil  
a tvořil. Odpoledne přejezd do Figue-
ras, návštěva slavného Teatro – Mu-
seo Dalí (muzeum Salvadora Dalího), 
jež Dalí ve svém rodném městě zalo-
žil. Návrat na ubytování, večeře.
5. den: snídaně, návštěva fascinující-
ho pohoří Montserrat, tamní klášter-
ní komplex a bazilika je nejvýznam-
nějším poutním místem Katalánska 
(nadmořská výška 726 metrů) - pro-
hlídka baziliky s černou sochou Pan-
ny Marie Montserratské – patronky 
Katalánska, pěší procházky (křížová 
cesta), překrásné přírodní scenérie 
při pohledu do údolí řeky Llobregat, 
odpoledne návrat na ubytování, mož-
nost koupání, večeře.
6. den: snídaně, pobyt u moře, indivi-
duální volno, večeře. Možnost fakul-
tativních výletů na místě. Návrat na 
ubytování.
7. den: snídaně, po poledni odjezd do 
Barcelony – Barcelona modernistic-
ká - zastávka u nejznámější stavby 
geniálního katalánského architekta 

A.Gaudího - Sagrada Família. Pano-
ramatická cesta městem – býčí aré-
na, Arc de Triomf, Placa Catalunya, 
Passeig de Grácia (Gaudího domy: 
Casa Batlló, Casa Milá - La Pedre-
ra), nejvýznamnější modernistické 
památky města, Camp Nou - stadion 
FC Barcelona (fakultativně prohlídka 
„Camp Nou Experience Tour“ - hlavní 
tribuna, VIP zóna, mix zóna, tiskové 
středisko, šatna hostů, hrací plocha 
- trávník, komentátorská stanoviště, 
muzeum s trofejemi - poháry, zlaté 
míče, zlaté kopačky…)! Panoramatic-
ká cesta městem – Placa d´Espanya, 
Palau Nacional, olympijský stadion, 
vrch Montjuic - krátká zastávka na 
vyhlídce (panorama města, přístav). 
Královské loděnice, památník Kryšto-
fa Kolumba, přístav. Individuální vol-
no k prohlídce středu města - např.: 
moderní přístav sportovních lodí, nej-
známější ulice La Rambla – s poulič-
ními umělci a živými sochami, Placa 
Reial, tržnice la Boquería. Shlédnutí 
jedinečné večerní podívané pod širým 
nebem: „Barcelonské fontány“ (Font 
Mágica - technický unikát z roku 
1929) - hra hudby, barevných světel  
a vody. Nádherný pohled na noční 
Barcelonu. V nočních hodinách návrat 
na ubytování.
8. den: snídaně, odjezd do Gerony, 

historického města s jednou z nejza-
chovalejších středověkých židovských 
čtvrtí, hradbami a krásnými román-
skými kostely (San Pere de Galli-
gants a Sant Nicolau), Arabské lázně  
(15.století), návštěva gotické Katedrá-
ly Santa Maria de Girona (s jedineč-
nou klenotnicí a románským klášte-
rem), El Call – ulice židovské čtvrti, 
barevné domy na nábřeží řeky Onyar.  
Po poledni odjezd do vnitrozemí, krát-
ká zastávka u jezera Banyoles (nej-
větší katalánské přírodní jezero, ro-
mantická scenérie, centrum vodních 
sportů – dějiště veslařských soutěží 
Olympijských her Barcelona 1992). 
Odjezd do Besalú, nádherné stře-
dověké město s románskými kostely 
Sant Vicenc a Sant Pere, pozůstatek 
benediktinského kláštera se zacho-
valou židovskou lázní mikve, opevně-
ný románský most přes řeku Fluviá, 
volno, odjezd. Návrat na ubytování, 
večeře.
9. den: snídaně, volný program (mož-
nost koupání). program „A“ v odpo-
ledních hodinách odjezd do ČR. Pro-
gram „B“, transfer na letiště a odlet 
do ČR.
10. den: program „A“: příjezd do ČR  
v odpoledních hodinách.

Změna programu vyhrazena.

č. zájezdu termín autokarem cena Kč trasy (viz str. 71)
ECK186L01 24.05.-02.06.2019 11 990 A, B, D, E, F
ECK186L02 31.05.-09.06.2019 11 990 A, B, D, E, F
ECK186L03 19.07.-28.07.2019 13 990 A, B, D, E, F
ECK186L04 06.09.-15.09.2019 11 990 A, B, D, E, F
ECK186L05 13.09.-22.09.2019 11 990 A, B, D, E, F

č. zájezdu termín letecky cena Kč trasy (viz str. 71)
ECK186L01 25.05.-01.06.2019 19 990 B, E
ECK186L02 01.06.-08.06.2019 19 990 B, E
ECK186L03 20.07.-27.07.2019 21 990 B, E
ECK186L04 07.09.-14.09.2019 19 990 B, E
ECK186L05 14.09.-21.09.2019 19 990 B, E

VYUŽIJTE SLEVU ZA VČASNOU REZERVACI – info str. 4–5

Minimální počet účastníků: 20.
Cena zahrnuje: program A - AUTOKAREM: 7× ubytování 
ve 2lůžkových pokojích • 7x polopenzi (snídaně a večeře 
dle programu) • dopravu luxusním autokarem z/do ČR  
• dopravu autokarem po Španělsku • služby českého prů-
vodce • vybavení orientačními plány navštěvovaných míst 
• zákonné pojištění ve znění zákona č. 159/99 Sb.
program B - LETECKY: 7x ubytování ve 2lůžkových po-
kojích • 7x polopenzi (snídaně a večeře dle programu)  
• leteckou přepravu – Praha/Španělsko/Praha • letištní 
taxy a poplatky • transfer do/z hotelu • dopravu autoka-
rem po Španělsku • služby českého průvodce • vybavení 
orientačními plány navštěvovaných míst • zákonné pojiš-
tění ve znění zákona č. 159/99 Sb.
Povinné příplatky: pobytová taxa v místě: 
cca 0,50–1,00 EUR/osoba/den.
Fakultativní příplatky: 1lůžkový pokoj (3 600 Kč) • pojiště-
ní léčebných výloh • komplexní pojištění - viz katalog str. 11  
• vstupy do objektů při prohlídkách (cca  80 EUR) 
Poznámka: doporučujeme částku na další příp. vstupy: 
cca 80 EUR • ubytování v hotelu některého ze známých 
letovisek na pobřeží Středozemního moře nedaleko Bar-
celony, ve 2lůžk. pokojích. Všechny pokoje mají vlastní WC  
a koupelnu. Stravování je formou polopenze dle programu. 
Možnost zajistit ubytování 3. osoby na přistýlce - bez slevy.
Zájezd je pořádán ve spolupráci s partnerskou CK IDEAL-TOUR.

Rezervujte na www.firo.cz/ECK186

Barcelona

Barcelona

HVĚZDICOVÝ TYP ZÁJEZDU
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ŠPANĚLSKO Cesta po španělském království
Costa Brava / Maresme • Zaragoza • El Escorial • Madrid • Toledo • Granada • Córdoba • Sevilla 
• Gibraltar • Peňíscola • Costa Brava • Gerona • Tossa de Mar • klášter Montserrat • Barcelona

1. den: program „A“: odjezd z ČR  
v dopoledních hodinách (odjezd z ČR 
viz str. 71).
2. den: program „A“: v dopoledních 
hodinách příjezd do oblasti Costa 
Brava/Costa Maresme, volno, mož-
nost koupání, ubytování v odpoled-
ních hodinách, večeře. Program „B“: 
odlet (transfer v ČR viz str. 71), přílet 
do Španělska a transfer na ubytování. 
Dále společný program „A“ i „B“.
3. den: snídaně, odjezd v ranních ho-
dinách do Zaragozy - prohlídka města 
(katedrála, nám. Santa María del Pi-
lar, mudéjarské kostely, arabský pa-
lác Aljafería, městská tržnice), odjezd 
do Madridu - ubytování v okolí města 
a večeře.
4. den: snídaně, odjezd k prohlídce 
královského paláce El Escorial, ná-
vrat do Madridu, okružní projížďka, 
prohlídka města (Puerta del Sol, 
Plaza Mayor, exteriéry královského 
paláce, památník Cervantesův nebo 
možnost návštěvy galerie El Prado), 
návrat na ubytování, večeře.
5. den: snídaně, odjezd do Toleda - 
prohlídka města (katedrála, chrám  
sv. Tomáše, náměstí Zocodóver, mu-
zeum El Greca), návštěva tradiční to-
ledské manufaktury (ozdobné zbraně 
z toledské oceli, šperky), odjezd do 

Granady, ubytování v okolí města, 
večeře.
6. den: snídaně, prohlídka Granady 
(katedrála, královská kaple, Albaicín), 
prohlídka arabského sídelního paláce 
Alhambra se zahradami Generalife. 
Návrat na ubytování, večeře, (fakultativ-
ně možnost večerní návštěvy představe-
ní flamenca), nocleh.
7. den: snídaně, odjezd do Córdoby 
- prohlídka města (mešita, exteriéry 
Alcázaru, židovské město, typické „kvě-
tinové“ ulice s arabskými patii), odjezd 
z Córdoby do Sevilly, ubytování v okolí 
města, večeře.
8. den: snídaně, Sevilla - prohlídka 
města (katedrála, La Giralda, Zlatá věž, 
čtvrť Santa Cruz s typickými patii, maur-
ský palác Alcázar - exteriéry), odjezd  
k prohlídce britské kolonie Gibraltar 
(návštěva nejjižnějšího místa evropské-
ho kontinentu), noční přejezd na pobřeží 
Costa Azahar.
9. den: v ranních hodinách příjezd na 
pobřeží Costa Azahar, Peňíscola (hrad 
Papa Luna, středověké městečko, mož-
nost koupání, projížďky lodí), příjezd na 
pobřeží Costa Brava/Costa Maresme ve 
večerních hodinách, ubytování, večeře.
10. den: snídaně, odjezd do Gero-
ny, města s jednou z nejzachovalej-
ších středověkých židovských čtvrtí, 

kouzelnými středověkými hradbami  
a krásnými románskými kostely (ka-
tedrála s věží Karla Velikého, román-
ské kostely San Pere de Galligants  
a Sant Nicolau, židovská čtvrť, středo-
věké hradby). Následuje odjezd do To-
ssa de Mar, jednoho z nejkrásnějších 
letovisek na pobřeží Costa Brava (Villa 
Vieja – opevněná část Tossy – hradby 
z 12. a 13. století s obrannými věžemi, 
centrum s domy ze 14. až 17. století, 
kostel Sant Vincenc). Návrat na ubyto-
vání si můžeme zpříjemnit cestou lodí 
(fakultativně), večeře.
11. den: snídaně. Odjezd v ranních 
hodinách, prohlídka kláštera Mont-
serrat, prohlídka Barcelony (gotická 
čtvrť, Las Ramblas, Kolumbův památ-
ník, Antonio Gaudí - exteriéry Sagra-
da Familia, La Pedrera, Casa Batlló, 
možnost návštěvy mořského akvária 
či Picassova muzea), návrat na ubyto-
vání, večeře.
12. den: program „A“: snídaně, vol-
ný program. V odpoledních hodinách 
odjezd do ČR. Program „B“: snídaně, 
volno (podle letového času možnost 
koupání), transfer na letiště a odlet 
do ČR.
13. den: program „A“: odpoledne pří-
jezd do ČR.
Změna programu vyhrazena.

č. zájezdu termín autokarem cena Kč trasy (viz str. 71)
ESK186L01 14.05.-26.05.2019 19 990 A, B, D, E, F
ESK186L02 10.09.-22.09.2019 19 990 A, B, D, E, F

č. zájezdu termín letecky cena Kč trasy (viz str. 71)
ESK186L01 15.05.-25.05.2019 28 290 B, E
ESK186L02 11.09.-21.09.2019 28 290 B, E

VYUŽIJTE SLEVU ZA VČASNOU REZERVACI – info str. 4–5

Minimální počet účastníků: 25.
Cena zahrnuje: program A - AUTOKAREM: dopravu kli-
matizovaným autobusem do/ze Španělska • dopravu au-
tokarem po Španělsku • 9 nocí s polopenzí ve 2lůžkových 
pokojích • služby českého průvodce • prohlídku tradiční 
toledské manufaktury • vybavení orientačními plány na-
vštěvovaných míst • zákonné pojištění ve znění zákona  
č. 159/99 Sb.
program B - LETECKY: leteckou přepravu Praha-Španěl-
sko-Praha • transfer z/na letiště • dopravu autokarem 
po Španělsku • 9 nocí s polopenzí ve 2lůžkových pokojích  
• služby českého průvodce • prohlídku tradiční toledské 
manufaktury • vybavení orientačními plány navštěvova-
ných míst • zákonné pojištění ve znění zákona č. 159/99 Sb.
Povinné příplatky: záloha na vstup do Alhambry 1 000 Kč 
/osoba při koupi zájezdu (nutno objednat nejpozději  
1 měsíc před odjezdem/odletem) - na místě případný do-
platek za vstup, pokud by částka pro sezónu 2019 byla vyš-
ší) • pobytová taxa v místě: cca 0,50–1,00 EUR/osoba/den.
Fakultativní příplatky: pojištění léčebných výloh 
• komplexní pojištění - viz katalog str. 11 • 1lůžkový pokoj 
(5 900 Kč) • vstupy do objektů při prohlídkách (cca 65 EUR).
Poznámka: • doporučujeme částku na další případné 
vstupy cca 35 EUR • ubytování je zajištěno v okolí navště-
vovaných měst, v hotelech ve 2lůžkových pokojích s pří-
slušenstvím (sprcha, WC). Ve všech případech je zabez-
pečena polopenze - snídaně (v případě nutnosti balíček 
na cestu) a večeře. Možno zajistit ubytování 3. osoby na 
přistýlce - bez slevy.
Vstup do Alhambry musí být objednán závazně a s před-
stihem minim. 1 měsíc před realizací zájezdu, na místě 
není možné vstup dokoupit.
Zájezd je pořádán ve spolupráci s partnerskou CK IDEAL-TOUR.
POZOR - důležitá informace: Pro vstup na Gibraltar je 
nutný platný cestovní pas!!
Z důvodu tzv. Brexitu se nyní objevují na hranicích s Gibral-
tarem problémy ohledně vstupu na toto území. Nově jsou 
nyní na hranicích vyžadovány cestovní pasy. I když je Velká 
Británie stále členem EU a cestovní pasy běžně nejsou 
nutné, přesto je bohužel praxe taková, že bez tohoto ces-
tovního dokladu nebudete vpuštěni na území Gibraltaru.

Rezervujte na www.firo.cz/ESK186

Toledo

Zaragoza
Barcelona Cordoba

MadridEl Escorial
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ŠPANĚLSKOPoklady španělského kulturního dědictví 
UNESCO
Klášter Poblet • Alcalá de Henares • Madrid • El Escorial • Segovia • Toledo • Cuenca • Teruel • Barcelona

1. den: program „A“: v dopoledních 
hodinách odjezd z ČR.
2. den: program „A“: v dopoledních 
hodinách příjezd do oblasti Costa 
Brava/Maresme, uložení zavazadel  
v hotelu, volno, ubytování na pokojích 
v odpoledních hodinách. Program 
„B“: v závislosti na letových časech 
odlet z Prahy do Španělska, transfer 
z letiště do hotelu v oblasti Costa Bra-
va/Maresme, ubytování v hotelu. Dále 
společný program „A“ i „B“.
3. den: snídaně, odjezd k prohlídce 
cisterciáckého kláštera Santa Maria 
de Poblet (UNESCO), založeného ve 
12. století, pohřebiště aragonských 
králů. Přejezd španělským vnitroze-
mím do nejstaršího španělského uni-
verzitního města Alcalá de Henarés 
(UNESCO), které se stalo vzorem pro 
zakládání měst španělskými misio-
náři v Latinské Americe. Prohlídka 
historického centra (arcibiskupský 
palác, Calle Mayor - nejdelší ulice  
s podloubími v Evropě, exteriér rod-
ného domu spisovatele Miguela de 
Cervantese, Cervantesovo náměstí, 
univerzitní čtvrť), odjezd k ubytování, 
večeře.
4. den: snídaně, Madrid – hlavní měs-
to Španělska. Okružní jízda (Paseo 
del Prado, Paseo de la Castellana, 
Gran Via), poté pěší prohlídka města 
(exteriéry královského paláce, Plaza 

Mayor, Puerta del Sol), odpoledne 
volno, možnost návštěvy jedné z nej-
významnějších obrazáren na světě 
Museo del Prado, centrum moderní-
ho umění Centro de Arte Reina Sofia, 
park El Retiro, odjezd k ubytování, 
večeře.
5. den: snídaně, odjezd do San Lo-
renzo de El Escorial (UNESCO), 
prohlídka jedinečného díla španěl-
ské architektury – monumentální-
ho královského paláce El Escorial  
s bazilikou a panteonem španělských 
králů. Přejezd do Segovie (UNESCO), 
prohlídka historického centra (římský 
akvadukt, který je jedním z nejzacho-
valejších v Evropě, exteriér katedrály, 
exteriér pevnosti Alcázar, pohled na 
románský kostel Veracruz, městské 
opevnění z 12. století), odjezd k uby-
tování, večeře.
6. den: snídaně, odjezd do Ávily 
(UNESCO), prohlídka mohutných 
městských hradeb z 11. století, ka-
tedrály a historického centra, přejezd 
do Toleda, prohlídka města (UNESCO) 
(katedrála, kostel sv. Tomáše s jedi-
nečnou mudéjarskou věží, Sinagoga 
del Tránsito – Museo Sefardí, bývalá 
synagoga - dnes kostel Santa María la 
Blanca, mešita z 10 st. – dnes kostel 
Cristo de la Luz, muzeum El Greca), 
ve večerních hodinách příjezd do ho-
telu, večeře.

7. den: snídaně, odjezd do pevnost-
ního města Cuenca (UNESCO), pro-
hlídka historického centra – „zavě-
šené“ domy, věž Mangana, katedrála 
Nuestra Seňora de Gracia, odjezd do 
horského města proslulého mudéjar-
skou aragonskou architekturou Teru-
el (UNESCO), prohlídka historického 
centra – mudéjarská věž San Salvador, 
náměstí Carlos Castel (plaza de Tori-
co), mudéjarská katedrála, mudéjar-
ský kostel a věž San Pedro + mauzo-
leum „Amantes de Teruel“ (milenci  
z Teruelu), odjezd k ubytování, večeře.
8. den: snídaně, odjezd do Barcelony 
(UNESCO), panoramatická projížďka 
modernistickou částí města s archi-
tektonickými díly A. Gaudího (Casa 
Batlló, Casa Milá – La Pedrera, exte-
riér rozestavěného chrámu Sagrada 
Família), volno - prohlídka historické-
ho centra: tzv. „gotické“ čtvrti , ulice 
La Rambla, tržnice la Boquería, ná-
mořní přístav, ve večerních hodinách 
odjezd k ubytování, večeře
9. den: program „A“: snídaně, volno, 
možnost koupání, ve večerních hodi-
nách odjezd do ČR; program „B“: sní-
daně, v závislosti na letových časech 
transfer na letiště, odlet do ČR.
10. den: program „A“: příjezd do ČR  
v odpoledních hodinách.

Změna programu vyhrazena.

č. zájezdu termín autokarem cena Kč trasy (viz str. 71)
EPK186L01 31.05.-09.06.2019 15 990 A, B, D, E, F
EPK186L02 30.08.-08.09.2019 15 990 A, B, D, E, F

č. zájezdu termín letecky cena Kč trasy (viz str. 71)
EPK186L01 01.06.-08.06.2019 23 990 B, E
EPK186L02 31.08.-07.09.2019 23 990 B, E

VYUŽIJTE SLEVU ZA VČASNOU REZERVACI – info str. 4–5

Minimální počet účastníků: 25.
Cena zahrnuje: program A - AUTOKAREM: dopravu auto-
karem do/ze Španělska • dopravu autokarem ve Španěl-
sku • 7× ubytování ve 2lůžkových pokojích • 7× polopenzi 
• služby českého průvodce • vybavení orientačními plánky 
navštěvovaných míst • zákonné pojištění ve znění zákona 
č. 159/99 Sb.
program B - LETECKY: leteckou přepravu Praha–Španěl-
sko–Praha, transfery letiště–hotel-letiště • dopravu auto-
karem ve Španělsku • 7× ubytování ve 2lůžkových pokojích 
• 7× polopenzi • služby českého průvodce • vybavení ori-
entačními plánky navštěvovaných míst • zákonné pojištění 
ve znění zákona č. 159/99 Sb.
Povinné příplatky: 
pobytová taxa v místě: cca 0,50–1,00 EUR/osoba/den.
Fakultativní příplatky: pojištění léčebných výloh 
• komplexní pojištění - viz katalog str. 11 • 1lůžkový pokoj 
(3 600 Kč) • vstupy do navštěvovaných míst (cca 90 EUR).
Poznámka: ubytování je zajištěno v okolí navštěvova-
ných měst, ve 2 *a 3* hotelech, ve 2lůžkových pokojích  
s vlastním příslušenstvím (sprcha/WC). Přímo v hotelu je 
zajištěno stravování, kontinentální snídaně (v případě nut-
nosti balíček na cestu), večeře. Možnost zajistit ubytování  
3. osoby na přistýlce bez slevy.
Zájezd je pořádán ve spolupráci s partnerskou CK IDEAL-TOUR.

Rezervujte na www.firo.cz/EPK186

Segovia

Cuenca

Poblet

Služba svoz - CK IDEAL - TOUR si vyhrazuje právo  
zajišťovat svozy z jednotlivých míst osobními automo-
bily či mikrobusy. V případě, že je v jednom nástupním 
místě méně než 8 cestujících, může CK IDEAL - TOUR 
změnit zajištění dopravy klientů k zájezdu na veřejnou 
hromadnou dopravu (meziměstské autobusy, vlak,  
metro). V tomto případě bude navrácen případný přípla-
tek za tzv. svoz. Klientovi bude tato částka proplacena  
po návratu ze zájezdu, a to v kanceláři, kde si zájezd 
zakoupil. V takovém případě bude klient informován 
v pokynech k zájezdu a může volit mezi individuálním 
transferem a využitím nabídky cestovní kanceláře. 
Změna služby svozu nezakládá nárok na jednostran-
né odstoupení od smlouvy bez povinnosti uhrazení  
příslušného storna podle všeobecných podmínek. 

Místo a čas odjezdu na zájezd se řídí „Pokyny k zájezdu“,  
které klient obdrží od CK před odjezdem.

SVOZY – POZNÁVACÍ ZÁJEZDY 2019

PROGRAM A BUS - HLAVNÍ ODJEZDOVÉ MÍSTO PRAHA

trasa A:  ZDARMA  –  Beroun, Hořovice (Žebrák), Rokycany, Plzeň

SVOZY - alespoň 6 osob v nástupním místě

trasa B:  příplatek 500 Kč  –  Teplice, Ústí nad Labem, Litvínov, Most, Chomutov, Karlovy Vary
trasa D:  příplatek 600 Kč  –  Svitavy, Polička
 příplatek 500 Kč  –  Chrudim, Pardubice, Hradec Králové
 příplatek 400 Kč  –  Chlumec nad Cidlinou, Poděbrady
trasa E:  ZDARMA  –  Brno, Velká Bíteš, Velké Meziříčí, Jihlava (Pávov), Humpolec
trasa F:  příplatek 600 Kč  –  Opava, Ostrava, Frýdek Místek, Nový Jičín, Hranice, Přerov,  
   Prostějov, Olomouc

PROGRAM B LET - ODLETOVÉ MÍSTO PRAHA

SVOZY NA LETIŠTĚ- alespoň 6 osob v nástupním místě

trasa B:  příplatek 800 Kč  –  Teplice, Ústí nad Labem, Litvínov, Most, Chomutov, Karlovy Vary
trasa E:  příplatek 800 Kč  –  Brno, Velká Bíteš, Velké Meziříčí, Jihlava (Pávov), Humpolec
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ŠPANĚLSKO Madrid 
- letecké víkendy

1. den: přílet do Madridu, transfer 
do hotelu. Individuální program nebo 
možnost fakultativního panorama-
tického okruhu Madridem s českým 
průvodcem (exteriéry, královský pa-
lác, Španělské náměstí, Puerta del 
Sol, Muzeum Thyssen Bornemisza, 
Muzeum Reina Sofia, Muzeum Pra-
do, Botanická zahrada, nám. Plaza 
Mayor, Plaza Cibeles, Plaza Colon, 
bulváry Gran Via, Paseo de Castella-
na, univerzitní Campus, býčí aréna 
Las Ventas, fotbalový stadion Santia-
go Bernabeu, Parc Retiro, Parque del 
Oeste, Casa de Campo…). Večer infor-
mační schůzka s průvodcem v hotelu.
2. den: po snídani informační schůzka 
v lobby hotelu. Dopoledne individuální 

program nebo možnost půldenní-
ho fakultativního výletu do Toleda  
s českým průvodcem (dříve sídlo 
arcibiskupa, středisko arabské a ži-
dovské kultury, od 16. stol. sídlo špa-
nělských králů, dějiště prudkých bojů 
mezi republikány a frankisty). Odpole-
dne individuální program nebo mož-
nost procházky historickým centrem 
Madridu se zaměřením na památky 
a zajímavosti španělské kuchyně  
s českým průvodcem (v ceně zájez-
du). Během procházky si prohlédne-
me Královský palác, katedrálu, nej-
známější náměstí Španělska Puerta 
del Sol a Plaza Mayor. Nevynecháme 
zlatý trojúhelník madridského umění 
či park Buen Retiro. Večer možnost 

zajištění večeře.
3. den: po snídani informační schůzka 
v lobby hotelu. Individuální program 
nebo možnost půldenního fakulta-
tivního výletu do Escorialu s českým 
průvodcem (jeden z nejvýznamněj-
ších královských paláců v Evropě, mo-
numentální stavba, která sloužila jako 
královské sídlo a klášter). Odpoledne 
individuální program v Madridu.
4. den: po snídani check out a ulo-
žení zavazadel dle pokynů průvodce. 
Individuální volno, transfer na letiště  
a odlet do Prahy.

Změna programu vyhrazena.

č. zájezdu termín cena Kč
EMV186L01 21.03.–24.03.2019 13 890
EMV186L02 19.04.–22.04.2019 14 290
EMV186L03 27.04.–01.05.2019 14 990
EMV186L04 08.05.–11.05.2019 13 890
EMV186L05 23.05.–26.05.2019 13 890
EMV186L06 19.09.–22.09.2019 13 890
EMV186L07 03.10.–06.10.2019 13 890
EMV186L08 25.10.–28.10.2019 14 290

VYUŽIJTE SLEVU ZA VČASNOU REZERVACI – info str. 4–5

Minimální počet účastníků: 15.
Cena zahrnuje: leteckou přepravu Praha-Madrid-Praha  
• transfer letiště-hotel-letiště • ubytování ve 4* hotelu se 
snídaní • služby česky mluvícího delegáta • základní po-
jištění ve znění zákona č. 159/99 Sb.
Fakultativní příplatky: pojištění léčebných výloh 
• komplexní pojištění - viz katalog str. 11 • 1lůžkový pokoj 
3 noci/4 noci (3 100/3 900 Kč) 
• fakultativní výlety s českým průvodcem: 
panoramatický okruh městem 950 Kč (cca 3,5 hod.), 
půldenní Toledo včetně vstupu 1 600 Kč (cca 4-5 hod.), 
půldenní Escorial včetně vstupu 1 500 Kč (cca 4-5 hod.).
Z důvodu nutné rezervace vstupů v Escorialu, doporučuje-
me tento výlet rezervovat již před odletem.
Poznámka: vstupy do památek a muzeí nejsou v ceně zá-
jezdu, pokud není uvedeno jinak.
Zájezd je pořádán ve spolupráci s partnerskou  
CK Neckermann.

Rezervujte na www.firo.cz/EMV186

Madrid

Madrid
Madrid Madrid

MadridMadrid
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ŠPANĚLSKOBarcelona 
- letecké víkendy

1. den: po příletu do Barcelony trans-
fer do hotelu. Individuální program 
nebo možnost fakultativního pa-
noramatického okruhu s českým 
průvodcem (exteriéry Plaza Espaňa, 
Montjuic, Olympijský přístav, Barce-
loneta, Park Guell, Sagrada Familia, 
Eixample, Passeig de Gracia, La Ped-
rera, Casa Batlló, Plaza Catalunya...). 
Večer informativní schůzka s delegá-
tem v lobby hotelu.
2. den: po snídani informační schůzka 
v lobby hotelu. Dopoledne možnost 
procházky s českým průvodcem his-
torickým centrem Barcelony (v ceně 
zájezdu). V průběhu procházky uvidí-
me známý bulvár Las Ramblas, gotic-
kou čtvrť, katedrálu La Seu, kouzelné 
náměstí Plaza del Rey, středověké 
uličky čtvrti El Born s překrásným 
svatostánkem Santa Maria del Mar. 
Odpoledne individuální program nebo 

možnost půldenního fakultativního 
výletu do Montserratu s českým prů-
vodcem (katalánská národní hora cca 
50 km severozápadně od Barcelony 
s klášterem z roku 1025). V podve-
čer návštěva Španělského náměstí 
a fontánového představení Magické 
fontány.
3. den: po snídani individuální pro-
gram nebo možnost objevit v rámci 
fakultativního výletu nejšťastnější 
vesnici v Katalánsku – Sant Sadur-
ní. Proč ji místní obyvatelé nazývají 
právě nejšťastnější, poznáte sami 
během velice příjemného dopoledne, 
které strávíte poznáváním těch nej-
lepších katalánských výrobků, jako 
je přírodní šumivé víno Cava a skvělá 
tradiční čokoláda. Nejdříve si projdete 
sklepy plné zrající Cavy s odborným 
výkladem s českým překladem a po 
prohlídce sklepů bude následovat 

degustace. Další část programu bude 
zaměřená na čokoládu, která se zde 
vyrábí od roku 1840. Během inter-
aktivní prohlídky se dozvíte spoustu 
zajímavostí o její historii, způsobu 
zpracování, druzích, a hlavně si vy-
chutnáte lahodnou chuť čerstvé čo-
kolády během výkladu. Poté návrat do 
Barcelony a individuální volno.
4. den: po snídani check out a uložení 
zavazadel dle pokynů průvodce. In-
dividuální volno, transfer na letiště a 
odlet do Prahy.

Výše uvedený program je platný pro 
přílety ve čtvrtek. V případě příletu v 
pátek je výlet do Montserratu v neděli 
dopoledne a výlet do výrobny Cavy a 
továrny na čokoládu v sobotu odpo-
ledne.

Změna programu vyhrazena.

č. zájezdu termín cena Kč
EBV186L01 14.03.–17.03.2019 13 690
EBV186L02 04.04.–07.04.2019 13 690
EBV186L03 19.04.–22.04.2019 14 590
EBV186L04 27.04.–01.05.2019 14 990
EBV186L05 01.05.–05.05.2019 14 990
EBV186L06 16.05.–19.05.2019 13 690
EBV186L07 30.05.–02.06.2019 13 690
EBV186L08 12.09.–15.09.2019 13 690
EBV186L09 10.10.–13.10.2019 13 690
EBV186L010 25.10.–28.10.2019 14 290

VYUŽIJTE SLEVU ZA VČASNOU REZERVACI – info str. 4–5

Minimální počet účastníků: 15.
Cena zahrnuje: leteckou přepravu Praha-Barcelona-
-Praha • transfer letiště-hotel-letiště • 3× ubytování ve 
4* hotelu se snídaní • služby česky mluvícího delegáta  
• základní pojištění ve znění zákona č. 159/99 Sb.
Povinné příplatky: pobytová taxa v místě - cca 1,25 EUR/
osoba/den, platí osoba starší 16 let a max. 7 nocí pobytu.
Fakultativní příplatky: pojištění léčebných výloh 
• komplexní pojištění - viz katalog str. 11 • 1lůžkový pokoj 
3 noci/4 noci (3 300/4 100 Kč) 
• fakultativní výlety s českým průvodcem: 
panoramatický okruh městem 950 Kč (cca 3,5 hod.) 
• půldenní Montserrat 950 Kč (cca 4 - 5 hod.) 
• půldenní výlet do Sant Sadurní 950 Kč (+ na místě po-
platek průvodci 18 EUR za vstup do čokoládovny a vinného 
sklepa).
Poznámka: vstupy do památek a muzeí nejsou v ceně zá-
jezdu. Zájezd je pořádán ve spolupráci s partnerskou CK 
Neckermann.

Rezervujte na www.firo.cz/EBV186

Valencie
- letecké víkendy

Najdete na
www.firo.cz/EVE186

Barcelona

Barcelona

Barcelona
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FRANCIE Paříž 
- prodloužené letecké víkendy

1. den: odlet z Prahy do Paříže. Po 
příletu okružní jízda Paříží: proslulou 
třídou Champs Élysées s Vítězným 
obloukem, náměstím Svornosti  
s luxorským obeliskem, malebným 
náměstím Vendome, vedle Garni-
erovy opery a největšího muzea na 
světě – Louvru, okolo budovy novo-
renesanční radnice Hotel de la Ville 
až na východ města do míst původní 
středověké pevnosti Bastily. Na levém 
břehu Seiny uvidíte kouzelné Lucem-
burské zahrady a okolí majestátního 
Pantheonu, pojedete podél jednoho 
z nejstarších kostelů v Paříži St. Ge-
rmain-des-Pres, návrat zpět k Sei-
ně, na závěr okružní jízdy zastávka 
u Trocadera s nádhernou vyhlídkou 
na Eiffelovu věž. Přejezd do hotelu 
a ubytování, kratší odpočinek a info 
schůzka s průvodcem v recepci ho-
telu. Večerní program v okolí Eiffelo-
vy věže – individuálně možnost vyjet 

až do 3. patra výtahem. Pro zájemce 
plavba lodí po Seině (cca 1 hod.) – 
krásný pohled z řeky na historické bu-
dovy a monumenty na obou březích. 
Návrat zpět do hotelu v pozdních ve-
černích hodinách – metrem, nocleh. 
Poznámka: v případě posunu charte-
rového letu bude okružní jízda realizo-
vána následující den dopoledne.
2. den: po snídani pěší procházka  
s prohlídkou staré části Paříže, oblasti 
ostrova Cité – katedrála Notre Dame, 
klenot gotické architektury St. Cha-
pelle (prohlídka individuálně), pro-
cházka k překrásné novorenesanční 
budově radnice (původně vystavěné 
italským mistrem zvaným Bocador). 
Přes centrum Paříže do míst, která 
byla v 70. letech kompletně přebudo-
vána. Odpoledne individuální volno, 
možnost návštěvy některých muzeí či 
galerií v centru města (např. impre-
sionistů v Musée d´Orsay či klasic-

kých sbírek umění ukrytých v Louvru  
a mnoho dalších – doporučí průvodce 
v místě). Navečer společná prohlídka 
pitoreskní čtvrti Montmartru s ná-
městím malířů Place de Tertre a ba-
zilikou Sacré Coeur s úžasným pohle-
dem na celou Paříž. Návrat do hotelu 
metrem, nocleh.
3. den: po snídani možnost individu-
álního výletu do Versailles, možnost 
prohlídky zámku se slavnou zrcadlo-
vou galerií a zahrad – chlouby fran-
couzského zahradního umění; indiv. 
výlet do Disneylandu, individuální 
volno v Paříži nebo další společný 
program s průvodcem. Nocleh.
4. den: po snídani indiv. volno do se-
tkání v hodinu určenou průvodcem na 
recepci hotelu – transfer na letiště, 
odlet do Prahy – přílet do Prahy v po-
zdních večerních hodinách.

Změna programu vyhrazena.

č. zájezdu termín - odlet z Prahy cena Kč
PAI133L01 07.02.–10.02.2019 13 990
PAI133L02 14.03.–17.03.2019 13 990
PAI133L03 25.04.–28.04.2019 13 990
PAI133L04 01.05.–04.05.2019 13 990
PAI133L05 08.05.–11.05.2019 13 990
PAI133L06 04.07.–07.07.2019 13 990
PAI133L07 19.09.–22.09.2019 13 990
PAI133L08 24.10.–27.10.2019 13 990

VYUŽIJTE SLEVU ZA VČASNOU REZERVACI – info str. 4–5

Minimální počet účastníků: 30.
Cena zahrnuje: leteckou přepravu Praha–Paříž–Praha  
• transfer letiště–hotel–letiště • 3 noci ve 2lůžkovém po-
koji v 3* hotelu se snídaní • služby průvodce FIRO-tour  
• zákonné pojištění ve znění zákona č. 159/1999 Sb.
Povinné příplatky: jízdné místní dopravou
Fakultativní příplatky: pojištění léčebných výloh 
• komplexní pojištění – viz katalog str. 11 • 1lůžkový pokoj 
(2 990 Kč) • projížďka lodí po Seině (200 Kč) • návštěva 
kabaretu Moulin Rouge (3 490 Kč)
Poznámka: u fakultativních akcí za příplatek je nutná re-
zervace v CK • v ceně kabaretu je vstupné na večerní show 
a půl láhve šampaňského

Rezervujte na www.firo.cz/PAI133
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FRANCIEKrásy jižní Francie
Barcelona • Andorra • Avignon • Nice  • Monaco/ Monte Carlo • Cannes  • Marseille • Montpellier

1. den: odlet z Prahy do Španělska 
na letiště Barcelona. Dle letového 
řádu okružní jízda, transfer do hotelu  
a nocleh.
2. den: snídaně, odjezd do Andor-
ry, samostatného malého knížectví  
v kotlině obklopené hřebeny Pyrenejí. 
Zastavení v hlavním městě Andorra la 
Vella, v údolí řeky Valira, možnost vý-
hodných nákupů v této bezcelní zóně 
a typickém tranzitním státu. Nocleh  
v Andoře.
3. den: po snídani odjezd do Pas de 
la Casa do Francie, odjezd do kou-
zelného města Carcassonne. Krásně 
zrekonstruované pohádkové město na 
seznamu UNESCO, prohlídka tohoto 
jedinečného skvostu, individuální vol-
no. Přenocování v oblasti Avignonu. 
Nocleh.
4. den: snídaně, návštěva Avignonu. 
Procházka městem kolem nejznáměj-
ších památek. Fakultativně prohlídka 
papežského paláce. Přejezd do Nice. 
Procházka s průvodcem nejrozsáh-
lejším střediskem na pobřeží Stře-
dozemního moře, pátým největším 
městem ve Francii (významná muzea, 
krásné pláže, čilý pouliční život), po-
břežní promenáda Promenade des 
Anglais, lemovaná galeriemi, obchody 
a velkolepými hotely; překrásné pas-
telové fasády domů ve Starém městě, 
sídle umělců, galerií, butiků a restau-
rací. Skutečnou "pastvou" pro oči je 

každodenní květinový a zeleninový trh 
v Cours Saleya. Starý klášter Notre-
-Dame de Cimiez, zbytky rozsáhlé 
původní římské osady s pozůstatky 
velkých lázní a amfiteátru (artefakty  
z vykopávek jsou umístěny v soused-
ním archeologickém muzeu). Ubyto-
vání v hotelu. Nocleh.
5. den: snídaně, přejezd do Monaka, 
místa s bouřlivou historií, nejstar-
šího knížectví na světě, o rozloze  
1,9 km². Za slávu vděčí především ka-
sinu – první bylo otevřeno v r. 1865 na 
neúrodném výběžku, pojmenovaném 
na počest Karla III. jako Monte-Carlo, 
které bylo ve své době natolik výděleč-
ným podnikem, že Karel III. mohl své-
mu lidu v r. 1870 zrušit daně. V sou-
časné době je Monako daňovým rájem 
a jeho obyvatelé se pyšní nejvyšším 
příjmem na hlavu na světě. Knížectví 
plné kulturních zážitků (ohňostrojový 
festival, nespočetné koncerty oper-
ních pěvců, světový balet, Velká cena 
Monaka, Rallye Monte-Carlo a mno-
ho dalších akcí během celého roku), 
krásná neorománská katedrála, pev-
nost Fort Antoine, Jardin Exotique 
– botanická zahrada se širokou pale-
tou rostlin, pokládaná za jednu z nej-
krásnějších v Evropě, oceánografické 
muzeum. Procházka s průvodcem, 
odpoledne individuální volno, přejezd 
na ubytování, nocleh.
6. den: snídaně, přejezd do Cannes, 

města Mezinárodního filmového fes-
tivalu, předního letoviska na pobře-
ží Středozemního moře. Prohlídka 
starého města, uprostřed čtvrti Le 
Suquet, na svahu Mont Chevalier, 
část pův. starých hradeb na náměstí 
Place de la Castre, kterému vévodí 
kostel Notre-Dame de l´Éspérance ve 
stylu provensálské gotiky; strážní věž  
z 11. st. – sídlo Musée de la Castre, 
proslulý Boulevard de la Croisette 
lemovaný palmami a zahradami,  
z jedné strany bok po boku luxusní ho-
tely a butiky, na protější straně snad 
nejlepší písečné pláže Azurového po-
břeží. Indiv. volno – možnost koupání. 
Přejezd do oblasti Nice, ubytování.
7. den: snídaně, Marseille, návštěva 
starého přístavu, přejezd do Arles 
– prohlídka města na Rhoně, ba-
šta provensálských tradic a kultury  
s řadou památek z římského osídle-
ní – amfiteátr, divadlo, Konstantinovy 
lázně. Montpellier – prohlídka města 
mezi mořem a horami, města paláců 
s elegantními nádvořími, kamennými 
schodišti a balkony, řada unikátních 
památek již z 12. století, věže z pů-
vodního opevnění, Chateau d `Eau  
s akvaduktem, katedrála sv. Petra. 
Přejezd na ubytování, nocleh.
8. den: snídaně, individuální volno. 
Dle letového řádu transfer na letiště 
a odlet zpět do ČR.
Změna programu vyhrazena.

č. zájezdu termín cena Kč
FJF133L01 27.04.– 04.05.2019 26 990

VYUŽIJTE SLEVU ZA VČASNOU REZERVACI – info str. 4–5

Minimální počet účastníků: 20.
Cena zahrnuje: leteckou přepravu Praha–Barcelona–Pra-
ha • transfer letiště–hotel–letiště • autokarovou dopravu 
dle programu • 7 nocí ve 2lůžkovém pokoji v 2/3* hotelu se 
snídaní • služby průvodce FIRO-tour • zákonné pojištění 
ve znění zákona č. 159/1999 Sb.
Fakultativní příplatky: pojištění léčebných výloh 
• komplexní pojištění - viz katalog str. 11 • 1lůžkový pokoj 
(4 990 Kč) • večeře (3 490 Kč) • ostatní vstupy

Rezervujte na www.firo.cz/FJF133
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FRANCIE Paříž, Bretaň a tajemná Normandie 
Paříž • Chartres • Rennes • Carnac • Pont Aven • Point du Raz • Locronan • Saint Malo • Mont St. 
Michel • Rouen • Paříž

1. den: odjezd v pozdních odpoled-
ních hodinách z ČR a noční přejezd do 
Francie.
2. den: ráno příjezd do Paříže, pro-
gram s průvodcem. Pěší procházka 
kolem známých pařížských pamá-
tek (Eiffelovka, Invalidovna, Notre 
Dame, Vítězný oblouk, Martova pole 
aj.) Fakultativně projížďka lodí po Sei-
ně. Nocleh.
3. den: po snídani krátká zastávka ve 
městě Chartres, fakultativně možnost 
návštěvy katedrály, přejezd do města 
Rennes, středověkého města s řadou 
hrázděných domů, odjezd do Carnacu 
– prohlídka nejvýznamnějšího nalezi-

ště pravěkých památek na světě, mj. 
s třemi tisíci menhirů, krátký výlet na 
zajímavý poloostrov Quiberon. Nocleh.
4. den: po snídani pojedeme podél 
pobřeží se zastávkou v typicky bre-
taňském městečku s přístavem Port 
Louis. Další zastávka v Pont Aven 
– „město čtrnácti mlýnů a patnácti 
domů”, které v 19. století přitahovalo 
řadu umělců (P. Gauguin). Concar-
neau – prohlídka dalšího z typických 
městeček s jeho nejvýznamnější 
atrakcí – Ville Close – opevněné měs-
to. Odjezd do Quimperu – městečka 
s nádhernou bretaňskou atmosférou, 
proslaveného výrobou keramiky s řa-

dou hrázděných domů „ starého měs-
ta ” a katedrálou. Volno, nocleh.
5. den: po snídani přejezd divokým 
členitým pobřežím k nejzápadnějšímu 
výběžku Point du Raz, až 80 metrů 
nad mořem s úchvatnou vyhlídkou 
na rozervané skály a bouřící moře, 
následně členitým pobřežím s řadou 
typických bretaňských městeček, mj. 
zastávka v Locronan – s elegantní-
mi renesančními domy a nádhernou 
kaplí, kalvárií a kašnou, přejezd ná-
rodním parkem d’Armorique k sever-
nímu pobřeží Bretaně, nocleh.
6. den: po snídani odjezd do Saint 
Malo, „města korzárů”, kterým měs-
to vděčí za největší rozvoj v průběhu  
16.–17. století. Prohlídka města a hradu  
s řadou historických budov a opev-
nění, odpoledne odjezd k Mont St. 
Michel – prohlídka unikátního opev-
něného opatství, které je jedním ze 
symbolů Normandie a jehož vznik 
spadá až do 10. století, přejezd do 
oblasti vylodění spojeneckých vojsk. 
Nocleh.
7. den: po snídani odjezd do Bayeux, 
s katedrálou Notre Dame proslavenou 
70 metrů dlouhou tapiserií, krátká za-
stávka v Rouen – místě římské posád-
ky i hlavního města Normandského 
vévodství. Přejezd na nocleh.
8. den: po snídani prohlídka Paříže. 
Pěší procházka kolem nejznámějších 
centrálních památek (Louvre, Cham-
ps-Elysées, Vítězný oblouk a jiné).  
V pozdních večerních hodinách odjezd 
zpět do ČR.
9. den: příjezd zpět do ČR v ranních 
hodinách.
Změna programu vyhrazena.

č. zájezdu termín cena Kč trasy (viz str. 7)
FPN133L01 01.05.- 09.05.2019 13 990 1,5
FPN133L02 19.09.- 27.09.2019 13 990 1,6

VYUŽIJTE SLEVU ZA VČASNOU REZERVACI – info str. 4–5

Minimální počet účastníků: 36.
Cena zahrnuje: dopravu klimatizovaným autokarem  
• 6 nocí ve 2lůžkovém pokoji v 2* hotelu se snídaní • služ-
by českého průvodce • zákonné pojištění ve znění zákona 
č. 159/1999 Sb.
Fakultativní příplatky: pojištění léčebných výloh 
• komplexní pojištění - viz katalog str. 11 • 1lůžkový pokoj 
(2 490 Kč) • 6 večeří (2 990 Kč)

Rezervujte na www.firo.cz/FPN133

FRANCIE Paříž, Bretaň a tajemná Normandie  
- prodloužené letecké víkendy
Paříž • Chartres • Rennes • Carnac • Quiberon • Port Louis • Pont Aven • Quimper • Point du Raz 
• Locronan • národní park d’Armorique • Saint Malo • Mont St. Michel • Bayeux • Rouen • Paříž

1. den: odlet do Paříže, okružní jízda 
Paříží. Pěší procházka kolem zná-
mých pařížských památek (Eiffe-
lovka, Invalidovna, Notre Dame, 
Vítězný oblouk, Martova pole aj.). 
Fakultativně projížďka lodí po Seině. 
Nocleh.
2. den: po snídani krátká zastávka ve 
městě Chartres, fakultativně možnost 
návštěvy katedrály, přejezd do města 
Rennes, středověkého města s řadou 
hrázděných domů, odjezd do Carnacu 
– prohlídka nejvýznamnějšího nalezi-
ště pravěkých památek na světě, mj. 
s třemi tisíci menhirů, krátký výlet na 
zajímavý poloostrov Quiberon. Nocleh.
3. den: po snídani pojedeme podél 
pobřeží se zastávkou v typicky bre-
taňském městečku s přístavem Port 
Louis. Další zastávka v Pont Aven 
– „město čtrnácti mlýnů a patnácti 
domů”, které v 19. století přitahovalo 
řadu umělců (P. Gauguin). Concar-

neau – prohlídka dalšího z typických 
městeček s jeho nejvýznamnější 
atrakcí – Ville Close – opevněné měs-
to. Odjezd do Quimperu – městečka 
s nádhernou bretaňskou atmosférou, 
proslaveného výrobou keramiky a řa-
dou hrázděných domů "starého měs-
ta" a katedrálou. Volno, nocleh.
4. den: po snídani přejezd divokým 
členitým pobřežím k nejzápadnějšímu 
výběžku Point du Raz, až 80 metrů 
nad mořem s úchvatnou vyhlídkou 
na rozervané skály a bouřící moře, 
následně členitým pobřežím s řadou 
typických bretaňských městeček, mj. 
zastávka v Locronan – s elegantní-
mi renesančními domy a nádhernou 
kaplí, kalvárií a kašnou, přejezd ná-
rodním parkem d’Armorique k sever-
nímu pobřeží Bretaně, nocleh.
5. den: po snídani odjezd do Saint 
Malo, „města korzárů”, kterým měs-
to vděčí za největší rozvoj v průběhu  

16.–17. století. Prohlídka města a hra-
du s řadou historických budov a opev-
nění, odpoledne odjezd k Mont St. 
Michel – prohlídka unikátního opev-
něného opatství, jednoho ze symbolů 
Normandie, jehož vznik spadá až do 
10. století, přejezd do oblasti vylodění. 
Nocleh.
6. den: po snídani odjezd a zastávka 
v Bayeux, s katedrálou Notre Dame 
proslavenou 70 metrů dlouhou tapi-
serií, přejezd do Rouen – místa řím-
ské posádky i hlavního města Nor-
mandského vévodství, nocleh.
7. den: po snídani odjezd a návštěva 
Paříže. Pěší procházka kolem nejzná-
mějších centrálních památek (Lou-
vre, Champs-Elysées, Vítězný oblouk 
a jiné). V odpoledních nebo večerních 
hodinách transfer na letiště a odlet 
zpět do ČR.
Změna programu vyhrazena.

č. zájezdu termín cena Kč
FPH133L01 02.05.–08.05.2019 19 990
FPH133L02 20.09.–26.09.2019 19 990

VYUŽIJTE SLEVU ZA VČASNOU REZERVACI – info str. 4–5

Minimální počet účastníků: 15.
Cena zahrnuje: leteckou přepravu Praha - Paříž - Praha  
• dopravu klimatizovaným autokarem • 6 nocí ve 2lůžko-
vém pokoji v 2* hotelu se snídaní • služby českého prů-
vodce • zákonné pojištění ve znění zákona č. 159/1999 Sb.
Fakultativní příplatky: pojištění léčebných výloh 
• komplexní pojištění – viz katalog str. 11 • 1lůžkový pokoj 
(2 490 Kč) • 6 večeří (2 990 Kč)

Rezervujte na www.firo.cz/FPH133

OBLÍBENÝ PROGRAM 
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FRANCIENice, Cannes, Monako 
- prodloužené letecké víkendy

1. den: odlet z Prahy do Francie do 
Nice. Transfer do hotelu, individuální 
volno a nocleh.
2. den: snídaně, procházka s prů-
vodcem nejrozsáhlejším střediskem 
na pobřeží Středozemního moře, 
pátým největším městem ve Francii 
(významná muzea, krásné pláže, čilý 
pouliční život), pobřežní promenáda 
Promenade des Anglais, lemovaná 
galeriemi, obchody a velkolepými 
hotely; překrásné pastelové fasády 
domů ve Starém městě, sídle umělců, 
galerií, butiků a restaurací. Skuteč-
nou "pastvou" pro oči je každodenní 
květinový a zeleninový trh v Cours 
Saleya. Starý klášter Notre-Dame de 
Cimiez, zbytky rozsáhlé původní řím-
ské osady s pozůstatky velkých lázní 
a amfiteátru (artefakty z vykopávek 
jsou umístěny v sousedním archeo-
logickém muzeu). Ubytování v hotelu. 
Nocleh.
3. den: snídaně, přejezd do Monaka, 

místa s bouřlivou historií, nejstar-
šího knížectví na světě, o rozloze  
1,9 km². Za slávu vděčí především ka-
sinu – první bylo otevřeno v r. 1865 na 
neúrodném výběžku, pojmenovaném 
na počest Karla III. jako Monte-Carlo, 
a bylo ve své době natolik výdělečným 
podnikem, že Karel III. mohl svému 
lidu v r. 1870 zrušit daně. V současné 
době je Monako daňovým rájem a jeho 
obyvatelé se pyšní nejvyšším příjmem 
na osobu na světě. Knížectví plné kul-
turních zážitků (ohňostrojový festival, 
nespočetné koncerty operních pěvců, 
světový balet, Velká cena Monaka, 
Rallye Monte-Carlo a mnoho dalších 
akcí během celého roku), krásná ne-
orománská katedrála, pevnost Fort 
Antoine, Jardin Exotique – botanická 
zahrada se širokou paletou rostlin, 
pokládaná za jednu z nejkrásnějších 
v Evropě, Oceánografické muzeum. 
Procházka s průvodcem, odpoledne 
individuální volno, přejezd na ubyto-

vání, nocleh.
4. den: snídaně, přejezd do Cannes, 
města Mezinárodního filmového fes-
tivalu, předního letoviska na pobře-
ží Středozemního moře. Prohlídka 
starého města, uprostřed čtvrti Le 
Suquet, na svahu Mont Chevalier, 
část pův. starých hradeb na náměstí 
Place de la Castre, kterému vévodí 
kostel Notre-Dame de l´Éspérance ve 
stylu provensálské gotiky; strážní věž  
z 11. st. – sídlo Musée de la Castre, 
proslulý Boulevard de la Croisette 
lemovaný palmami a zahradami,  
z jedné strany bok po boku luxusní 
hotely a butiky, na protější straně 
snad nejlepší písečné pláže Azuro-
vého pobřeží. Indiv. volno – možnost 
koupání. Přejezd do oblasti Nice, uby-
tování.
5. den: snídaně, dle letové řádu trans-
fer a odlet zpět do ČR.

Změna programu vyhrazena.

č. zájezdu termín cena Kč
FNA133L01 03.05.–07.05.2019 16 490
FNA133L02 03.10.–07.10.2019 16 490

VYUŽIJTE SLEVU ZA VČASNOU REZERVACI – info str. 4–5

Minimální počet účastníků: 10.
Cena zahrnuje: leteckou přepravu Praha - Nice - Praha  
(s možným přestupem) • transfery dle programu  
• 4 noci ve 2lůžkovém pokoji v 3* hotelu se snídaní • služby 
průvodce FIRO-tour • zákonné pojištění ve znění zákona  
č. 159/1999 Sb.
Fakultativní příplatky: pojištění léčebných výloh 
• komplexní pojištění – viz katalog str. 11 • 1lůžkový pokoj 
(3 490Kč)

Rezervujte na www.firo.cz/FNA133

OBLÍBENÝ PROGRAM 
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FRANCIE Bordeaux 
-  letecký víkend s výletem do Saint Émilion v ceně

1. den: odlet z Prahy do Bordeaux, dle 
letové řádu, transfer na ubytování. In-
dividuální volno. Nocleh.
2. den: snídaně, prohlídka Bordeaux - 
5. největší město Francie na seznamu 
UNESCO, s pompézním městským 
jádrem z 18. století, pěší prohlídka 
centra města - památník girondistů, 

burza, celnice, Velké divadlo, basilika 
St. Michel, individuální volno. Nocleh.
3. den: snídaně, odjezd do Saint - 
Émilion k návštěvě nádherné stře-
dověké vesničky uprostřed vinařské 
oblasti, která je na seznamu světo-
vého dědictví UNESCO, ležící na Sva-
tojakubské cestě, prohlídka místních 

atraktivit zakončená ochutnávkou 
místních vín. V odpoledních hodinách 
návrat do Bordeuax. Nocleh.
4. den: snídaně, individuální volno, 
dle letového řádu transfer ne letiště  
a odlet zpět do ČR.

Změna programu vyhrazena.

č. zájezdu termín cena Kč
FXB133L01 28.09.–01.10.2019 16 990

VYUŽIJTE SLEVU ZA VČASNOU REZERVACI – info str. 4–5

Minimální počet účastníků: 15.
Cena zahrnuje: leteckou přepravu Praha–Bordeaux–Pra-
ha • transfer letiště–hotel–letiště • 3 noci ve 2lůžkovém 
pokoji v 3* hotelu se snídaní • celodenní výlet 3. den v pro-
gramu s ochutnávkou vína • služby průvodce FIRO-tour  
• zákonné pojištění ve znění zákona č. 159/1999 Sb.
Fakultativní příplatky: jízdné místní dopravou
Cena nezahrnuje: pojištění léčebných výloh • komplexní 
pojištění – viz katalog str. 11 • 1lůžkový pokoj (2 990Kč)

Rezervujte na www.firo.cz/FXB133

FRANCIE Perly Alsaska -Štrasburk, Colmar, Riquewihr 
- letecký víkend

1. den: odlet z Prahy do Štrasburku. 
Dle letového řádu procházka s prů-
vodcem a individuální volno. Nocleh.
2. den: snídaně, prohlídka města (ka-
tedrála Notre-Dame, malebná čtvrť 
hrázděných domů Petite France). 
Fakultativní plavba lodí po řece Ill  
s výhledy na historické centrum i mo-

derní paláce Evropského parlamentu 
a Rady Evropy. Individuální volno. 
Nocleh.
3. den: snídaně, prohlídka nej-
krásnějšího vinařského městečka 
Riquewihr, návštěva vinného sklepa  
s degustací alsaských vín a sýrů. Od-
poledne zastávka v malebném měs-

tečku Colmar. Procházka historickým 
centrem a večer návrat do Štrasburku.
4. den: snídaně, individuální volno. 
Dle letového řádu transfer na letiště 
a odlet zpět do ČR.

Změna programu vyhrazena.

č.zájezdu termín cena
FCF133L01 26.04.–29.04.2019 16 990
FCF133L02 19.09.–22.09.2019 16 990

VYUŽIJTE SLEVU ZA VČASNOU REZERVACI – info str. 4–5

Minimální počet účastníků: 15.
Cena zahrnuje: leteckou přepravu Praha–Štrasburk–Pra-
ha • transfer letiště–hotel–letiště • 3 noci ve 2lůžkovém 
pokoji v 3* hotelu se snídaní • celodenní výlet 3. den v pro-
gramu s ochutnávkou vín a sýrů • služby průvodce FIRO-
-tour • zákonné pojištění ve znění zákona č. 159/1999 Sb.
Cena nezahrnuje: pojištění léčebných výloh • komplexní 
pojištění – viz katalog str. 11 • 1lůžkový pokoj (3 490Kč)

Rezervujte na www.firo.cz/FCF133

NOVINKA V NABÍDCE
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FRANCIEKouzlo Paříže

1. den - varianta 1 noc: v odpoledních 
hodinách odjezd z ČR přes SRN do 
Francie.
2. den: ráno příjezd do Paříže, pro-
gram s průvodcem. Pěší procházka 
kolem známých pařížských památek 
(Eiffelovka, Invalidovna, Notre Dame, 
Vítězný oblouk, Martova pole aj.). Fa-
kultativně projížďka lodí po Seině. 
Nocleh.
3. den: snídaně, pokračování prohlíd-
ky Paříže (Latinská čtvrť, Sorbonna, 
Lucemburský palác a zahrady, Opera, 
Montmartre a Sacré Cour), v odpo-
ledních hodinách individuální volno.  
Ve večerních hodinách odjezd z Francie.

4. den: příjezd do ČR v dopoledních 
hodinách.
1. den - varianta 2 noci: v pozdních 
odpoledních hodinách odjezd z ČR, 
noční přejezd do Francie.
2. den: ráno příjezd do Paříže, pro-
gram s průvodcem, pěší procházka 
kolem nejznámějších pařížských pa-
mátek (Notre Dame, Louvre, Place 
de la Concorde, Champs-Elysées, Ví-
tězný oblouk, Martova pole, Eiffelova 
věž – individuálně možnost návštěvy 
některého z muzeí či galerií). Fakulta-
tivně projížďka lodí po Seině. V pozd-
ních odpoledních hodinách přejezd na 
ubytování, nocleh.

3. den: po snídani návštěva zámku 
Fontainebleau nebo Chantilly (dle lo-
kace ubytování), odpoledne pokračo-
vání prohlídky krás Paříže (Latinská 
čtvrť, Sorbona, Lucemburský palác a 
zahrady, Boulevard St. Germain nebo 
na druhém břehu Opera, Montmarter 
a Sacré Cour), nocleh.
4. den: individuální volno nebo dal-
ší program v Paříži s průvodcem, ve 
večerních hodinách odjezd z Paříže, 
noční přejezd do ČR.
5. den: příjezd do ČR v dopoledních 
hodinách.

Změna programu vyhrazena.

č. zájezdu termín počet nocí cena Kč trasy (viz str. 7)
PAL133L01 12.04.-15.04.2019 1 4 490 1, 5
PAL133L02 03.05.-07.05.2019 2 5 990 1, 6
PAL133L03 05.07.-08.07.2019 1 4 490 3, 5
PAL133L04 13.09.-17.09.2019 2 5 990 3, 6

VYUŽIJTE SLEVU ZA VČASNOU REZERVACI – info str. 4–5

Minimální počet účastníků: 36.
Cena zahrnuje: dopravu klimatizovaným autokarem  
• 1 nebo 2 noci (dle vybraného programu/termínu) ve 
2lůžkovém pokoji v 2* hotelu se snídaní • služby průvodce  
FIRO-tour • zákonné pojištění ve znění zákona č. 159/1999 Sb.
Fakultativní příplatky: pojištění léčebných výloh 
• komplexní pojištění - viz katalog str. 11 • ostatní vstupy 
(památky a fakultativní akce v Paříži, vstup do zámku Fon-
tainebleau nebo Chantilly) • 1lůžkový pokoj (890 Kč/1 noc, 
1 590 Kč/2 noci).
Poznámka: návštěva zámku Fontainebleau nebo Chantilly 
závisí na lokaci ubytování, informace bude sdělena prů-
vodcem během zájezdu (pouze v programu na 2 noci).

Rezervujte na www.firo.cz/PAL133

OBLÍBENÝ PROGRAM 
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FRANCIE Paříž a Disneyland

1. den: v  pozdních odpoledních ho-
dinách odjezd z ČR, noční přejezd do 
Francie.
2. den: ráno příjezd do Paříže, pro-
gram s  průvodcem, pěší procházka 
kolem nejznámějších centrálních 
pařížských památek (Notre-Dame, 
Louvre, Place de la Concorde, Cham-
ps-Élysées, Vítězný oblouk, Martova 

pole, Eiffelova věž  – individuálně 
možnost návštěvy některého z muzeí 
či galerií), fakultativně projížďka lodí 
po Seině. V pozdních odpoledních ho-
dinách přejezd na ubytování, nocleh.
3. den: po snídani odjezd do Disney-
landu  – celodenní individuální volno 
v  zábavním parku. Vstupné do obou 
částí Disneylandu umožňuje využití 

všech dostupných atrakcí a  návštěvu 
studií Walt Disney Studios. Odjezd 
z  Disneylandu dle aktuálního pro-
gramu parku v  pozdních večerních 
hodinách.
4. den: příjezd do ČR v  dopoledních 
hodinách.

Změna programu vyhrazena.

č. zájezdu termín cena Kč trasy (viz str.7)
DIF133L01 12.04.–15.04.2019 4 490 1, 5
DIF133L02 05.07.–08.07.2019 4 490 3, 5

VYUŽIJTE SLEVU ZA VČASNOU REZERVACI – info str. 4–5

Minimální počet účastníků: 36.
Cena zahrnuje: dopravu klimatizovaným autokarem  
• 1 noc ve 2lůžkovém pokoji ve 2* hotelu se snídaní • služ-
by průvodce FIRO-tour • zákonné pojištění ve znění záko-
na č. 159/1999 Sb.
Fakultativní příplatky: pojištění léčebných výloh 
• komplexní pojištění - viz katalog str. 11 • 1lůžkový pokoj 
(890 Kč) • ostatní vstupy • plavba lodí po Seině (200 Kč)
vstupné do Disneylandu: Disneyland 1 park 1 590 Kč, 
Disneyland 2 parky 1 790 Kč,
slevy pro děti 3–11 let (250 Kč/cena lístku).
Rezervace je nutná při koupi zájezdu. Na místě je možné 
zakoupení lístku pouze za individuální ceny.
Disneyland Paris má dvě části: Disney Park a Walt Disney 
Studios.

Rezervujte na www.firo.cz/DIF133

FRANCIE Paříž, Disneyland a Asterix park

1. den: v pozdních odpoledních ho-
dinách odjezd z ČR, noční přejezd do 
Francie.
2. den: ráno příjezd do Paříže, pro-
gram s průvodcem, pěší procházka 
kolem nejznámějších centrálních 
pařížských památek (Notre-Dame, 
Louvre, Place de la Concorde, Cham-
ps-Élysées, Vítězný oblouk, Martova 
pole, Eiffelova věž – individuálně 

možnost návštěvy některého z muzeí 
či galerií), fakultativně projížďka lodí 
po Seině. V pozdních odpoledních ho-
dinách přejezd na ubytování, nocleh.
3. den: po snídani celodenní návštěva 
a individuální volno v Asterix Parku. 
Navečer návrat na nocleh.
4. den: po snídani odjezd do Disney-
landu, celý den plný zábavy a dobro-
družství. Vstupné umožňuje využití 

všech atrakcí parku nebo návštěvu 
studií Walt Disney Studios. V pozdních 
večerních hodinách dle aktuálního 
programu parku odjezd, noční přejezd 
do ČR.
5. den: příjezd do ČR v dopoledních 
hodinách.

Změna programu vyhrazena.

č. zájezdu termín cena Kč trasy (viz str.7)
DAF133L01 03.05.–07.05.2019 5 990 1, 6
DAF133L02 13.09.–17.09.2019 5 990 3, 6

VYUŽIJTE SLEVU ZA VČASNOU REZERVACI – info str. 4–5

Minimální počet účastníků: 36.
Cena zahrnuje: dopravu klimatizovaným autokarem  
• 2 noci ve 2lůžkovém pokoji ve 2* hotelu se snídaní  
• služby průvodce FIRO-tour • zákonné pojištění ve znění 
zákona č. 159/1999 Sb.
Fakultativní příplatky: pojištění léčebných výloh 
• komplexní pojištění - viz katalog str. 11 • 1lůžkový pokoj 
(1 590 Kč)
vstupné do Disneylandu: Disneyland 1 park 1 590 Kč, 
Disneyland 2 parky 1 790 Kč,
slevy pro děti 3–11 let (250 Kč/cena lístku).
Disneyland Paris má dvě části: Disney Park a Walt Disney 
Studios.
vstupné do Asterix parku: 1 490 Kč.
Rezervace je nutná při koupi zájezdu. Na místě je možné 
zakoupení lístku pouze za individuální ceny.
Slevy pro děti 3–11 let z ceny lístků do parků (200 Kč/cena 
lístku).

Rezervujte na www.firo.cz/DAF133
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FRANCIEZámky na Loiře – autokarem
Paříž • Chenonceau • Villandry • Tours • Amboise • Blois • Chambord • Chartres

1. den: odjezd z ČR ve večerních hodi-
nách, noční přejezd do Francie.
2. den: příjezd do Paříže v dopoled-
ních hodinách, prohlídka nejkrás-
nějších a nejzajímavějších památek 
v centru Paříže – pěší procházka  
s průvodcem, ubytování ve večerních 
hodinách, nocleh.
3. den: po snídani odjezd do údolí řeky 
Loiry, romantický zámek  Chenonceu 
s úžasnou platanovou alejí, francouz-
skými zahradami Kateřiny Medicej-

ské, překrásně zařízeným interiérem. 
Dále zámek Villandry – proslulý též 
svými zahradami. Město Tours – vy-
budované na místě římské osady. 
Přejezd na ubytování, nocleh.
4. den: po snídani odjezd do  Amboise, 
kde mimo jiných slavných osob-
ností pobýval i Leonardo da Vinci v 
renesančním zámečku Clos Lucé. 
Blois – býv. královská država 15. st. 
a dnes nejkouzelnější místo na Loiře. 
Chambord – velkolepý královský hrad  

a zároveň největší ze zámků na Loiře. 
Přejezd na ubytování a nocleh.
5. den: po snídani Chartres – prohlíd-
ka unikátní gotické katedrály, přejezd 
do Paříže, dle možnosti individuál-
ní program nebo prohlídka města.  
V pozdních odpoledních nebo večer-
ních hodinách odjezd zpět do ČR.
6. den: příjezd do ČR v dopoledních 
hodinách.

Změna programu vyhrazena.

č. zájezdu termín cena Kč trasy (viz str. 7)
FLD133L01 03.05.-08.05.2019 8 490 1, 5
FLD133L02 06.09.-11.09.2019 8 490 3, 6

VYUŽIJTE SLEVU ZA VČASNOU REZERVACI – info str. 4–5

Minimální počet účastníků: 36.
Cena zahrnuje: dopravu klimatizovaným autokarem dle 
programu • 3 noci ve 2lůžkovém pokoji ve 2* hotelu se 
snídaní • služby průvodce FIRO-tour • zákonné pojištění 
ve znění zákona č. 159/99 Sb.
Fakultativní příplatky: pojištění léčebných výloh 
• komplexní pojištění - viz katalog str. 11 • 1lůžkový pokoj 
(2 490 Kč)

Rezervujte na www.firo.cz/FLD133

Zámky na Loiře - letecky
Paříž • Chenonceau • Villandry • Tours • Amboise • Blois • Chambord • Chartres

1. den: odlet do Paříže, transfer do 
hotelu nebo dle letového řádu přejezd 
do centra – pěší procházka s prů-
vodcem po nejkrásnějších místech 
Paříže v okolí Eiffelovy věže, možnost 
fakultativní projížďky lodí po Seině, ve 
večerních hodinách přejezd na ubyto-
vání do hotelu, nocleh.
2. den: po snídani odjezd do údolí řeky 
Loiry – romantický zámek  Chenonceu 
s úžasnou platanovou alejí, francouz-
skými zahradami Kateřiny Medicej-
ské, překrásně zařízeným interiérem; 
zámek Villandry – proslulý svými 
úžasnými zahradami a spletí zastřiže-
ných keřů a květin na třech úrovních: 

zahrada zelinářská (jardin potager), 
okrasná (jardin d´ornament) a nej-
výše položená vodní zahrada (jardin 
d´eau). Přejezd do Tours, město bylo 
vybudováno na místě římské osady, 
svého času bylo hlavním městem 
Francie (Place Plumereau, románská 
Tour Charlemagne, katedrála St. Ga-
tien, Musée des Beaux Arts), přejezd 
na ubytování, nocleh.
3. den: po snídani odjezd do  Amboise 
– zámek je jednou z historicky nej-
významnějších budov Francie vůbec. 
Blois – býv. královská država 15. st.  
a dnes nejkouzelnější město na Loiře, 
s dodnes zachovanou uhlazenou at-

mosférou a historickým průčelím, 
vznešenými paláci a romantickými 
dvorky; Chambord – velkolepý králov-
ský hrad a zároveň největší ze zámků 
na Loiře, vybudovaný pravděpodob-
ně dle návrhu Leonarda da Vinciho.  
Přejezd na ubytování, nocleh.
4. den: po snídani Chartres – prohlíd-
ka unikátní krásné gotické katedrály, 
přejezd do Paříže – transfer na místo 
odjezdu na letiště (do odjezdu indi-
viduální volno), transfer na letiště  
v pozdních odpoledních hodinách,  
odlet do ČR – přílet v pozdních večer-
ních hodinách.
Změna programu vyhrazena.

č. zájezdu termín cena Kč
FLX133L01 04.05.–07.05.2019 16 490
FLX133L02 07.09.–10.09.2019 16 490

VYUŽIJTE SLEVU ZA VČASNOU REZERVACI – info str. 4–5

Minimální počet účastníků: 15.
Cena zahrnuje: leteckou přepravu Praha–Paříž–Praha 
• transfer letiště–hotel–letiště • dopravu autokarem dle 
programu • 3 noci ve 2lůžkovém pokoji ve 2* hotelu se 
snídaní • služby průvodce FIRO-tour a technického dopro-
vodu během letecké dopravy • zákonné pojištění ve znění 
zákona č. 159/99 Sb.
Fakultativní příplatky: pojištění léčebných výloh 
• komplexní pojištění - viz katalog str. 11 • 1lůžkový pokoj 
(2 490 Kč)

Rezervujte na www.firo.cz/FLX133
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NIZOZEMSKO Kouzelné Holandsko a květinové korzo
 Amsterdam • Keukenhof • Rotterdam • Delft • Aalsmeer • Den Haag • Alkmaar • Zaanse Schans  
• Volendan • Amsterdam 

1. den: brzy ráno odjezd z ČR přes 
SRN do Holandska. Ubytování. Noc-
leh. Letecká verze zájezdu: dle le-
tového řádu odlet do Amsterdamu, 
transfer do hotelu. Individuální volno. 
Nocleh.
2. den: v ranních hodinách návštěva 
parku Keukenhof o rozloze 32 ha – 
největší zahrady květin v Holandsku. 
Přejezd do Rotterdamu, jednoho  
z největších světových přístavů, fakul-
tativně plavba lodí Spido přístavem 
nebo výjezd na vyhlídkovou věž Eu-
romast. Zastavení v Delftu proslulém 
delftskou majolikou, prohlídka města. 
Přejezd na ubytování, nocleh.
3. den: snídaně, návštěva největší 
květinové burzy v Aalsmeeru. Do-

poledne Den Haag, město paláců, 
sídla Mezinárodního soudního dvora  
a nizozemské vlády, prohlídka města. 
Fakultativně Madurodam – svět mini-
atur v měřítku 1:25. Fakultativně See 
Life podmořské akvárium, v přímoř-
ských lázních Scheveningen. Návrat 
na ubytování, nocleh.
4. den: páteční sýrové trhy v Alkma-
aru před Budovou váhy ze 14. stole-
tí, krátká prohlídka města. Skanzen 
Zaanse Schans s ukázkou výroby, 
řemesel a produkce sýrů, s typický-
mi stavbami ze 17. a 18. století, vý-
roba dřeváků a barev, větrné mlýny.  
Zastávka v rybářské vesnici ve Volen-
damu, sýrárna Alida Hoeve s výrobou 
sýrů Edam a Gouda – výklad, degusta-

ce a možnost nákupu sýrů a suvenýrů. 
Návrat na ubytování, nocleh.
5. den: účast na květinovém korzu, 
přehlídce alegorických vozů zdobe-
ných květinami. Hlavní a korunovační 
město Amsterdam, prohlídka. Kvě-
tinový trh, plavba lodí po grachtech, 
náměstí Dam, fakultativně muzeum 
voskových figurín Madame Tussaud, 
brusírna diamantů. Možnost návště-
vy dalších muzeí, večerní atraktivity 
města. Nocleh.
6. den: po snídani odjezd zpět do ČR. 
Letecká verze zájezdu - dle letového 
řádu individuální volno, transfer na 
letiště a odlet zpět do ČR.

Změna programu vyhrazena.

č. zájezdu termín autokarem cena Kč trasy (viz str. 7)
HVH131L01 09.04.–14.04.2019 13 490 3, 6

č. zájezdu termín letecky cena Kč
HVH131L02 09.04.–14.04.2019 20 990

VYUŽIJTE SLEVU ZA VČASNOU REZERVACI – info str. 4–5

Minimální počet účastníků: 36.
Cena zahrnuje: autokarová verze: dopravu klimatizova-
ným autokarem • 5 nocí ve 2lůžkovém pokoji v 2/3* hotelu 
se snídaní • služby průvodce FIRO-tour • zákonné pojiš-
tění ve znění zákona č. 159/99 Sb. Letecká verze: dopravu 
klimatizovaným autokarem • 5 nocí ve 2lůžkovém pokoji 
v 2/3* hotelu se snídaní • služby průvodce FIRO-tour  
• leteckou dopravu Praha - Amsterdam - Praha • trans-
fery z letiště do hotelu a zpáteční transfer v Amsterdamu  
• zákonné pojištění ve znění zákona č. 159/1999 Sb.
Fakultativní příplatky: pojištění léčebných výloh 
• komplexní pojištění - viz katalog str. 11 • 1lůžkový pokoj 
(5 490 Kč) • projížďka lodí po grachtech (280 Kč) • 5 večeří 
(3 490 Kč) • ostatní vstupy

Rezervujte na www.firo.cz/HVH131
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NIZOZEMSKOVelikonoční Holandsko
Delft • Den Haag • Madurodam • Keukenhof • Volendam • Zaanse Schans • Amsterdam 

1. den: v podvečer odjezd z ČR přes 
SRN do Holandska.
2. den: Delft proslulý delftskou ma-
jolikou, prohlídka města Den Haag 
– parlament, Mezinárodní soudní 
dvůr. Návštěva Madurodamu, mini-
aturního Holandska v měřítku 1:25, 
přímořského letoviska Scheveningen, 
fakultativně prohlídka See Life – pod-

mořského akvária. Návrat na nocleh.
3. den: Keukenhof – největší květino-
vý park v Holandsku o rozloze 32 ha, 
sýrárna Alida Hoeve ve Volendamu – 
výklad, degustace a možnost nákupu 
suvenýrů a sýrů Edam a Gouda. Pře-
jezd na ubytování, nocleh.
4. den: Zaanse Schans – skanzen ži-
vota ve "starém" Holandsku, větrné 

mlýny, sýrárna, výroba barev, řemes-
la. Prohlídka hlavního města Am-
sterdamu, plavba lodí po grachtech, 
brusírna diamantů, náměstí Dam, 
večerní město. Ve večerních hodinách 
odjezd přes SRN do ČR.
5. den: návrat v dopoledních hodinách.

Změna programu vyhrazena.

č. zájezdu termín cena Kč trasy (viz str. 7)
HVB131L01 04.04.-08.04.2019 6 990 1, 6

VYUŽIJTE SLEVU ZA VČASNOU REZERVACI – info str. 4–5

Minimální počet účastníků: 36.
Cena zahrnuje: dopravu klimatizovaným autokarem  
• 2 noci se snídaní ve 2lůžkovém pokoji v 3* hotelu • služ-
by průvodce FIRO-tour • zákonné pojištění ve znění záko-
na č. 159/1999 Sb.
Fakultativní příplatky: pojištění léčebných výloh 
• komplexní pojištění - viz katalog str. 11 • 1lůžkový pokoj 
(1 690 Kč) • projížďka lodí po grachtech (280 Kč) • ostatní 
vstupy • 2 večeře (1 490 Kč)

Rezervujte na www.firo.cz/HVB131

NIZOZEMSKOHolandsko a květinové korzo
Keukenhof • Amsterdam

1. den: v podvečer odjezd z ČR přes 
SRN do Holandska.
2. den: prohlídka největšího parku 
květin v Holandsku Keukenhof o roz-
loze 32 ha, kde rozkvétají každé jaro 
milióny tulipánů, krokusů, hyacintů, 
narcisů a lilií. Určitě zde najdete in-
spiraci pro vylepšení své vlastní za-
hrady a tato fascinující jarní podívaná 
plná roztodivných vůní ve vás zanechá 
spoustu krásných zážitků. Poté pře-
jezd do skanzenu Zaanse Schans, 
kde si můžete prohlídnout holandské 

větrné mlýny a další typické zeleno-
bílé dřevěné domky. Uvidíte tradiční 
výrobu dřeváků a ochutnáte výborné 
sýry Edam a Gouda s možností náku-
pů. Nocleh.
3. den: snídaně. Účast na květinovém 
korzu, jedinečná přehlídka alegoric-
kých vozů zdobených květinami, která 
se koná na trase Nordwijk – Haarlem. 
Odjezd na prohlídku hlavního a koru-
novačního města Nizozemska Am-
sterdamu. Pěší procházka historic-
kým centrem, při které uvidíte např. 

květinový trh, památky, náměstí Dam, 
fakultativně plavba lodí po grachtech, 
fakultativně muzeum voskových fi-
gurín Madame Tussaud, brusírna 
diamantů, možnost návštěvy dalších 
muzeí, večerní atraktivity města. Ve 
večerních hodinách odjezd přes SRN 
do ČR.
4. den: návrat v dopoledních hodi-
nách.

Změna programu vyhrazena.

č. zájezdu termín cena Kč trasy (viz strana 7)
HKK131L01 11.04.-14.04.2019 5 490 3, 5

VYUŽIJTE SLEVU ZA VČASNOU REZERVACI – info str. 4–5

Minimální počet účastníků: 36.
Cena zahrnuje: dopravu klimatizovaným autokarem  
• 1 noc ve 2lůžkovém pokoji v 2/3* hotelu se snídaní  
• služby průvodce FIRO-tour • zákonné pojištění ve znění 
zákona č. 159/1999 Sb.
Fakultativní příplatky: pojištění léčebných výloh 
• komplexní pojištění - viz katalog str. 11 • 1lůžkový pokoj 
(1 990 Kč) • 1 večeře (690 Kč) • projížďka lodí po grachtech 
(280 Kč) • ostatní vstupy.

Rezervujte na www.firo.cz/HKK131

OBLÍBENÝ PROGRAM 
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BELGIE, NIZOZEMÍ, LUCEMBURSKO Velký okruh zeměmi Beneluxu
Luxemburg • Brusel • Gent • Bruggy • Rotterdam • Delft • Den Haag • Madurodam • Scheveningen 
• Keukenhof • Amsterdam

1. den: odjezd večer z ČR přes SRN do 
Luxemburgu. Noční přejezd.
Letecká verze odlet do Bruselu. 
Transfer na ubytování. Nocleh.
2. den: autokarová verze: v ranních 
hodinách prohlídka Luxemburgu, 
hlavního města stejnojmenné země, 
rozkládajícího se po obou stranách 
hluboké kotliny. Přejezd do Belgie, 
prohlídka hlavního města Bruse-
lu. Známé náměstí Grote Markt  
s cechovními domy, radnicí, symbol 
města Manneken Pis – čůrající chla-
peček. Fakultativně možnost návštěvy 
Atomia nebo Minieurope – světa mi-
niatur Evropy. Příjezd na ubytování, 
nocleh. Letecká verze individuální 
volno, večer setkání s autokarovou 
verzí zájezdu.
3. den: belgické Flandry a jejich sta-
robylé metropole Gent. Město mnoha 
architektonických slohů, protkané 

vodními kanály. Fakultativně plavba 
po grachtech. Bruggy – klenot evrop-
ské architektury, nazývaný Benátky 
severu. Přejezd do Holandska na uby-
tování, nocleh.
4. den: největší světový přístav Ro-
tterdam, fakultativně plavba lodí Spi-
do přístavem nebo návštěva věže Eu-
romast s vyhlídkou. Návrat na nocleh.
5. den: Delft, který je proslulý delft-
skou majolikou. Krátká prohlídka, 
fakultativně návštěva výroby porcelá-
nu. Sídlo nizozemské vlády Den Haag, 
město paláců, sídlo Mezinárodního 
soudního dvora a letní sídlo královské 
rodiny Huis ter Bosch. Fakultativní 
prohlídka světa miniatur holandských 
staveb Madurodam v měřítku 1:25, 
zastavení v lázních Scheveningen, 
fakultativně možnost návštěvy pod-
mořského akvária See Life. Návrat 
na nocleh.

6. den: květinové zahrady Keukenhof, 
největší v zemi, na ploše 32 ha s něko-
lika miliony jarních cibulových květin 
(srpen – v ranních hodinách prohlídka 
největší světové burzy květin v Aal-
smeeru). Hlavní a korunovační město 
Amsterdam – prohlídka. Historické 
centrum, květinový trh, náměstí Dam, 
plavba lodí po grachtech, brusírna 
diamantů, fakultativně možnost ná-
vštěvy muzea voskových figurín Ma-
dame Tussaud, Říšského muzea či 
Muzea van Gogha. Večerní atmosféra 
města. Ve večerních hodinách odjezd 
do ČR. Letecká verze: dle letového 
řádu transfer na letiště a odlet zpět 
do ČR.
7. den: návrat v dopoledních hodi-
nách.

Změna programu vyhrazena.

č. zájezdu termín autokarem cena Kč trasy (viz strana 7)
BEL131L01 27.04.-03.05.2019 10 990 3, 5
BEL131L02 07.09.-13.09.2019 10 990 1, 6

č. zájezdu termín letecky cena Kč
BEL131L03 27.04.–02.05.2019 21 990
BEL131L04 07.09.–12.09.2019 21 990

VYUŽIJTE SLEVU ZA VČASNOU REZERVACI – info str. 4–5

Minimální počet účastníků: 36.
Cena zahrnuje: autokarová verze: dopravu klimatizova-
ným autokarem • 1 noc v Belgii ve 2lůžkovém pokoji v 3* 
hotelu se snídaní • 3 noci v Nizozemsku ve 2lůžkovém po-
koji v 3* hotelu se snídaní • služby průvodce FIRO-tour  
• zákonné pojištění ve znění zákona č. 159/99 Sb.
letecká verze: dopravu klimatizovaným autokarem  
• 2 noci v Belgii ve 2lůžkovém pokoji v 3* hotelu se snída-
ní • 3 noci v Nizozemsku ve 2lůžkovém pokoji v 3* hotelu 
se snídaní • služby průvodce FIRO-tour (1. den po příletu 
transfer a ubytování se zástupcem místní partnerské CK) 
• zákonné pojištění ve znění zákona č. 159/99 Sb.
Fakultativní příplatky: pojištění léčebných výloh 
• komplexní pojištění - viz katalog str. 11 • 1lůžkový pokoj 
autokarová verze (3 990 Kč), 1lůžkový pokoj letecká verze 
(5 490 Kč) • plavba lodí po grachtech Amsterdam (280 Kč) 
• autokarová verze pojištění léčebných výloh • komplexní 
pojištění - viz katalog str. 11 • 1lůžkový pokoj letecká verze 
(5 490 Kč) • 4 večeře autokarová verze (2 890 Kč) • 5 večeří 
letecká verze (3 490 Kč) • ostatní vstupy

Rezervujte na www.firo.cz/BEL131
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ŠVÝCARSKOBernina Express a Golden Pass Express
Ženeva • Lausanne • Montreux • Gruyeres •Zermatt • Sion • Interlaken • Jungfraujoch • Pilatus 
• Luzern • Chur • St. Moritz 

1. den: odjezd v podvečer z ČR přes 
SRN do Švýcarska.
2. den: kosmopolitní Ženeva na řece 
Rhoně a březích Ženevského jeze-
ra. Mezinárodní centrum nazývané 
"nejmenším velkoměstem na světě". 
Fakultativně plavba po jezeře, pro-
hlídka města na úpatí hory Mt. Salé-
ve, katedrála sv. Petra, radnice, Park 
reformace, pomník Jeana Jacquesa 
Rousseaua. Přejezd do Lausanne, 
univerzitního města 3 nadmořských 
výšek a sídla jedinečného mezinárod-
ního Olympijského muzea a výboru. 
Prohlídka města, fakultativně Olym-
pijské muzeum. Přejezd na ubytová-
ní do hor nad Ženevským jezerem, 
nocleh.
3. den: snídaně. Fakultativně výlet 
panoramatickým vlakem Golden Pass 
Classic Belle Epoque. Cesta 1. třídou 
na trase Montreux–Montbovon (ve 
vlaku se podává káva a croissant, čo-

koládová tyčinka a čokoláda). Gruyé-
res (fakultativně hrad z 12. století  
a prohlídka sýrárny). Exkurze do čo-
koládovny Cailler-Nestlé. Návrat na 
ubytování, nocleh.
4. den: snídaně. Celodenní výlet do 
Zermattu (1 620 m n. m.) na úpa-
tí nejkrásnější hory Matterhornu  
(4 478 m n. m.). Fakultativně zubač-
kou na Gornergratt (3 100 m n. m.)
s výhledy na nejvyšší horský masiv 
Monte Rosa a ledovce. S krátkou ná-
vštěvou Sionu – hlavního města kan-
tonu Wallais v rhonském údolí, návrat 
na ubytování, nocleh.
5. den: snídaně. Přes Interlaken do 
Lauterbrunnenu, fakultativně zubač-
kou na Jungfraujoch TOP OF EUROPE 
(3 454 m n. m.), do nejvýše polože-
ného železničního nádraží v Evropě. 
Zpět do Grindelwald Grund a dále do 
lázní Interlaken (mezi dvěma jezery 
– Thunersee a Brienzersee) s výhledy 

na Jungfrau (4 158 m n. m.). Přejezd 
na ubytování v okolí Luzernu, nocleh.
6. den: snídaně. Fakultativně nejstr-
mější zubačkou se sklonem místy až 
48 % na Pilatus (2 120 m n. m.), nej-
vyšší vrchol oblasti Vierwaldstättské-
ho jezera. Město Luzern, hlavní město 
stejnojmenného kantonu – prohlídka. 
Kapličkový most, Lví památník, věžní 
hradby Mussegmauer, radnice, ná-
břeží s cechovními domy. Přejezd na 
ubytování, nocleh.
7. den: snídaně. Přejezd do Churu. 
Cesta Bernina Expressem v délce  
145 km, kantonem Graubunden do  
St. Moritz (Svatého Mořice), na vr-
chol průsmyku Berninapass do výšky  
2 253 m s výhledy do hor a hlubokých 
údolí. Odjezd zpět do ČR.
8. den: návrat v ranních až dopoled-
ních hodinách.

Změna programu vyhrazena.

č. zájezdu termín cena Kč trasy (viz str.7)
CXB141L01 20.07.-27.07.2019 12 490 1, 5

VYUŽIJTE SLEVU ZA VČASNOU REZERVACI – info str. 4–5

Minimální počet účastníků: 36
Cena zahrnuje: dopravu klimatizovaným autokarem  
• 5 nocí ve 2lůžkovém pokoji v hotelu se snídaní • dopra-
vu Tasch – Zermatt – Tasch • služby průvodce FIRO-tour  
• zákonné pojištění ve znění zákona č. 159/99 Sb.
Fakultativní příplatky: pojištění léčebných výloh 
• komplexní pojištění - viz katalog str. 11 • 1lůžkový pokoj 
(2 490 Kč) • 4 večeře (2 490 Kč) • zubačka na Jungfraujoch 
TOP OF EUROPE (2 990 Kč) • cesta panormatickým vla-
kem Bernina Express 2. tř. (1 490 Kč) • cesta panorama-
tickým vlakem Golden Pass Classic Belle Epoque včetně 
občerstvení (1 690 Kč) • ostatní vstupy
Poznámka: cena na zubačku Jungfraujoch a  panorama-
tický vlak platí při rezervaci a  platbě předem, rezervace 
nutná v CK.

Rezervujte na www.firo.cz/CXB141
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ŠVÝCARSKO Grand tour Švýcarskem
Luzern • Pilatus • Rigi • Jungfraujoch TOP OF EUROPE • Interlaken • Altdorf • Meiringen 
• Aareschlucht • vodopády Reichenbach • Schilthorn • Bern • Chamonix Mt. Blanc • Aiguille du Midi 
• Ženeva • Lausanne • Grimselpass • Údolí Emmental • Zürich • Lichtenštejn • Vaduz

1. den: v ranních hodinách odjezd  
z ČR přes SRN do Švýcarska. V odpo-
ledních hodinách příjezd na ubytování 
do kantonu Luzern, individuální volno 
v místě, nocleh.
2. den: snídaně. Fakultativně 
nejstrmější zubačkou na Pilatus  
(2 120 m n. m.) s výhledy na Centrál-
ní a Bernské Alpy. Prohlídka Luzernu 
(mj. Kapličkový most, katedrála sv. 
Legera, jezuitský kostel, Lví památ-
ník). Fakultativně plavba po jezeře 
Vierwaldstätter See. Návrat na ubyto-
vání, nocleh.
3. den: snídaně. Celodenní výlet do 
Bernské vysočiny. Fakultativně zu-

bačkou z Lauterbrunnenu přes Wen-
gen a Kleine Scheidegg, hora Eiger 
s vyhlídkovými galeriemi na ledovce 
a věčný sníh do nejvýše položené-
ho železničního nádraží v Evropě 
na Jungfraujoch TOP OF EUROPE  
(3 454 m n. m.). Zpět přes Grindelwald 
Grund se zastavením v Interlakenu, 
světoznámých lázních a středisku 
zimních i letních sportů. Návrat na 
ubytování, nocleh.
4. den: snídaně. Fakultativně lanov-
kou ze Stechelbergu na Schilthorn 
– Piz Gloria (2 970 m n. m.), kde byl 
natáčen slavný díl o Jamesu Bondo-
vi, agentu 007. Ledovcové vodopády 

Trümmelbach, odvodňující nejvyšší 
vrcholy Jungfrauregionu, možnost 
fakultativní prohlídky. Prohlídka hlav-
ního města Bernu, proslulého čoko-
ládou Toblerone. Radnice, katedrála 
Munster, hodinová věž, mnohá ná-
městí. Město květin, studentů, med-
vědů, historických kašen, sklepení  
a podloubí nejdelších na světě. Pře-
jezd na ubytování do horské oblasti 
nad Ženevským jezerem, nocleh.
5. den: snídaně. Celodenní výlet do 
Francie pod nejvyšší horu Evropy 
Mont Blanc (4 807 m n. m.). Fakul-
tativně lanovkou na Aiquille du Midi 
do výšky 3 842 m – Mt. Blanc jako na 

č. zájezdu termín cena Kč trasy (viz strana 7)
CHG141L01 29.06.-07.07.2019 17 990  1, 5 
CHG141L02 17.08.-25.08.2019 17 990 3, 6

VYUŽIJTE SLEVU ZA VČASNOU REZERVACI – info str. 4–5

Minimální počet účastníků: 36.
Cena zahrnuje: dopravu klimatizovaným autokarem  
• 8 nocí ve 2lůžkovém pokoji v hotelu se snídaní • dopra-
vu Tasch - Zermatt - Tasch • služby průvodce FIRO-tour  
• zákonné pojištění ve znění zákona 159/99 Sb.
Fakultativní příplatky: pojištění léčebných výloh 
• komplexní pojištění - viz katalog str. 11 • 1lůžkový pokoj 
(4 490 Kč) • 8 večeří (3 190 Kč) • zubačka na Jungfraujoch 
TOP OF EUROPE (2 990 Kč) • ostatní vstupy
Poznámka: cena na zubačku Jungfraujoch platí při rezer-
vaci a platbě předem, rezervace nutná v CK.

Rezervujte na www.firo.cz/CHG141
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dlani. Pobyt v Chamonix Mt. Blanc. 
Návrat na ubytování, nocleh.
6. den: snídaně. Přesun ma jihozápad 
země do Ženevy pod horu Mont Salé-
ve (1 375 m n. m.). Prohlídka města, 
sídla Organizace spojených národů  
a mezinárodních organizací. Katedrá-
la sv. Petra, radnice, Park reformace, 
pomník Jeana Jacquesa Rousseaua. 
Fakultativně plavba lodí po jezeře  
s největší fontánou Jet d´eau. Lausa-
nne, hlavní město kantonu Wadtland 
mezi vinicemi a pohořím Jura, město 
3 nadmořských výšek. Prohlídka spo-
jená s možností fakultativní návštěvy 
jedinečného Olympijského muzea.  

Po cestě na ubytování zastavení  
v Montreux, dějišti mezinárodních 
hudebních a jazzových festivalů na 
břehu Ženevského jezera. Návrat na 
ubytování, nocleh.
7. den: snídaně. Horské středisko  
Zermatt (1 620 m n. m.) na úpatí  
nejkrásnější hory Matte hornu  
(4 478 m n. m.) na rozhraní švýcar-
ských a italských Alp. Fakultativně 
zubačkou do stanice Gornergrat  
(3 100 m n. m.) s výhledy na nejvyšší 
horský masiv Monte Rosa a ledovce. 
Přejezd na ubytování přes Grim-
selpass (2 165 m n. m.), na jehož 
vrcholu se nachází jezero Totensee. 

Přejezd na ubytování, nocleh.
8. den: snídaně. Prohlídka největší-
ho města země a finančního centra 
Zürichu, Bahnhofstrasse, nábře-
ží, katedrála Großmünster, kostel 
Fraumünster, cechovní domy starého 
města. Návrat na ubytování, nocleh.
9. den: po snídani se zastavením  
v Knížectví lichtenštejnském a hlav-
ním městě Vaduzu odjezd přes SRN 
do ČR, návrat ve večerních hodinách.

Změna programu vyhrazena.
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ŠVÝCARSKO Velký okruh Švýcarskem s návštěvou Itálie
Lago di Garda • Bergamo • Como • Lugano • Locarno• Altdorf • Luzern • Jungfraujoch • Gruyeres 
• Ženeva • Lausanne • Zermatt • Milano

1. den - LETECKÁ VERZE: odlet z ČR 
do Itálie do města Bergamo, transfer 
na ubytování do hotelu. Ve večerních 
hodinách procházka historickým cen-
trem Bergama. Nocleh.
2. den: snídaně. Odjezd do Švýcar-
ska se zastávkou ve městech Lugano  
a Locarno. Odjezd na ubytování. Nocleh.
3. den: snídaně, krátká zastávka ve 
měste Bellinzona a přejezd do města 
Altdorf. Altdorf – historicky spjatý se 
vznikem Švýcarské konfederace. Prů-
smykem Sustenpass (2224 m n. m.) 
s krátkou zastávkou na jeho vrcholu 
a u paty ledovce Steingletscher do 
Meiringenu, místa pobytu Sherlocka 
Holmese. Fakultativně průchod kaňo-
nem řeky Aary – Aareschlucht, jedné 
z nejdelších řek v zemi a výstup k Re-
ichenbašským vodopádům, známým  
z literárního díla o Sherlocku Holme-
sovi. Přejezd na ubytování, nocleh.
4. den: snídaně. Fakultativně nejstr-
mější zubačkou na Pilatus (2120 m n. 
m.) s výhledy na centrální a Bernské 
Alpy. Prohlídka Luzernu (mj. Kap-
ličkový most, katedrála sv. Legera, 
Jezuitský kostel, Lví památník). Fa-
kultativně plavba po jezeře Vierwald-
stätter See k hoře Rigi „Královně hor“ 
(1797 m n. m.). Přejezd na ubytování, 
nocleh.
5. den: snídaně. Celodenní výlet do 
Bernské vysočiny. Fakultativně zu-
bačkou z Lauterbrunnenu přes Wen-
gen a Kleine Scheidegg, horou Eiger 
s vyhlídkovými galeriemi na ledovce 
a věčný sníh do nejvýše položené-
ho železničního nádraží v Evropě 
na Jungfraujoch TOP OF EUROPE  
(3454 m n. m.). Zpět přes Grindel-
wald Grund zastavení v Interlakenu, 
světoznámých lázních a středisku 
zimních i letních sportů. Přejezd na 
ubytování, nocleh.
6. den: snídaně, návštěva malebného 
města Gruyére, kde se jakoby zasta-
vil čas, které je proslavené výrobou 
stejnojmenného sýra, stojící na kopci 
pod středověkým hradem z poloviny 
12. století. Přejezd do města Mont-
reux, krátká zastávka v dějišti me-
zinárodních hudebních a jazzových 
festivalů na břehu Ženevského jezera. 
Přejezd do Ženevy pod horu Mont Sa-
léve (1375 m n. m.). Prohlídka města, 
sídla Organizace spojených národů  
a mezinárodních organizací. Katedrá-
la sv. Petra, radnice, Park reformace, 
pomník Jeana Jacquesa Rousseaua. 
Fakultativně plavba lodí po jezeře  
s největší fontánou Jet d´eau. Nocleh.
7. den: snídaně, přejezd do Lausa-
nne, hlavní město kantonu Wadtland 
mezi vinicemi a pohořím Jura, město 
3 nadmořských výšek. Prohlídka spo-
jená s možností fakultativní návštěvy 
jedinečného Olympijského muzea 

na světě. Krátká zastávka u hradu 
Chillon. Přejezd do Sionu, hlavního 
města kantonu Wallais. Ubytování, 
nocleh.
8. den: snídaně, Horské středisko 
Zermatt (1620 m n. m.) na úpatí nej-
krásnější hory Matterhornu (4478 
m n. m.) na rozhraní švýcarských a 
italských Alp. Fakultativně zubačkou 
do stanice Gornergrat (3100 m n. m.) 
s výhledy na nejvyšší horský masiv 
Monte Rosa a ledovce. Přejezd na 
ubytování přes Grimselpass (2165 m 
n. m.), na jehož vrcholu se nachází je-
zero „mrtvých“ Totensee. Přejezd na 
ubytování, nocleh.
9. den: snídaně, odjezd přes Brig, 
zastávka u jezera Lago Maggiore ve 
městečku Stresa, individuální volno. 
V odpoledních hodinách zastávka  
v Miláně. Prohlídka milánského 
Dómu, možnost výstupu na střechu, 
která umožňuje vyhlídku na celé Mi-
láno, zámek Castello Sforzesco i bu-
dovu opery La Scala. Přejezd na uby-
tování, nocleh.
10. den: snídaně, individuální volno, 
transfer (dle letového řádu) na letiště 
a odlet zpět do ČR.

1. den - AUTOKAROVÁ VERZE: odjezd 
z ČR v ranních hodinách do Itálie.  
Zastávka u jezera Lago di Garda. pře-
jezd do městačka Bergamo, hlavního 
města stejnojmenné provincie se zná-
mým kostelem Santa Maria Maggiore 
a Cappella Colleoni, hrobkou s boha-
tou mramorovou fasádou v renesanč-
ním stylu. Poté prohlídka města Va-
rallo s církevním komplexem 45 kaplí 
a bazilikou Sacro Monte nacházející 
se nad Varallem. Nocleh.
2. den: snídaně. Odjezd do Švýcar-
ska se zastávkou ve městech Lugano  
a Locarno. Odjezd na ubytování, nocleh.
3. den: snídaně, krátká zastávka ve 
měste Bellinzona a přejezd do města 
Altdorf. Altdorf – historicky spjatý se 
vznikem Švýcarské konfederace. Prů-
smykem Sustenpass (2224 m n. m.) 
s krátkou zastávkou na jeho vrcholu 
a u paty ledovce Steingletscher do 
Meiringenu, místa pobytu Sherlocka 
Holmese. Fakultativně průchod kaňo-
nem řeky Aary – Aareschlucht, jedné 
z nejdelších řek v zemi a výstup k Re-
ichenbašským vodopádům, známým  
z literárního díla o Sherlocku Holme-
sovi. Přejezd na ubytování, nocleh.
4. den: snídaně. Fakultativně nejstr-
mější zubačkou na Pilatus (2120 m n. 
m.) s výhledy na centrální a Bernské 
Alpy. Prohlídka Luzernu (mj. Kapličko-
vý most, katedrála sv. Legera, Jezuit-
ský kostel, Lví památník). Fakultativně 
plavba po jezeře Vierwaldstätter See k 
hoře Rigi „Královně hor“ (1797 m n. m.).  
Přejezd na ubytování, nocleh.

5. den: snídaně. Celodenní výlet do 
Bernské vysočiny. Fakultativně zu-
bačkou z Lauterbrunnenu přes Wen-
gen a Kleine Scheidegg, horou Eiger 
s vyhlídkovými galeriemi na ledovce 
a věčný sníh do nejvýše položeného 
železničního nádraží v Evropě na Jun-
gfraujoch TOP OF EUROPE (3454 m n. 
m.). Zpět přes Grindelwald Grund za-
stavení v Interlakenu, světoznámých 
lázních a středisku zimních i letních 
sportů. Přejezd na ubytování, nocleh.
6. den: snídaně, návštěva malebného 
města Gruyére, kde se jakoby zastavil 
čas, proslavený výrobou stejnojmen-
ného sýra, stojící na kopci pod středo-
věkým hradem z poloviny 12. století. 
Přejezd do města Montreux, krátká 
zastávka v dějišti mezinárodních hu-
debních a jazzových festivalů na břehu 
Ženevského jezera. Přejezd do Ženevy 
pod horu Mont Saléve (1375 m n. m.).  
Prohlídka města, sídla Organizace 
spojených národů a mezinárodních 
organizací. Katedrála sv. Petra, rad-
nice, Park reformace, pomník Jeana 
Jacquesa Rousseaua. Fakultativně 
plavba lodí po jezeře s největší fontá-
nou Jet d´eau. Nocleh.
7. den: snídaně, přejezd do Lausa-
nne, hlavní město kantonu Wadtland 
mezi vinicemi a pohořím Jura, město 
3 nadmořských výšek. Prohlídka spo-
jená s možností fakultativní návštěvy 
jedinečného Olympijského muzea 
na světě. Krátká zastávka u hradu 
Chillon. Přejezd do Sionu, hlavního 
města kantonu Wallais. Ubytování, 
nocleh.
8. den: snídaně, Horské středisko Zer-
matt (1620 m n. m.) na úpatí nejkrás-
nější hory Matterhornu (4478 m n. m.)  
na rozhraní švýcarských a italských 
Alp. Fakultativně zubačkou do stanice 
Gornergrat (3100 m n. m.) s výhledy 
na nejvyšší horský masiv Monte Rosa 
a ledovce. Přejezd na ubytování přes 
Grimselpass (2165 m n. m.), na jehož 
vrcholu se nachází jezero „mrtvých“ 
Totensee. Přejezd na ubytování, nocleh.
9. den: snídaně, odjezd přes Brig, 
zastávka u jezera Lago Maggiore ve 
městečku Stresa, individuální vol-
no. V odpoledních hodinách zastávka  
v Miláně. Prohlídka milánského 
Dómu, možnost výstupu na střechu, 
která umožňuje vyhlídku na celé Mi-
láno, zámek Castello Sforzesco i bu-
dovu opery La Scala. Přejezd na uby-
tování, nocleh.
10. den: odjezd zpět do ČR kolem je-
zera Lago di Garda se zastávkou ve 
městě Trento. Krátká prohlídka měs-
tečka a odjezd zpět do ČR.
11. den: příjezd do ČR .

Změna programu vyhrazena.

č. zájezdu termín autokarem cena Kč trasy (viz str. 7)
CKU141L01 04.08. - 14.08.2019 19 990 2, 5, 6, 7

č. zájezdu termín letecky cena Kč
CKU141L02 04.08.–13.08.2019 24 990 Kč

VYUŽIJTE SLEVU ZA VČASNOU REZERVACI – info str. 4–5

Minimální počet účastníků: 36.
Cena zahrnuje: dopravu klimatizovaným autokarem  
• leteckou dopravu Praha–Bergamo–Praha • 9 nocí ve 
2lůžkovém pokoji v 3* hotelu se snídaní • služby průvodce 
FIRO-tour • dopravu Tasch – Zermatt – Tasch • zákonné 
pojištění ve znění zákona 159/99 Sb.
Fakultativní příplatky: pojištění léčebných výloh 
• komplexní pojištění - viz katalog str. 11 • 1lůžkový po-
koj (4 490 Kč) • 9 večeří (3 990 Kč) • cestu zubačkou na 
Jungfraujoch TOP OF EUROPE (2 990 Kč) • ostatní vstupy
Poznámka: cena na zubačku Jungfraujoch platí při rezer-
vaci a platbě předem, rezervace nutná v CK.

Rezervujte na www.firo.cz/CKU141
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NĚMECKOVelký okruh Německem
Berlín • Hamburk • Brémy • Münster • Wuppertal • Kolín nad Rýnem • Bonn • Koblenz • Hrad Eltz 
• Údolí Mosely a Rýna • Mainz • Frankfurt nad Mohanem • Würzburg • Norimberk

1. den: v časných ranních hodinách 
odjezd z ČR do Berlína. Po příjezdu 
absolvujeme panoramatickou okružní 
jízdu po městě - jak bývalou východní, 
tak i západní částí města. Dále bude 
možnost návštěvy Reichstagu a dal-
ších zajímavostí, jako jsou blízká Bra-
niborská brána či parky a promenády 
přilehlé vládní čtvrti, Postupimské 
náměstí či bulváry v bývalé západní 
části, dále můžeme navštívit Alexan-
derplatz s televizní věží, noblesní zná-
mou třídu Unter den Linden či muze-
um Pergamon. Nocleh v Berlíně.
2. den: snídaně. Odjezd do Hambur-
ku, kde absolvujeme okružní jízdu 
hanzovním městem s největším říč-
ním přístavem Evropy. Společně uvi-
díme Rathausmarkt s monumentální 
renesanční radnicí, kostel sv. Michae-
la - jeden z největších barokních kos-
telů na severu Německa, z jehož věže 
je nádherný výhled na celé město. 
Nezapomenutelnou atmosféru má též 
známá, ale i neblaze proslulá čtvrť St. 
Pauli. Fakultativně plavba lodí přísta-
vem. Nocleh v Hamburku.
3. den: snídaně. Odjezd do Brém, 
které patří k významným evropským 
přístavům. Projdeme se historickým 
centrem kolem náměstí Markt, jed-
noho z nejkrásnějších v severním 
Německu, kde před budovou radnice 
uvidíme sochu rytíře Rolanda, sym-
bolického ochránce městských práv. 
Dóm s věžemi s úctyhodnou výškou 
téměř sto metrů pochází ze 13. stol.  
a nádherně uzavírá celé náměstí. 
Dále budeme pokračovat do Mün-
steru, kde hlavní ulici Prinzipalmarkt 
lemují měšťanské domy a kde v míst-
ní radnici byl v r. 1648 podepsán Vest-
fálský mír. Uvidíme i tři klece visící  
z kostela Lamberti, ve kterých byla  
v 16. stol. vystavena mrtvá těla vzbou-
řenců, kteří na krátkou dobu ovládli 
město. Odjezd do Wuppertalu, kde asi 
největší atrakcí je visutá dráha z po-

čátku 20. stol., která jezdí ve výšce až 
12 metrů nad říčkou Wupper. Nocleh 
ve Wuppertalu.
4. den: po snídani odjezd do Kolína 
nad Rýnem, který se může pyšnit 
nejen mistrovským dílem vrchol-
né gotiky, mohutným dómem, ale  
i nádhernými měšťanskými domky 
na Fischmarktu, zajímavou radnicí  
i řadou muzeí. V odpoledních hodi-
nách přejezd do Bonnu, bývalého 
hlavního města západní části rozděle-
ného Německa, které se může rovněž 
pyšnit řadou historických památek, 
vždyť již za dob římských zde stával 
významný opěrný vojenský bod. Dále 
pokračujeme do malebného města 
Koblenz, ležícího na soutoku Rýna  
a Mosely, kam shlíží z výšky velko-
lepá pevnost Ehrenbreitstein. Přímo 
na soutoku zvaném Deutsches Eck 
stojí velká jezdecká socha Viléma I., 
a pokud budeme pokračovat parkem, 
dostaneme se do městského centra. 
Místní kostel Florinkirche je zajíma-
vý sochou Augenroller, která každou 
hodinu koulí očima. Nocleh v okolí 
Koblenze.
5. den: snídaně. Po snídani navští-
víme údolí Mosely, odtud vyjedeme  
k snad nejhezčímu hradu, majestátně 
se vypínajícímu středověkému hradu 
Eltz, který si zachoval zcela původní 
podobu z 12. století. Po prohlídce se 
vydáme do romantického údolí Rýna 
do městečka Rüdesheim ve vinařské 
oblasti Rheingau. Během procházky 
kouzelným městem určitě budeme 
mít možnost poznat i podmanivou 
chuť místního vína. Dále absolvuje-
me nezapomenutelnou plavbu nád-
herným údolím Rýna (jízdné není  
v ceně) s bezpočtem hradů a maleb-
ných vesniček uprostřed zeleně až  
k St. Goarshausen, místu, kde je pod-
le staré mytologie skryt ve vodách 
Rýna poklad Nibelungů a kde v sou-
těsce široké 113 m známé jako Lo-

reley naláká svým zpěvem plavce do 
záhuby. Nocleh v okolí Koblenze.
6. den: po snídani odjedeme do ma-
lebného města Mainz, odkud byla  
v dávných dobách spravována celá 
Germánie. Najdeme zde zajímavé 
hrázděnky, šestivěžový dóm z čer-
veného pískovce, zajímavý kostel sv. 
Štěpána z 13. stol., kde si prohlédne-
me Chagallovy vitráže. Určitě nesmí-
me vynechat Gutenbergovo muzeum, 
věnované zakladateli knihtisku, kde 
lze spatřit i kopie Gutenbergovy bi-
ble z r. 1455. A dále budeme pokra-
čovat do Frankfurtu nad Mohanem, 
významného finančního evropského 
centra, města mrakodrapů, nazýva-
ného též „Mainhatten“. Projdeme se 
historickým jádrem na Römerbergu, 
kde budeme obdivovat Römer - sta-
rou frankfurtskou radnici či nově vy-
stavěné věrné kopie původních gotic-
kých domů, nevynecháme ani kostel 
sv. Mikuláše ze 13. století postavený  
z červeného pískovce či hlavní nákup-
ní třídu Zeil s bývalou městskou stráž-
nicí. Za zmínku stojí i Goethův dům, 
kde se tento literát v r. 1749 narodil. 
Nocleh v okolí Frankfurtu.
7. den: snídaně. Odjezd do Wür-
zburgu, historického města ležícího 
uprostřed vinic, které se může pyšnit 
řadou zajímavých památek, počínaje 
dominantou pevnosti a konče třetí 
největší sakrální stavbou Německa, 
dómem sv. Kiliána. Přejezd do Norim-
berka, historického města perníku  
a hraček, které je nezapomenutelně 
zapsáno i do naší historie - mimo jiné 
odtud začínaly korunovační jízdy, a to  
i českých králů, do Říma. Možnost ná-
vštěvy hradu Kaiserburg, nezapome-
nutelného trhového náměstí s koste-
lem Frauenkirche a gotickou kašnou 
Schöner Brunnen, muzea hraček. 
Návrat do Prahy v pozdních nočních 
hodinách.
Změna programu vyhrazena.

č. zájezdu termín cena Kč
SGR139L01 03.08.–09.08.2019 13 990

VYUŽIJTE SLEVU ZA VČASNOU REZERVACI – info str. 4–5

Minimální počet účastníků: 36.
Cena zahrnuje: dopravu autokarem • průvodce • 6 noc-
lehů v 3* hotelu se snídaní • zákonné pojištění ve znění 
zákona č. 159/99 Sb.
Fakultativní příplatky: 1lůžkový pokoj 5 790 Kč 
• polopenze 4 340 Kč • plavba lodí přístavem v Hamburku 
490 Kč • pojištění léčebných výloh • komplexní pojištění - 
viz katalog str. 11
Cena nezahrnuje: vstupné cca 50 EUR, plavbu po řece Rýn 
(v programu 5. den)
Poznámka: Zájezd je pořádán ve spolupráci s partnerskou 
CK Čedok.
Trasa: Opava, Ostrava, Frýdek-Místek, Nový Jičín, Olo-
mouc, Litomyšl, Pardubice, Hradec Králové, Poděbra-
dy, Praha, Beroun* (dálnice), Plzeň*, Slaný**, Louny**, 
Most**, Teplice**, Ústí nad Labem**.
* na trase možno vystupovat
** na trase možno jen přistupovat

Rezervujte na www.firo.cz/SGR139

OBLÍBENÝ PROGRAM 
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NĚMECKO To nejlepší z Bavorska 
s výletem k Bodamskému jezeru
Norimberk • Ulm • zámek Hohenschwangau •  Neuschwanstein • Füssen • Bodamské jezero  
• ostrov Mainau • Kostnice • Lindau • Mnichov • Regensburg

1. den: odjezd v časných ranních ho-
dinách z ČR, návštěva Norimberku, 
historického města perníku a hraček, 
které je nezapomenutelně zapsáno  
i do naší historie - mimo jiné od-
tud začínaly korunovační jízdy (a to 
i českých králů) do Říma. Možnost 
návštěvy hradu Kaiserburg, neza-
pomenutelného trhového náměstí  
s kostelem Frauenkirche a gotickou 
kašnou Schöner Brunnen, muzea 
hraček či jiné zdejší památky. Pokra-
čujeme k návštěvě starého říšského 
města Ulm, rodného města Alberta 
Einsteina, kde budeme obdivovat nád-
herně malované fasády, stupňovité 
štíty radnice i její zajímavý orloj. V od-

poledních hodinách odjezd do místa 
ubytování v okolí Schwangau. Nocleh.
2. den: po snídani se vydáme k Bo-
damskému jezeru, po švýcarské stra-
ně jezera na ostrov Mainau - známý 
jako „Ostrov květin“ (patří rodu Ber-
nadottů). Ty nejkrásnější se nachází 
v parku obklopujícím barokní zámek  
z 18. století. Při zpáteční cestě navští-
víme Kostnici, která je historicky úzce 
spjata s naší zemí. Zde jistě nevyne-
cháme Husův dům a budeme též ob-
divovat monumentální Kupecký dům, 
kde zasedalo konkláve. V Kostnici 
byl Jan Hus za své učení odsouzen  
a v monumentálním chrámu je místo, 
kde stál, dodnes onačeno kamenem. 

Zastavíme též u Husova kamene na 
místě, kde byl upálen. Při zpáteční 
cestě navštívíme slavné město Lindau 
na Bodamském jezeře plné zajíma-
vých historických staveb, jeho přístav 
střeží šestimetrová socha lva. Návrat 
na ubytování do Schwangau ve večer-
ních hodinách. Nocleh.
3. den: po snídani navštívíme zámek 
Hohenschwangau, poslední rodové 
sídlo vladařského rodu Wittelsbachů, 
a poté nejznámější a nejkrásnější 
německý pohádkový zámek Neu-
schwanstein, který nám připomene 
romantický historismus a kouzlo 
Wagnerových oper. Dále zavítáme do 
malebného historického městečka 
Füssen, kterému dominuje dodnes 
obývaný hrad. Individuální volno. Mož-
nost koupání či projížďky lodí po vodní 
nádrži Forggensee či možnost indivi-
duální návštěvy lázní Kristall Therme 
ve Schwangau s blahodárnou slanou 
vodou a nádherným výhledem na zá-
mek Neuschwanstein. Nocleh.
4. den: po snídani odjedeme do ba-
vorské metropole Mnichov známé ne-
jen historickou Hofbrauerei, zámkem 
a jeho klenotnicí, ale i nádhernou pěší 
zónou a pověstným orlojem na Nové 
radnici. Dále pokračujeme do Re-
gensburgu, jedné z nejvýznamnějších 
metropolí středověku se známými 
historickými výškovými domy, ka-
menným mostem z 12. století, zacho-
valou bránou římského tábora Porta 
Praetoria, nádhernou katedrálou, 
sněmovním sálem Říšských sněmů. 
Ve večerních hodinách návrat do ČR.
Změna programu vyhrazena.

č. zájezdu termín cena Kč trasa
SUD139L01 05.07.-08.07.2019 6 690 1
SUD139L02 16.08.-19.08.2019 6 690 2
SUD139L03 13.09.-16.09.2019 6 690 1

VYUŽIJTE SLEVU ZA VČASNOU REZERVACI – info str. 4–5

Minimální počet účastníků: 36.
Cena zahrnuje: dopravu autokarem • průvodce • 3 noc-
lehy se snídaní v okolí Schwangau v 2* hotelu • zákonné 
pojištění ve znění zákona č. 159/99 Sb.
Fakultativní příplatky: 1lůžkový pokoj 2 990 Kč • pojištění 
léčebných výloh • komplexní pojištění - viz katalog str. 11
Cena nezahrnuje: vstupy cca 50 EUR
Poznámka: 
Zájezd je pořádán ve spolupráci s partnerskou CK Čedok.
Trasa 1: Opava, Ostrava, Frýdek-Místek, Nový Jičín, Olo-
mouc, Prostějov, Vyškov, Brno, Jihlava (dálnice), Praha, 
Beroun (dálnice), Plzeň.
Trasa 2: Karviná, Ostrava, Frýdek-Místek, Nový Jičín, Olo-
mouc, Litomyšl, Pardubice, Hradec Králové, Poděbrady, 
Praha, Beroun (dálnice), Plzeň

Rezervujte na www.firo.cz/SUD139

NĚMECKO Nejkrásnější zámky Bavorska
Zámek Lindenhof • Oberammergau • zámek Hohenschwangau • zámek Neuschwanstein • Füssen 
• jezero Chiemsee • Herreninsel • zámek Herrenchiemsee • Fraueninsel

1. den: V časných ranních hodinách 
odjezd z Prahy do Německa. Návštěva 
bavorského zámku Linderhof, který 
leží v nádherném parku a patří do tro-
jice neznámějších zámků bavorského 
krále Ludvíka II. Zároveň budeme 
obdivovat malé stavby v parku, spolu  
s umělou krápníkovou jeskyní. Dále 
pokračujeme do městečka Obe-
rammergau v údolí řeky Ammer, 
které je proslaveno svými pašijovými 
hrami a domy, na kterých nás zau-
jmou fresky s různými vyobrazeními - 

náboženskými i pohádkovými. Krátké 
zastavení v klášteře Ettal, který byl 
založen ve 14. století a po staletí byl 
centrem vzdělání, stále je zde gymná-
zium pro chlapce i dívky. Možnost za-
koupení některých klášterních výrob-
ků - pivo, likéry, drobné upomínkové 
předměty. Odjezd na ubytování v okolí 
Schwangau.
2. den: Po snídani navštívíme zámek 
Hohenschwangau, poslední rodové 
sídlo vladařského rodu Wittelsbachů 
a poté neznámější a nejkrásnější 

německý pohádkový zámek Neu-
schwanstein, který nám připomene 
romantický historismus a kouzlo 
Wagnerových oper. Dále možnost 
návštěvy působivé expozice v Muzeu 
bavorských králů či procházky kolem 
jezera Alpsee. V odpoledních hodi-
nách přejedeme do malebného měs-
tečka Füssen, kterému dominuje do-
dnes obývaný hrad. Individuální volno. 
Možnost koupání či projížďky lodí po 
vodní nádrži Forggensee či možnost 
individuální návštěvy lázní Kristall 
Therme ve Schwangau s blahodárnou 
slanou vodou a nádherným výhledem 
na zámek Neuschwanstein. Nocleh.
3. den: Po snídani odjedeme směrem 
k jezeru Chiemsee. Po příjezdu do 
Prienu am Chiemsee budeme dále 
pokračovat lodí (za poplatek, není 
v ceně zájezdu) po jezeře na ostrov 
Hereninsel, kde navštívíme další krá-
lovský zámek Ludvíka II. Tento zámek 
je věrnou kopií zámku Ludvíka XIV. ve 
Versailles, v mnohém však svůj vzor 
předčil. Zde zároveň navštívíme mu-
zeum Ludvíka II. a můžeme se zasta-
vit ve Starém zámku, kde Ludvík II. při 
stavbě Nového zámku bydlel. Odtud 
pojedeme lodí na další ostrov v Chi-
emsee - Fraueninsel. Na tomto ost-
rově se projdeme, budeme vnímat klid 
a pohodu ostrova, zároveň navštívíme 
kostel z 15. století. Je zde také ženský 
klášter, kde budeme mít možnost za-
koupení některých výrobků z hospo-
dářské činnosti kláštera. Návrat lodí 
do přístavu a odjezd směrem do ČR. 
Příjezd do Prahy v pozdních večerních 
hodinách.
Změna programu vyhrazena.

č. zájezdu termín cena Kč trasa
SZB139L01 03.05.-05.05.2019 4 590 1
SZB139L02 17.05.-19.05.2019 4 590 2
SZB139L03 23.08.-25.08.2019 4 590 1
SZB139L04 20.09.-22.09.2019 4 590 2

VYUŽIJTE SLEVU ZA VČASNOU REZERVACI – info str. 4–5

Minimální počet účastníků: 36.
Cena zahrnuje: dopravu autokarem • průvodce • 2 noc-
lehy ve 2* hotelu se snídaní • zákonné pojištění ve znění 
zákona č. 159/99 Sb.
Fakultativní příplatky: jednolůžkový pokoj 1 990 Kč 
• pojištění léčebných výloh • komplexní pojištění - viz ka-
talog str. 11
Cena nezahrnuje: vstupy cca 48 EUR
Poznámka: Zájezd je pořádán ve spolupráci s partnerskou 
CK Čedok.
Trasa 1: Most, Louny, Slaný, Kladno, Praha, Beroun (dál-
nice), Rokycany, Plzeň
Trasa 2: Hradec Králové, Pardubice, Poděbrady, Praha, 
Beroun (dálnice), Rokycany, Plzeň

Rezervujte na www.firo.cz/SZB139
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POLSKOVelký okruh Polskem
Varšava • Malbork • Gdaňsk • Sopoty • Gdyně • Poznaň • Wroclaw • Osvětim • Krakov

1. den: ráno odjezd do Polska. Příjezd 
do Varšavy. Přejezd na hotel, ubyto-
vání a nocleh ve Varšavě.
2. den: po snídani vás čeká půldenní 
prohlídka Varšavy – Staré město (za-
psané na seznamu UNESCO), Králov-
ská cesta, Kostel sv. Kříže, Varšav-
ské ghetto a královské letní sídlo 
Łazienki. Odpoledne vás čeká pro-
hlídka paláce Wilanów a přilehlého 
parku. Jedná se o barokní rezidenci 
krála Jana III. Sobieskiho. Návrat na 
hotel, nocleh. Fakultativně lze ještě 
zajistit prohlídku Královského paláce, 
ochutnávku šampaňského a Chopino-
va koncertu v paláci Szustra nebo fol-
klórní večeři v místní restauraci.
3. den: po snídani odjezd přes Mal-
bork do Gdaňska. V Malborku na-
vštívíme zámek (zapsaný na sezna-
mu UNESCO), který byl postavený  
ve 13. - 15. století rytíři řádu germán-
ských rytířů. V odpoledních hodinách 
ubytování a nocleh v Gdaňsku.
4. den: po snídani prohlídka trojúhlel-
níku měst Gdaňsku, Sopot a Gdyně. 
Královská cesta v Gdaňsku zahrnuje 
návštěvu radnice, Artušova dvora, 
Neptunovy fontány. V Sopotu bude-
te mít jedinečnou možnost se projít 
po nejdelším mole u moře v Evropě.  
Po prohlídce Gdyně následuje odjezd 
na ubytování a nocleh. Fakultativ-

ně můžete využít večeři při hudbě,  
s místní kuchyní v restauraci u Kas-
zuby nebo si můžete dopřát rybí spe-
ciality.
5. den: snídaně a poté přejezd na 
sever do Poznaně. Nejdřív se ale za-
stavíme v Toruni – historickém městě 
známém především díky Mikoláši Ko-
perníkovi. Poté následuje transfer do 
Poznaně, ubytování a nocleh.
6. den: po snídani prohlídka památek 
v Poznani. Poznaň je známá přede-
vším organizováním různých veletr-
hů, nabízí krásné historické centrum 
s renesanční radnicí. Prohlédnete 
si nádhernou katedrálu na ostrově 
Tumski. Jedná se o ostrov mezi dvě-
ma větvemi řeky Warty v západním 
Polsku. Prohlídka katedrály a králov-
ské kaple vás jistě uchvátí. Následuje 
transfer do Wroclawi na ubytování  
a nocleh.
7. den: snídaně a poté návštěva histo-
rického centra Wroclawi. Na ostrově 
Tumski navštívíte náměstí, radnici, 
Aulu Leopoldinu – jednu z nejkrás-
nějších barokních hal v Polsku, ka-
tedrálu Sv. Jana a historické budovy 
Centennial Hall (zapsaná na seznamu 
Unesco) v Szcytnickém parku. Jedna  
z prvních železo-betonových do-
minant byla navržena architektem 
Marxem Bergem a postavena v le-

tech 1911 – 1913, kdy bylo město 
součástí Německé říše. Poté transfer  
z Wroclawi do Czestochova, ubytování  
a nocleh.
8. den: po snídani nás čeká setká-
ní s historií a uměním. Zamíříme do 
Kláštera Pauline Jasna Góra, kde se 
nachází ikona Panny Marie – Černá 
Madona. Navštívíme také Pamětní 
muzeum v Osvětimi – Birkenau – 
největší nacistický vyhlazovací tábor.  
Přesun do Krakova, ubytování a nocleh.
9. den: po snídani nás čeká prohlíd-
ka Krakova. Staré náměstí, kostel  
Sv. Marie se známým dřevěným oltá-
řem, městské hodiny a nakonec vá-
pencová hora Wawel. Nachází se na 
levém břehu řeky Visly v nadmořské 
výšce 228 metrů nad mořem. Během 
tisíciletí poskytla tato hora útočiště 
pro lidi, kteří se zde usazovali již od 
paleolitu. Předpokládá se, že západní 
slovanské kmeny Lechitianů (neboli 
Poláků) začaly žít na hoře Wawel již  
v 7. století. Během odpoledne pak uvi-
díte něco, co jste s největší pravděpo-
dobností předtím nikdy neviděli, a to 
je exkurze do solného dolu Wieliczka 
(zapsaného na seznamu UNESCO). 
Večeře. Nocleh
10. den: po snídani odjezd zpět do 
České republiky.
Změna programu vyhrazena.

č. zájezdu termín cena Kč trasy (viz str. 7)
PKR115L01 30.04.-09.05.2019 15 990 4, 6

VYUŽIJTE SLEVU ZA VČASNOU REZERVACI – info str. 4–5

Minimální počet účastníků: 25.
Cena zahrnuje: dopravu klimatizovaným autokarem  
• 9 nocí ve 2lůžkovém pokoji 3* hotelu s polopenzí • služby 
průvodce FIRO-tour • zákonné pojištění ve znění zákona 
č. 159/1999 Sb.
Fakultativní příplatky: pojištění léčebných výloh 
• komplexní pojištění viz katalog str. 11 • 1lůžkový pokoj 
(7 990 Kč) • vstupy

Rezervujte na www.firo.cz/PKR115

NOVINKA V NABÍDCE

POLOPENZE V CENĚ
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MAĎARSKO Perly Maďarska s koupáním v termálech
Budapeš • Ostřihom • Pannonhalma • Keszthely • Hevíz

1. den: odjezd v ranních hodinách, 
příjezd do Ostřihomi – prohlídka krá-
lovského sídla Uher se světoznámou 
katedrálou. Podél pravého břehu 
Dunaje pokračujeme do Szentendre 
– malebného městečka v Dunajském 
ohybu. Po prohlídce odjezd do Buda-
pešti, zastávka na vrchu Gellért, který 
byl prohlášen chráněnou přírodní re-
zervací a roku 1851 zde byla postave-
na vojenská pevnost zvaná Citadela.  
Z její vyhlídkové terasy se nabízí nej-
úplnější panorama celého města.  

Odjezd do hotelu, ubytování.
2. den: snídaně. Celodenní prohlíd-
ka Budapešti (Budínský hrad, kostel 
Matyáše Korvína, Rybářská bašta, 
Náměstí hrdinů atd.). Večeře na lodi 
s cimbálovou hudbou a typickou ma-
ďarskou kuchyní, projížďka po Dunaji, 
noční Budapešť. Nocleh.
3. den: snídaně, odjezd do Pannon-
halma, zastávka u klenotnice minu-
losti maďarské architektury, která 
je na seznamu UNESCO. Po prohlíd-
ce odjezd do městečka Keszthely  

u Balatonu. Procházka a individuálně 
projížďka lodí. Přejezd do blízkého le-
toviska Hevíz, ubytování. Volný čas na 
koupání. Nocleh.
4. den: snídaně v hotelu. Koupání  
v lázních. Individuální volno. Nocleh. 
5. den: snídaně, po 12. hod. odjezd 
zpět do ČR. Návrat v odpoledních až 
večerních hodinách.

Změna programu vyhrazena.

VYUŽIJTE SLEVU ZA VČASNOU REZERVACI – info str. 4–5

Minimální počet účastníků: 36
Cena zahrnuje: dopravu klimatizovaným autokarem  
• 4 noci ve 2lůžkovém pokoji v 3* hotelu se snídaní • služ-
by průvodce FIRO-tour • zákonné pojištění ve znění záko-
na 159/99 Sb. • projížďka lodí s večeří v Budapešti
Fakultativní příplatky: pojištění léčebných výloh 
• komplexní pojištění • 3 večeře (1 790 Kč) • 1lůžkový po-
koj (1 690 Kč) • ostatní vstupy

Rezervujte na www.firo.cz/MPD182

č.zájezdu termín cena trasy(viz strana 7)
MPD182L01 26.04.–30.04.2019 8 990 3,5
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RAKOUSKORomantické údolí Wachau 
s plavbou po Dunaji a návštěvou Vídně
Vídeň • Melk • údolí Wachau • Dürnstein • Krems

1. den: odjezd z ČR v časných ran-
ních hodinách do Vídně - rakouské 
metropole. Nejdříve zavítáme do 
Schönbrunnu, známé rezidence ra-
kouských císařů, kde můžeme navští-
vit reprezentační interiéry, projít se  
v zámeckém parku či navštívit zdejší 
známou zoologickou zahradu, kde 
chovají i pandu velkou. V odpoledních 
hodinách odjedeme do centra města 
a po úvodním autobusovém okruhu 
po známém Ringu, z něhož spatříme 
řadu zajímavých památek, následuje 
individuální prohlídka. Můžete ne-
jen navštívit památky Hofburgu, ale 
i obdivovat monumentální dóm sv. 
Štěpána, či si jen prostě vychutnat 
nevšední atmosféru tohoto města při 
šálku tradiční kávy Melange a nadý-

chaném štrůdlu v některé z četných 
kavárniček. Milovníci kulinářských 
zajímavostí jistě nevynechají nej-
starší evropskou cukrárnu Demel, 
kde ustrnul čas na konci 17. století  
a kde se podávají výhradně ručně dě-
lané moučníky podle starých receptů  
a personál oblečený do dobových šatů 
hovoří s návštěvníkem ve třetí osobě. 
Posedět můžete v restauraci Zum 
Figelmüller nad největším řízkem na 
světě. Nocleh ve Vídni.
2. den: Po snídaní odjezd do Melku, 
kde budeme obdivovat nejvýznamněj-
ší barokní stavbu Rakouska - klášter, 
který je zmíněn i ve slavném Ecově 
díle Jméno růže. Po prohlídce po-
kračujeme lodí (jízdné není v ceně) 
romantickým údolím Dunaje, zvaným 

Wachau, jehož přírodní krásy chrání 
UNESCO, kolem vinic připomínajících 
rýnské údolí, kde kulisy tvoří nádher-
né vinice s vinařskými městečky a zří-
ceninami hradů, k návštěvě městečka 
Dürnstein, kterému dominuje zříce-
nina stejnojmenného hradu, kde byl 
vězněn a odkud prchal anglický král 
Richard Lví srdce. Možnost výstupu 
na zříceninu hradu, odkud se oteví-
rá nádherný pohled na celou oblast, 
podle časových možností i příleži-
tost ochutnat zdejší proslavená vína.  
Na závěr se zastavíme v historickém 
městečku Krems s překrásnou pěší 
zónou. V podvečerních hodinách od-
jezd zpět do ČR.

Změna programu vyhrazena.

č. zájezdu termín cena Kč trasa
UTT143L01 11.05.–12.05.2019 2 690 1
UTT143L02 13.07.–14.07.2019 2 690 2
UTT143L03 08.09.–09.09.2019 2 690 3

VYUŽIJTE SLEVU ZA VČASNOU REZERVACI – info str. 4–5

Minimální počet účastníků: 36.
Cena zahrnuje: dopravu autokarem • průvodce • 1 nocleh 
ve 3* hotelu se snídaní ve Vídni • zákonné pojištění ve zně-
ní zákona č. 159/99 Sb.
Fakultativní příplatky: 1lůžkový pokoj 1 290 Kč • pojištění 
léčebných výloh • komplexní pojištění - viz katalog str. 11
Cena nezahrnuje: vstupy a jízdné (cca 55 EUR)
Poznámka: Zájezd je pořádán ve spolupráci s partnerskou 
CK Čedok.
Trasa 1: Plzeň, Rokycany, Beroun (dálnice), Praha
Trasa 2: Chomutov, Most, Louny, Slaný, Kladno, Praha
Trasa 3: Opava, Ostrava, Frýdek-Místek, Olomouc, Brno

Rezervujte na www.firo.cz/UTT143

Za krásami Solnohradských jezer
Linec • Gmunden • Salzburg • St. Gilgen • St. Wolfgang • Hallstatt • Bad Ischl • Bad Aussee • Gosau 
• Dachstein

1. den: odjezd z ČR v ranních hodi-
nách. Příjezd do Lince, metropole na 
Dunaji. Možnost výjezdu nejstrmější 
adhezivní drahou na Pöstlingberg, 
dominantu širokého okolí s nádher-
ným poutním kostelem. Individuál-
ní prohlídka. Dále pokračujeme do 
Gmundenu, romantického městečka 
ležícího na Traunském jezeře, zná-
mém nejen kameninou, ale i ro-
mantickým vodním zámkem Orth. 
V Traunkirchenu navštívíme bývalý 
klášterní kostel s kazatelnou v podo-
bě rybářského člunu a pokračujeme 
do oblasti jezera Attersee k ubytování. 
Večeře, nocleh.
2. den: po snídani dojedeme do Sal-
cburku, jednoho z nejkrásnějších 
měst evropského středověku, které 
ve své okázalosti soupeřilo mnohdy 

i s Vídní. Dvouhodinový pěší okruh 
s místním průvodcem. Volno k další 
individuální prohlídce. V odpoledních 
hodinách pokračujeme do St. Gilgen, 
romantického městečka na jezeře 
Svatého Wolfganga. Individuální pro-
hlídka, možnost koupání - či výjezdu 
lanovkou na Zwölferhorn. Návrat do 
místa ubytování, večeře, nocleh.
3. den: po snídani dojedeme do St. 
Wolfgang, městečka na stejnojmen-
ném jezeře. Možnost výjezdu jednou 
z posledních parních zubaček na 
nejkrásnější vyhlídku Solnohradska, 
horu Schafberg. V odpoledních hodi-
nách navštívíme Bad Ischl, romantic-
ké lázeňské městečko, které bývalo 
letním sídlem císařského dvora. Mož-
nost návštěvy Císařské vily. Návrat do 
místa ubytování. Večeře, nocleh.

4. den: po snídani navštívíme 
Hallstatt, romantické město na stej-
nojmenném jezeře se známým sol-
ným dolem, (možnost návštěvy této 
jedinečné atrakce, s jízdou po staré 
důlní skluzavce). Pokračujeme do 
Obertraunu, možnost výjezdu lanov-
kou na úbočí Dachsteinu. Dále se  
v případě dostatku času zastavíme  
v Bad Aussee a Grundlsee. Návrat do 
místa ubytování, večeře nocleh.
5. den: snídaně, odjezd do Gosau. 
Možnost výjezdu lanovkou na Gosau-
kamm, jednu z nejkrásnějších vyhlí-
dek na oblast Dachsteinu. Možnost 
odpočinku nebo nenáročné turistiky  
u jezera. V odpoledních hodinách 
odjezd zpět do ČR, návrat v pozdních 
večerních hodinách.
Změna programu vyhrazena.

č. zájezdu termín cena Kč trasa
UZU143L01 05.06.–09.06.2019 8 590 1
UZU143L02 17.07.–21.07.2019 8 590 2
UZU143L03 07.08.–11.08.2019 8 590 3

VYUŽIJTE SLEVU ZA VČASNOU REZERVACI – info str. 4–5

Minimální počet účastníků: 36.
Cena zahrnuje: dopravu autokarem • průvodce • 4 noc-
lehy v 3* hotelu s polopenzí •  pěší prohlídku Salcburku  
s odborným  průvodcem •  zákonné pojištění ve znění  
zákona č. 159/99 Sb.
Fakultativní příplatky: 1lůžkový pokoj 1 690 Kč • pojištění 
léčebných výloh • komplexní pojištění - viz katalog str. 11
Cena nezahrnuje: vstupy a lanovky (cca 150 EUR)
Poznámka: Zájezd je pořádán ve spolupráci s partnerskou 
CK Čedok.
Trasa 1: Chomutov, Louny, Slaný, Kladno, Praha, Dube-
nec, Písek, České Budějovice
Trasa 2: Opava, Ostrava, Frýdek-Místek, Hranice, Olo-
mouc, Prostějov, Vyškov, Brno, Mikulov
Trasa 3: Pardubice, Hradec Králové, Kutná Hora, Podě-
brady, Praha, Tábor, České Budějovice

Rezervujte na www.firo.cz/UZU143

POLOPENZE V CENĚ
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RAKOUSKO, ŠVÝCARSKO, ITÁLIE, 
NĚMECKO To nejlepší z pomezí čtyř zemí 

s návštěvou Zugspitze
Jenbach • Achensee • Wattens • Landeck • Engadin • Svatý Mořic • Diavolezza • Campocologno 
• Brixen • Bolzano • Merano • Reschenpass • Fernpass • Zugspitze • Garmisch-Partenkirchen 
• Innsbruck • Flexenpass • Lech • Schlegelkopf

1. den: odjezd z ČR v ranních hodi-
nách do Rakouska se zastávkou na 
odpočívadle nad Mondským jezerem. 
Kolem Salzburku dorazíme do Jen-
bachu. Nejstarší parní ozubnicovou 
železnicí na světě vyjedeme k jedno-
mu z nejkrásnějších tyrolských jezer 
Achensee (jízdné cca 15 EUR není  
v ceně zájezdu). Následuje zastávka 
ve Wattens, kde se nachází křišťá-
lový svět hudby vůní a barev firmy 
Swarowski (vstupné cca 15 EUR není 
v ceně zájezdu), odkud pokračujeme 
dále do místa ubytování v okolí Lan-
decku, ubytování, večeře, nocleh.
2. den: po snídani pojedeme proti 
proudu řeky Inn do nejkrásnějšího 
údolí východního Švýcarska Engadi-
nu. Pokračujeme k návštěvě vysoko-
horského střediska zimních sportů  
a olympijského města Svatého Mo-
řice. Po individuální prohlídce města 
pokračujeme vysokohorskou silnicí  
k průsmyku Bernina, pod nímž vyje-
deme lanovkou na vyhlídku Diavolez-

za. Adhezivní Rétskou drahou (jízdné 
cca 20 CHF není v ceně) pokračujeme 
kolem Berninského hospice a dále 
průsmykem Bernina, odkud sérií 
nádherných serpentin a spirálových 
tunelů a přes jediný kruhový viadukt  
v Evropě klesá vlak skoro o 2 000 
metrů níže do Campocologno na 
hranicích s Itálií, kde čeká autobus. 
Návrat do místa ubytování přes vrchol 
Berninského průsmyku a údolím En-
gadin. Večeře, nocleh.
3. den: po snídani projedeme kolem 
Innsbrucku přes Brennerský prů-
smyk, s krátkou zastávkou v Brixenu, 
kde byl v nuceném exilu K. H. Borov-
ský, a odtud pokračujeme do metro-
pole jižního Tyrolska, Bolzana, indi-
viduální prohlídka. Dále se zastavíme 
v romantickém lázeňském městečku 
Merano, individuální prohlídka. Zpět 
do místa ubytování dojedeme kouzel-
nou krajinou Horní Adiže a přes drsný 
Reschenpass. Večeře, nocleh.
4. den: po snídani pojedeme přes 

Fernpass k Eibsee, odkud vyjedeme 
lanovkou na nejvyšší vrchol Německa 
Zugspitze (jízdné není v ceně). Pokra-
čujeme k návštěvě Garmisch-Par-
tenkirchenu, kde se zastavíme poblíž 
olympijské haly a projdeme si pěší 
zónu, kde se nachází stará lékárna  
a Neue Martinskirche. Pokračujeme 
k návštěvě olympijského areálu se 
skokanskými můstky. Asi kilometr 
pohodlné chůze odtud se nachází sou-
těska Partnachklamm, kterou během 
historie vytvarovaly divoké vody. Přes 
Mittenwald dojedeme do tyrolské 
metropole Innsbrucku. Individuální 
prohlídka olympijského města s po-
věstnou Zlatou stříškou, Bronzovým 
průvodem velmožů u hrobky císaře 
Maxmiliána, Šlehačkovým domem i 
chrámem sv. Jakuba, kde je na oltáři 
obraz Madony od Cranacha st. Návrat 
do místa ubytování, večeře, nocleh.
5. den: po snídani vyjedeme slavnou 
silnicí na Arlberský průsmyk. Přes 
Flexenpass a město Zürs, které se 
po zimní sezóně stává městem du-
chů, dojedeme do střediska zim-
ních sportů Lech. Výjezd lanovkou 
na Schlegelkopf, odkud se otevírají 
nádherné pohledy na celou oblast. 
Pokračujeme údolím řeky Lech, kde 
se nacházejí nejkrásnější malované 
domy v Rakousku a přes Reutte a ko-
lem Garmisch-Partenkirchenu a Mni-
chova se vracíme zpět do ČR. Příjezd 
v pozdních večerních hodinách (trasy 
z Moravy v časných ranních hodinách 
následujícího dne).
Změna programu vyhrazena.

č. zájezdu termín cena Kč trasa
UPR143L01 03.07.-07.07.2019 9 890 1
UPR143L02 14.08.-18.08.2019 9 890 2
UPR143L03 11.09.-15.09.2019 9 890 1

VYUŽIJTE SLEVU ZA VČASNOU REZERVACI – info str. 4–5

Minimální počet účastníků: 36.
Cena zahrnuje: dopravu autokarem • průvodce • 4 noc-
lehy s polopenzí v 3* hotelu • zákonné pojištění ve znění 
zákona č. 159/99 Sb.
Fakultativní příplatky: 1lůžkový pokoj 2 490 Kč • pojištění 
léčebných výloh • komplexní pojištění - viz katalog str. 11
Cena nezahrnuje: vstupy, jízdenky a lanovky cca 90 EUR 
a cca 50 CHF
Poznámka: Zájezd je pořádán ve spolupráci s partnerskou 
CK Čedok.
Trasa 1: Opava, Ostrava, Karviná, Frýdek-Místek, Nový 
Jičín, Hranice, Olomouc, Prostějov, Vyškov, Brno, Jihlava 
(dálnice), Praha, Písek*, České Budějovice*
Trasa 2: Ostrava, Opava, Nový Jičín, Olomouc, Hradec 
Králové, Pardubice, Kutná Hora, Poděbrady, Praha, Tá-
bor*, České Budějovice*
* jen nástup

Rezervujte na www.firo.cz/UPR143

RAKOUSKO Nejkrásnější motivy rakouských Alp
Hallein • Bischoffshofen • Kitzbühel • Krimmelské vodopády • Zell am See • Grossglockner • Lienz 
• Werfen

1. den: v časných ranních hodinách 
odjezd z ČR přes Dolní Dvořiště a ko-
lem Mondsee a Salcburku příjezd do 
Halleinu, možnost návštěvy solného 
dolu, který dal základ bohatství Sal-
cburku. Přes Bischoffshofen, kde ná-
sleduje krátká zastávka k individuální 
prohlídce městečka, v jehož kostele 
je známý Rupretikreuz pocházející  
z 8. století, dojedeme do oblasti Zell 
am See. Ubytování, večeře a nocleh.
2. den: snídaně. Přes Pass Thurn 
dojedeme do olympijského města 
Kitzbühelu, možnost výjezdu lanov-
kou na blízké vrcholy. Pokračujeme 
k nejvyšším vodopádům Evropy - 
Krimmelským vodopádům. Mož-
nost výstupu na vyhlídky u vodopádu 

(vstupné cca 3 EUR není v ceně zá-
jezdu). Cestou zpět do Zell am See 
možnost použít úzkorozchodnou že-
leznici. Návrat do místa ubytování ve 
večerních hodinách. Individuální volno.  
Večeře a nocleh.
3. den: po snídani přes Bruck an der 
Glocknerstrasse dojedeme pod nej-
vyšší průjezdný průsmyk v Evropě 
Grossglockner. Projedeme průsmy-
kem po vysokohorské vyhlídkové sil-
nici se zastávkami na Hochtor a Franz 
Josefs Hoehe, odkud se otevírají nád-
herné pohledy na nejvyšší horu Ra-
kouska Grossglockner a ledovec Pas-
tersee. Pokračujeme do Heiligenblut 
k návštěvě poutního kostela, v němž 
je nejkrásnější vyřezávaný oltář Ko-

rutan a hrobka sv. Brikcia. Dále se 
zastavíme v městečku Lienz a cestou 
zpět do místa ubytování projedeme 
známou Felbertauernstrasse. Večeře 
a nocleh.
4. den: po snídani odjedeme do 
Werfenu. Možnost návštěvy největší 
ledové jeskyně Evropy Riesenwelt, 
která se skalním masivem Vysokých 
Taur táhne až do vzdálenosti 42 km.  
Po návštěvě této jedinečné přírodní 
krásy pokračujeme po dálnici kolem 
Salcburku a Mondsee zpět do ČR. 
Návrat do Prahy v pozdních večerních 
hodinách (trasy z Moravy v časných 
ranních hodinách následujícího dne).
Změna programu vyhrazena.

č. zájezdu termín cena Kč trasa
UKJ143L01 25.07.-28.07.2019 7 790 1
UKJ143L02 22.08.-25.08.2019 7 790 2

VYUŽIJTE SLEVU ZA VČASNOU REZERVACI – info str. 4–5

Minimální počet účastníků: 36.
Cena zahrnuje: dopravu autokarem • průvodce • 3 noc-
lehy v 3* hotelu s polopenzí • zákonné pojištění ve znění 
zákona č. 159/99 Sb.
Fakultativní příplatky: 1lůžkový pokoj 990 Kč • pojištění 
léčebných výloh • komplexní pojištění - viz katalog str. 11
Cena nezahrnuje: vstupy a jízdné (cca 90 EUR)
Poznámka: Zájezd je pořádán ve spolupráci s partnerskou 
CK Čedok.
Trasa 1: Louny, Slaný, Kladno, Praha, Dubenec, Písek, 
České Budějovice
Trasa 2: Mladá Boleslav, Praha, Tábor, České Budějovice

Rezervujte na www.firo.cz/UKJ143

OBLÍBENÝ PROGRAM 

POLOPENZE V CENĚ

POLOPENZE V CENĚ
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RUMUNSKOGrand tour Rumunskem

1. den: přílet, transfer do Brasova, 
ubytování a večeře v Brasove.
2. den: snídaně, transfer do Sinaia 
a návštěva jednoho z nejkrásnějších 
hradů Evropy, Peles. Hrad byl po-
staven králem Carolem I. (princ Karl 
z Hohenzollern-dynastie Sigmarin-
gen), jako jeho letní sídlo, a ukrývá 
rozsáhlou sbírku uměleckých děl, 
zbraní, starožitností, cenných knih 
a více než 2000 obrazů ve svých 16ti 
pokojích. Fakultativně ochutnávka vín 
a večeře v proslulém vinném sklípku 
Rhein Azuga. Následuje transfer do 
Bran a prohlídka hradu Bran, více 
známého jako Dráculův hrad, zajíma-
vá architektonická památka, ceněná 
především díky své kráse a spojení 
s legendárním hrabětem Draculou. 
První zmínky o něm nalezneme ve 
XIV. století, později byl renovován pod 
dohledem českého architekta Carola 
Limana, který stojí také za renovací 
další významné památky, hradu Peles 
v první polovině XX. století. Prohlídka 
Brasova, ubytování, večeře a nocleh  
v Brasove.
3. den: po snídani se cesta do Prej-
mer, kde navštívíme jednu z pamá-
tek světového kulturního dědictví 
UNESCO, místní opevněný kostel. 
Dále bude cesta pokračovat přes oká-
zalou a divokou soutěsku Bicaz až  
k břehům známého jezera Lacu Rosu 
neboli Červeného jezera. Lacu Rosu 
se vytvořilo v roce 1838, kdy sesuv 
půdy přehradil řeku Bicaz, ještě dnes 
z vody bohaté na pstruhy vyčnívají 
kmeny několika smrků, to vše ob-
klopeno nádhernou přírodní scenérií. 
Dále budeme pokračovat do Praid 

a vesničky Corund proslavené jako 
tradiční centrum keramiky, kterou tu 
v 18. st. začali vyrábět Němci. Dnešní 
den zakončíme cestou do rodiště Dra-
culy oblasti Sighisoara, kde se ubytu-
jeme. Večeře, nocleh.
4. den: snídaně, dnes navštívíme 
městečko Sighisoara, středověkou 
pevnost s úzkými dlážděnými ulička-
mi a barevnými domy, dále dům, kde 
se před 600 lety narodil princ Vlad 
Dracul alias Dracula z románu Brama 
Stockera. Transfer do Turda a návště-
va solného dolu Turda Salina. Zde se 
více jak 100 metrů pod zemí ukrý-
vá svět, který vás ohromí, hovoří se  
o něm jako o nejkrásnějším pod-
zemním místě na zemi. Historie dolu 
sahá až tisíce let zpět, poprvé se  
v něm začala těžit sůl již v 11 století  
a ukončena byla až v roce 1932. Veče-
ře a ubytování v Alba Iulia.
5. den: po snídani navštívíme citadelu 
Alba Carolina, postavenou Carolem 
VI., císařem Svaté Říše Římské, kte-
rá je považována za nejpozoruhod-
nější a jednu z největších barokních 
citadel v jižní Evropě, zejména díky 
její triumfální bráně, která umožňuje 
přístup do velké pevnosti. Transfer 
do Hunedoara, návštěva gotického 
hradu Corvin, který vás uhrane svou 
krásou a výjimečnou atmosférou. 
Tento odkaz transylvánské dynastie 
Hunyadi byl zařazen do seznamu "10 
nejzajímavějších hradů a paláců". 
Fakultativně návštěva pevnosti Deva, 
která nabízí krásný výhled nad okolím 
(lanovkou). Večeře a nocleh v Sibiu.
6. den: snídaně, prohlídka města Si-
biu se středověkým centrem: Velké 

náměstí, Malé náměstí, Most Lhářů. 
Návštěva Muzea lidových umění na 
malebném místě v lesích Dumbrava 
Sibiului, kousek od Sibiu. Transfer 
do Sibiel, prohlídka městečka a mu-
zea Ikon (malované na skle). Tradiční 
večeře s lidovou show ve venkovském 
penzionu. Nocleh v Sibiu.
7. den: po snídani nás čeká dechbe-
roucí cesta alpskou silnicí Transfa-
garasan, vedoucí pohořím Fagaras 
až na ledovcové jezero Balea. Zde 
budete mít prostor na focení a zachy-
cení nádherných panoramat. Cesta 
pokračuje do městečka Curtea de 
Arges, kde v minulosti sídlila valaš-
ská knížata a které bylo určitou dobu 
hlavním městem Valašska. Místní 
chloubou je stejnojmenný klášter  
s biskupskou katedrálou, jehož stav-
ba byla dokončena v 16. století, který 
navštívíme. Uvnitř lze najít královské 
hrobky Carola I. a jeho manželky. 
Legenda praví, že hlavní kameník Ma-
nola do zdí kostela zaživa zazdil svou 
manželku, protože to mělo zaručit 
úspěch díla. Transfer do Bukurešti, 
večeře, nocleh.
8. den: snídaně, prohlídka města, his-
torického centra, skanzenu a budovy 
Parlamentu, druhé největší budovy 
na světě. Možnost nákupů nebo del-
ší prohlídky města. Tradiční večeře  
s živou hudbou v historické restauraci 
v centru města. Nocleh.
9. den: snídaně, transfer na letiště, 
odlet do Prahy.

Změna programu vyhrazena.

VYUŽIJTE SLEVU ZA VČASNOU REZERVACI – info str. 4–5

Minimální počet účastníků: 20.
Cena zahrnuje: leteckou přepravu Praha-Bukurešť- Pra-
ha s možným přestupem vč. letištních poplatků • trans-
fer letiště-hotel-letiště • dopravu během výletů • 8 nocí 
ve 2lůžkovém pokoji v hotelech se snídaní • 6x večeře  
• 2x slavnostní večeře • služby průvodce FIRO-tour  
• zákonné pojištění ve znění zákona č. 159/99 Sb.
Fakultativní příplatky: pojištění léčebných výloh 
• komplexní pojištění - viz katalog str. 11 • 1lůžkový pokoj 
(4 990 Kč) • vstupy cca 57 EUR

Rezervujte na www.firo.cz/RGT121

Bukurešť • Sinaia • Brasov • Lacu Rosu • Praid • Sighisoara • Tirgu Mures • Turda • Alba Iulia 
• Hunedoara • Sibiu • Curtea de Arges • Bukurešť

č.zájezdu termín cena Kč
RGT121L01 04.06.–12.06.2019 26 990
RGT121L02 27.08.–04.09.2019 26 990

NOVINKA V NABÍDCE

POLOPENZE V CENĚ



96 www. / 210 000 210210 000 210

RUMUNSKO Bukurešť, Brašov a Dunajská Delta 
- prodloužený letecký víkend
Bukurešť • Sinaia • Brasov • Prejmer • Rasnov • Tulcea • Dunajská Delta • Bukurešť

1. den: přílet do Bukurešti, transfer 
do Brasova, prohlídka města, večeře 
a nocleh v Brasove.
2. den: po snídani se vydáme do 
Prejmer, kde navštívíme jednu z pa-
mátek světového kulturního dědictví 
UNESCO, místní opevněný kostel. Dal-
ší zastávkou bude Rasnov a návštěva 
středověké pevnosti, poté již transfer 
do Bran a prohlídka hradu Bran, více 
známého jako Dráculův hrad, zajíma-
vá architektonická památka, ceněná 
především díky své kráse a spojení 
s legendárním hrabětem Draculou. 
První zmínky o něm nalezneme ve 
14. století, později byl renovován pod 
dohledem českého architekta Carola 
Limana, který stojí také za renovací 
další významné památky, hradu Pe-

les v první polovině 20. století. Večeře  
a ubytování v Brasove.
3. den: snídaně, transfer do Sinaia 
a návštěva jednoho z nejkrásnějších 
hradů Evropy, Peles. Hrad byl po-
staven králem Carolem I. (princ Karl  
z Hohenzollern-dynastie Sigmarin-
gen), jako jeho letní sídlo a ukrývá roz-
sáhlou sbírku uměleckých děl, zbraní, 
starožitností, cenných knih a více než 
2000 obrazů ve svých 16ti pokojích. 
Fakultativně ochutnávka vín a večeře 
v proslulém vinném sklípku Rhein 
Azuga. Transfer do Tulcea, ubytování 
a večeře v hotelu v Tulcea.
4. den: po snídani se vydáme na plav-
bu Dunajskou Deltou, kde v mokřa-
dech, stojatých a tekoucích vodách 
žije přes 1200 druhů rostlin, 300 dru-

hů ptáků a 45 druhů ryb. Delta je také 
významným hnízdištěm tažného ptac-
tva. K vidění je zde např.: kormorán 
velký euroasisjský, kormorán malý, 
pelikán bílý, pelikán kadeřavý, kvakoš 
noční starosvětský, volavka vlasatá, 
volavka bílá, volavka stříbřitá, volavka 
červená. Odpoledne transfer do Bu-
kurešti, večeře a nocleh.
večeře a nocleh.
5. den: snídaně, prohlídka Bukurešti, 
návštěva Starého města, skanzenu  
a budovy Parlamentu. Večer pak tra-
diční večeře s živou hudbou v centru 
Bukurešti, nocleh.
6. den: po snídani transfer na letiště, 
odlet do Prahy.

Změna programu vyhrazena.

č.zájezdu termín cena Kč
RLV121L01 09.07.–14.07.2019 22 990
RLV121L02 24.09.–29.09.2019 22 990

VYUŽIJTE SLEVU ZA VČASNOU REZERVACI – info str. 4–5

Minimální počet účastníků: 15.
Cena zahrnuje: leteckou přepravu Praha-Bukurešť-Pra-
ha s možným přestupem vč. letištních poplatků • trans-
fer letiště-hotel-letiště • dopravu během výletů • 5 nocí 
ve 2lůžkovém pokoji v hotelech se snídaní • 4x večeře  
• 1x slavnostní večeře • plavba po Dunajské Deltě  
(vč. oběda) • služby průvodce FIRO-tour • zákonné pojiš-
tění ve znění zákona č. 159/99 Sb.
Fakultativní příplatky: pojištění léčebných výloh 
• komplexní pojištění - viz katalog str. 11 • 1lůžkový pokoj 
(4 290Kč) • vstupy cca 39 EUR

Rezervujte na www.firo.cz/RLV121

POLOPENZE V CENĚ

NOVINKA V NABÍDCE
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ITÁLIETermální ostrov Ischia 
s poznávacími výlety po Neapolském zálivu
Ischia • Capri • Pompeje • Vesuv • Neapol

1. den: odlet z ČR. Přílet do Neapole, 
transfer do přístavu a trajekt na ost-
rov Ischia. Transfer na ubytování. Indi-
viduální volno, večeře a nocleh.
2. den: snídaně, okružní jízda ostro-
vem, zastávky na nejkrásnějších mís-
tech ostrova, např. Aragonský hrad 
nebo most Ponte di Ischia, individuál-
ní volno. Večeře, nocleh.
3. den: snídaně, individuální volno, 
možnost návštěvy botanické zahrady 
La Mortella nebo některého z termál-
ních parků. Večeře, nocleh.

4. den: snídaně, celodenní výlet na 
ostrov Capri, jeden z nejkrásnějších 
ostrovů v Tyrhénském moři, který byl 
oblíbeným místem již starověkých 
římských císařů. Volno k prohlídce 
ostrova nebo na koupání. Návrat na 
ostrov Ischia, večeře, nocleh.
5. den: snídaně, celodenní výlet do 
Pompejí, významného města z doby 
antického Říma, které bylo zničeno 
při sopečné erupci Vesuvu. Výjezd 
na Vesuv s fantastickým výhledem  
a možností výstupu až ke hraně kráte-

ru. Návrat na ostrov Ischia.
6. den: snídaně, individuální volno, 
možnost výstupu na Monte Epomeo, 
folkloristický večer ve vinném sklípku 
s napoletánskou hudbou. Nocleh.
7. den: snídaně, individuální volno, 
večeře a nocleh.
8. den: snídaně, transfer do přísta-
vu, trajekt, krátká prohlídka Neapole  
a transfer na letiště. Odlet zpět do ČR.

Změna programu vyhrazena.

č. zájezdu termín cena Kč
ITO175L01 11.05.–18.05.2019 23 990
ITO175L02 06.10.–13.10.2019 23 990

VYUŽIJTE SLEVU ZA VČASNOU REZERVACI – info str. 4–5

Minimální počet účastníků: 16.
Cena zahrnuje: leteckou přepravu Praha – Neapol – Pra-
ha • transfer letiště – hotel – letiště • trajekty na ostrov 
Ischia • 7 nocí ve 2lůžkovém pokoji v 3* hotelu s polopenzí 
• okružní jízdu ostrovem • celodenní výlet na ostrov Capri 
• celodenní výlet do Pompejí a na Vesuv • folkloristický 
večer • průvodce FIRO-tour • zákonné pojištění ve znění 
zákona č. 159/1999 Sb.
Fakultativní příplatky: pojištění léčebných výloh 
• komplexní pojištění - viz katalog str. 11 • 1lůžkový pokoj 
(7 990 Kč) • ostatní vstupy

Rezervujte na www.firo.cz/ITO175

OBLÍBENÝ PROGRAM 

HVĚZDICOVÝ TYP ZÁJEZDU
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ITÁLIE Benátky  
- letecké víkendy

1. den: odlet z Prahy, transfer do ho-
telu, ubytování. Odpoledne procházka 
po Benátkách. Nocleh.
2. den: snídaně, celodenní prohlídka 
města s neopakovatelnou atmosfé-
rou, které je rozloženo v laguně na 
více než stovce ostrůvků. Prohlídka 

Náměstí sv. Marka se zvonicí a chrámem 
sv. Marka, Dóžecí palác, plavba vapo-
rettem po hlavní benátské dopravní tepně 
Canal Grande. Návštěva sklárny na ost-
rově Murano a ostrova Burano. Nocleh.
3. den: snídaně, individuální program, 
nocleh.

4. den: snídaně, individuální program, 
dle letového řádu transfer na letiště. 
Odlet do ČR.

Změna programu vyhrazena.

č. zájezdu termín cena Kč
IFW175L01 21.02.–24.02.2019 13 990
IFW175L02 04.04.–07.04.2019 13 990
IFW175L03 02.05.–05.05.2019 13 990
IFW175L04 26.09.–29.09.2019 13 990

VYUŽIJTE SLEVU ZA VČASNOU REZERVACI – info str. 4–5

Minimální počet účastníků: 20.
Cena zahrnuje: leteckou dopravu Praha–Benátky–Praha 
• transfer z letiště do hotelu a zpět • 3 noci ve 2lůžkovém 
pokoji v 3* hotelu se snídaní • služby průvodce FIRO-tour 
• zákonné pojištění ve znění zákona č. 159/1999 Sb.
Povinné příplatky: místní pobytová taxa 3-4 EUR/osoba/noc
Fakultativní příplatky: pojištění léčebných výloh 
• komplexní pojištění - viz katalog str. 11 • 1lůžkový pokoj 
(1 990 Kč) • 3 večeře bez nápojů (1 790 Kč) • místní dopra-
va MHD • ostatní vstupy

Rezervujte na www.firo.cz/IFW175

ITÁLIE Karneval v Benátkách 
– letecké víkendy

1. den: odlet do Benátek, transfer 
na ubytování, individuální volno nebo 
prohlídka s průvodcem, nocleh.
2. den: snídaně, celodenní pobyt  
v Benátkách s průvodcem v den, kdy 
vrcholí oslavy slavného benátského 
karnevalu, nocleh.

3. den: snídaně, celodenní prohlídka 
města s neopakovatelnou atmosfé-
rou, které je rozloženo v laguně na 
více než stovce ostrůvků. Prohlídka 
Náměstí sv. Marka se zvonicí a chrá-
mem sv. Marka, Dóžecí palác, fakul-
tativně plavba vaporettem po hlavní 

benátské dopravní tepně Canal Gran-
de. Návštěva sklárny na ostrově Mu-
rano a ostrova Burano. Nocleh.
4. den: snídaně, individuální volno, 
dle letového řádu transfer na letiště  
a odlet zpět do ČR.
Změna programu vyhrazena.

č. zájezdu termín cena Kč
IKV175L01 21.02.–24.02.2019 13 990 

VYUŽIJTE SLEVU ZA VČASNOU REZERVACI – info str. 4–5

Minimální počet účastníků: 15.
Cena zahrnuje: leteckou dopravu Praha–Benátky–Praha 
• transfer z letiště do hotelu a zpět • 3 noci ve 2lůžkovém 
pokoji v 3* hotelu se snídaní • služby průvodce FIRO-tour 
• zákonné pojištění ve znění zákona č. 159/1999 Sb.
Povinné příplatky: místní pobytová taxa 3-4 EUR/osoba/noc
Fakultativní příplatky: pojištění léčebných výloh 
• komplexní pojištění - viz katalog str. 11 • 1lůžkový pokoj 
(1 990 Kč) • ostatní vstupy • místní doprava MHD

Rezervujte na www.firo.cz/IKV175
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ITÁLIEBenátky, Verona, Florencie 
- prodloužené letecké víkendy

1. den: odlet z Prahy, transfer do ho-
telu, ubytování. Odpoledne procházka 
po Benátkách. Nocleh.
2. den: snídaně, celodenní prohlídka 
města s neopakovatelnou atmosfé-
rou, které je rozloženo v laguně na 
více než stovce ostrůvků. Prohlídka 
náměstí sv. Marka se zvonicí a chrá-
mem sv. Marka, Dóžecí palác, plavba 
vaporettem po hlavní benátské do-
pravní tepně Canal Grande. Návštěva 
sklárny na ostrově Murano a ostrova 
Burano. Nocleh.
3. den: snídaně, celodenní výlet do 

města Verona (cesta vlakem z Bená-
tek do Verony je cca 60 minut), nocleh.
4. den: snídaně, odjezd z vlakového 
nádraží Termini rychlovlakem Frec-
cia Rossa do Florencie (doba jízdy 
je cca 80 minut). Prohlídka této re-
nesanční klenotnice, např. Palazzo 
Medici, Riccardi, sídlo tohoto význam-
ného rodu, Medicejská kaple: Knížecí 
kaple a pohřební kaple rodu S. Marco, 
dominikánský klášter, kaple sv. Anto-
nína, gotický dům S. Maria del Fiore, 
největší církevní památka ve městě, 
baptisterium, Rajská brána, Gotická 

kampanila, Palazzo Vecchio – gotická 
radnice, Pantheon ze 13. stol., gotic-
ký a renesanční interiér, kostel Santa 
Croce, hrobka Michelangela. Ponte 
Vecchio, most přes řeku Arno, pozdně 
gotické a renesanční domy a paláce.  
V odpoledních hodinách odjezd zpět 
do Benátek. Nocleh.
5. den: snídaně, dle letového řádu 
transfer na letiště a odlet zpět do ČR.

Změna programu vyhrazena.

č. zájezdu termín cena Kč
JPV175L01 24.05.–28.05.2019 17 990
JPV175L01 11.09.–15.09.2019 17 990

VYUŽIJTE SLEVU ZA VČASNOU REZERVACI – info str. 4–5

Minimální počet účastníků: 10.
Cena zahrnuje: leteckou dopravu Praha–Benátky–Praha 
• transfer z letiště do hotelu a zpět • 4 noci ve 2lůžkovém 
pokoji v 3* hotelu se snídaní • služby průvodce FIRO-tour 
• jízdenku vlakem Benátky - Verona a zpět • jízdenku 
rychlovlakem do Florencie a zpět (doba přesunu vlakem 
je cca 2 hodiny/jedna jízda) • zákonné pojištění ve znění 
zákona č. 159/1999 Sb.
Povinné příplatky: místní pobytová taxa cca 4 EUR/osoba/noc.
Fakultativní příplatky: pojištění léčebných výloh 
• komplexní pojištění - viz katalog str. 11 • 1lůžkový pokoj 
(1 990 Kč) • 3 večeře bez nápojů (1 790 Kč, v den výletu 
do Florencie se večeře řeší individuálně) • místní doprava 
MHD • ostatní vstupy

Rezervujte na www.firo.cz/JPV175

RYCHLOVLAK
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ITÁLIE Řím 
- letecké víkendy

1. den: odlet z Prahy do Říma, trans-
fer na ubytování. Následuje prohlídka 
italské metropole a centra kultury 
– Říma. Procházka historickým cen-
trem s neobyčejnou koncentrací an-
tických památek, jako jsou Koloseum 
nebo Pantheon, dále také náměstí 
Piazza Navona s Fontánou Čtyř řek, 
Španělské schody, slavná Fontána di 

Trevi. Svůj návrat do Říma si můžete 
„pojistit“ vhozením mince právě do 
této fontány. Nocleh.
2. den: po snídani návštěva papežské-
ho státu Vatikánu – sídla křesťanské 
církve. Chrám sv. Petra s jeho kata-
kombami, kde je mj. i hrobka zesnu-
lého papeže Jana Pavla II., vatikánská 
muzea s ohromující Sixtinskou kaplí. 

Zbytek dne opět věnován „věčnému“ 
Římu. Nocleh.
3. den: snídaně, individuální program. 
Nocleh.
4. den: snídaně, transfer na letiště  
a odlet do ČR.

Změna programu vyhrazena.

č. zájezdu termín počet nocí kategorie ubytování cena Kč
ILU175L01 14.02.-17.02.2019 3 3* 12 990
ILU175L02 21.03.-24.03.2019 3 3* 12 990
ILU175L03 11.04.-14.04.2019 3 3* 13 990
ILU175L04 02.05.-05.05.2019 3 4* 15 490
ILU175L05 16.05.-19.05.2019 3 3* 13 990
ILU175L06 06.06.-09.06.2019 3 3* 13 990
ILU175L07 04.07.-07.07.2019 3 3* 13 990
ILU175L08 08.08.-11.08.2019 3 4*  15 490
ILU175L09 12.09.-15.09.2019 3 3* 13 990
ILU175L10 26.09.-29.09.2019 3 3* 13 990
ILU175L11 25.10.-28.10.2019 3 3* 13 990
ILU175L12 14.11.-17.11.2019 3 3* 12 990

VYUŽIJTE SLEVU ZA VČASNOU REZERVACI – info str. 4–5

Minimální počet účastníků: 30.
Cena zahrnuje: leteckou dopravu Praha–Řím–Praha  
• transfer z letiště do hotelu a zpět • 3 noci ve 2lůžkovém 
pokoji v 3* hotelu se snídaní • služby průvodce FIRO-tour 
• zákonné pojištění ve znění zákona č. 159/99 Sb.
Povinné příplatky: místní pobytová taxa 3-4 EUR/osoba/noc
Fakultativní příplatky: pojištění léčebných výloh 
• komplexní pojištění • 1lůžkový pokoj (2 190 Kč)  
• 3 večeře v restauraci bez nápojů (1 490 Kč) • ostatní 
vstupy • jízdné místní dopravou.
Poznámka: Ubytování je zajištěno v  hotelech *** / **** 
v oblasti Termini, která je jediným místem, kde se protínají 
trasy metra a je nejlepším výchozím bodem pro poznávání 
Říma.

Rezervujte na www.firo.cz/ILU175
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ITÁLIEŘím s návštěvou Florencie 
- letecké víkendy

1. den: odlet do Říma, transfer na 
ubytování. Následuje prohlídka 
italské metropole a centra kultu-
ry – Říma. Procházka historickým 
centrem s neobyčejnou koncentrací 
antických památek, jako jsou Kolose-
um nebo Pantheon, dále také náměstí 
Piazza Navona s fontánou Čtyř řek, 
Španělské schody, slavná fontána di 
Trevi. Svůj návrat do Říma si můžete 
„pojistit“ vhozením mince právě do 
této fontány. Nocleh.
2. den: po snídani návštěva papežské-
ho státu Vatikánu – sídla křesťanské 
církve. Chrám sv. Petra s jeho kata-

kombami, kde je mj. i hrobka zesnu-
lého papeže Jana Pavla II., Vatikánská 
muzea s ohromující Sixtinskou kaplí. 
Zbytek dne opět věnován „věčnému“ 
Římu. Nocleh.
3. den: snídaně, odjezd z vlakového 
nádraží Termini rychlovlakem Frec-
cia Rossa do Florencie (doba jízdy 
je cca 80 minut). Prohlídka této re-
nesanční klenotnice, např. Palazzo 
Medici, Riccardi, sídlo tohoto význam-
ného rodu, Medicejská kaple: Knížecí 
kaple a pohřební kaple rodu S. Marco, 
dominikánský klášter, kaple sv. Anto-
nína, gotický dům S. Maria del Fiore, 

největší církevní památka ve městě, 
baptisterium, Rajská brána, Gotická 
kampanila, Palazzo Vecchio – gotická 
radnice, Pantheon ze 13. stol., gotic-
ký a renesanční interiér, kostel Santa 
Croce, hrobka Michelangela. Ponte 
Vecchio, most přes řeku Arno, pozdně 
gotické a renesanční domy a paláce.  
V odpoledních hodinách odjezd zpět 
do Říma. Nocleh.
4. den: snídaně, transfer na letiště 
a odlet do ČR.

Změna programu vyhrazena.

č. zájezdu termín cena Kč
IRF175L01 16.05.–19.05.2019 14 990
IRF175L02 25.10.–28.10.2019 14 990

VYUŽIJTE SLEVU ZA VČASNOU REZERVACI – info str. 4–5

Minimální počet účastníků: 15.
Cena zahrnuje: leteckou dopravu Praha–Řím–Praha  
• transfer z letiště do hotelu a zpět • 3 noci ve 2lůžkovém 
pokoji v 3* hotelu se snídaní • jízdenku 2. třídy rychlo-
vlaku Freccia Rossa z Říma do Florencie a zpět • služby 
průvodce FIRO-tour • zákonné pojištění ve znění zákona 
č.159/99 Sb.
Povinné příplatky: místní pobytová taxa 3-4 EUR/osoba/noc
Fakultativní příplatky: pojištění léčebných výloh 
• komplexní pojištění - viz katalog str. 11 • 1lůžkový pokoj 
(2 190 Kč) • 2 večeře v restauraci bez nápojů – v den vý-
letu do Florencie není možnost večeři realizovat (990 Kč) 
• ostatní vstupy

Rezervujte na www.firo.cz/IRF175

ITÁLIEŘím s návštěvou Neapole 
- letecké víkendy

1. den: odlet do Říma, transfer na 
ubytování. Následuje prohlídka 
italské metropole a  centra kultu-
ry  – Říma. Procházka historickým 
centrem s  neobyčejnou koncentrací 
antických památek, jako jsou Kolose-
um nebo Pantheon, dále také náměstí 
Piazza Navona s  fontánou Čtyř řek, 
Španělské schody, slavná fontána di 
Trevi. Svůj návrat do Říma si můžete 
"pojistit" vhozením mince právě do 
této fontány. Nocleh.

2. den: po snídani návštěva papežské-
ho státu Vatikánu – sídla křesťanské 
církve. Chrám sv. Petra s  jeho kata-
kombami, kde je mj. i hrobka zesnu-
lého papeže Jana Pavla II., Vatikánská 
muzea s ohromující Sixtinskou kaplí. 
Zbytek dne opět věnován "věčnému" 
Římu. Nocleh.
3. den: snídaně, odjezd z  vlakového 
nádraží Termini rychlovlakem Frec-
cia Rossa do Neapole (doba jízdy je 
cca 70 minut). Neapol je třetí nej-

větší město Itálie a  je na seznamu 
UNESCO. Mezi nejznámější a  určitě 
i nejzajímavější památky patří Castel 
dell`Ovo, Castel Nuovo, Duomo, Gesú 
Nuovo apod. Ve městě je také spousta 
kostelů a muzeí. Neapol je charakte-
ristická úzkými uličkami a neutucha-
jícím životním stylem. V  odpoledních 
hodinách odjezd zpět do Říma. Nocleh.
4. den: snídaně, individuální program, 
transfer na letiště a odlet do ČR.
Změna programu vyhrazena.

č. zájezdu termín cena Kč
JRN175L01 02.05.–05.05.2019 14 990
JRN175L02 26.09.–29.09.2019 14 990

VYUŽIJTE SLEVU ZA VČASNOU REZERVACI – info str. 4–5

Minimální počet účastníků: 15.
Cena zahrnuje: leteckou dopravu Praha–Řím–Praha  
• transfer z letiště do hotelu a zpět • 3 noci ve 2lůžkovém 
pokoji v 3* hotelu se snídaní • jízdenku 2. třídy rychlovlaku 
Freccia Rossa z Říma do Neapole a zpět • služby průvodce 
FIRO-tour • zákonné pojištění ve znění zákona č. 159/99 Sb.
Povinné příplatky: místní pobytová taxa 3-4 EUR/osoba/noc
Fakultativní příplatky: pojištění léčebných výloh 
• komplexní pojištění - viz katalog str. 11 • 1lůžkový po-
koj (2 190 Kč) • 2 večeře v restauraci bez nápojů – v den 
výletu do Neapole není možnost večeři realizovat (990 Kč)  
• ostatní vstupy

Rezervujte na www.firo.cz/JRN175

RYCHLOVLAK

RYCHLOVLAK
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FRANCIE, ITÁLIE Korsika a Sardinie
Olbia • Nuoro • Tortoli • Alghero • Santa Teresa • Maddalena • Ajaccio • Bonifacio • Olbia

1. den: přílet do Olbie, města na se-
verovýchodě Sardinie, které spojuje 
Sardinii s Itálií. Jde o starověké měs-
to a jeho název je z řeckého původu, 
dle legendy byla Olbia založena Řeky. 
Transfer na ubytování. Individuální 
volno, večeře a nocleh.
2. den: snídaně, odjezd do městečka 
Nuoro, které je kulturním centrem 
Sardinie. Zde se narodili významní 
umělci jako např. Sebastiano Satta  
a Grazia Deledda (první italská žena, 
která získala Nobelovu cenu v roce 
1926, za literaturu), prohlédneme 
si muzeum této slavné spisovatel-
ky a dále muzeum krojů. Návštěva 
města Orgosolo, tzv. města banditů. 
Orgosolo je známé svými politickými 
nástěnnými malbami zvanými „mu-
rales“. Kvůli vysoké kriminalitě bylo 
město přezdíváno jako „město vrahů“. 
Přejezd do Tortolí na východní pobřeží 
Sardinie, nocleh.
3. den: snídaně, přejezd do Tharrosu, 
historického města založeného Féni-
čany, kde navštívíme památky obrov-
ské archeologické hodnoty (pozůstat-
ky lázní, podzemní pohřebiště, fénický 

chrám s obětištěm atd.). Prohlídka 
přístavního města Bosa, město se na-
chází u ústí jediné splavné řeky ostro-
va s úzkými uličkami, řadou středově-
kých budov - dóm z 15. století, kostel 
San Pietro, Castello di Serravalle. 
Přejezd do nádherného městečka Al-
ghero z počátku 12. století, následně 
osídlené přistěhovalci ze Španělska. 
Městečko se středověkými hradbami, 
katalánskou atmosférou, půvabným 
historickým centrem s četnými kos-
tely a záplavou malebných obchůdků. 
Večeře, nocleh.
4. den: snídaně, prohlídka působivé-
ho městečka Castelsardo, které je 
na mohutném skalisku nad mořem 
s místním hradem a hradbami ze 
12. století. Dále si prohlédneme tzv. 
Roccia dell´Elefante, mohutný lávový 
blok připomínající sloní tělo. Uvnitř 
je vyhloubena hrobka s pohřební ko-
můrkou. Santa Teresa di Gallura na 
severu ostrova nabízí krásný výhled 
na protější ostrov Korsika. Večeře, 
nocleh.
5. den: po snídani odjezd do severo-
západní části ostrova Costa Smeralda 

na Smaragdové pobřeží - nejkrásněj-
ší část ostrova s desítkami ostrůvků 
s nádhernými plážemi a zátokami, 
fakultativně výlet lodí na ostrov Mad-
dalena. Individuální volno na koupání. 
Večeře, nocleh.
6. den: snídaně, trajekt na ostrov 
Korsika do přístavu Bonifacio, výlet 
do Ajaccia - hlavního města ostrova, 
prohlídka města. Půldenní výlet do 
nejkrásnější oblasti ostrova Calanche 
s proslulými červenými skalami - cca 
3 hodinová pěší túra pobřežím nebo 
individuální volno na pláži. Večeře. 
Nocleh.
7. den: snídaně, prohlídka přístavu 
Bonifacio, vyhledávaného města na 
jihu ostrova tyčícího se na vápenco-
vých skalách nad mořem, prohlídka 
starého města, individuální volno na 
koupání, v odpoledních hodinách tra-
jekt zpět na Sardinii. Přejezd na uby-
tování, večeře a nocleh.
8. den: snídaně, individuální volno na 
koupání a dle letového řádu transfer 
na letiště. Odlet zpět do ČR.

Změna programu vyhrazena.

č. zájezdu termín cena Kč
JOT133L01 08.06.–15.06.2019 34 990
JOT133L01 28.09.–05.10.2019 34 990

VYUŽIJTE SLEVU ZA VČASNOU REZERVACI – info str. 4–5

Minimální počet účastníků: 30.
Cena zahrnuje: leteckou přepravu Praha–Olbia–Praha  
• transfer letiště– hotel–letiště • 7 nocí ve 2lůžkovém 
pokoji v 3* hotelu s polopenzí • průvodce FIRO-tour  
• 2× místního průvodce • lodní výlet na La Maddalena  
• zákonné pojištění ve znění zákona č. 159/99 Sb.
Fakultativní příplatky: pojištění léčebných výloh 
• komplexní pojištění - viz katalog str. 11 • 1lůžkový pokoj 
(8 990 Kč) • ostatní vstupy

Rezervujte na www.firo.cz/JOT175

NOVINKA V NABÍDCE
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ITÁLIEFlorencie, Pisa, Lucca 
- prodloužené letecké víkendy

1. den: odlet z Prahy do italského 
města Pisa. Odpolední nebo večerní 
procházka. Návštěva Campo dei Mira-
coli (Pole zázraků) se známou šikmou 
věží a Dómem. Fakultativně výstup na 
šikmou věž. Přejezd na nocleh.
2. den: snídaně, návštěva města Luc-
ca. Lucca je jedním z mála italských 
měst, které si zachovalo městské 
hradby. Procházka městem s mož-
ností návštěvy pamětihodností: Piazza 
Amfiteatro, románská katedrála San 
Martino, renesanční radnice s pod-
loubím. Odpoledne přejezd do Flo-
rencie. Večerní procházka renesanční 

metropolí. Nocleh.
3. den: snídaně, celodenní prohlíd-
ka. Možnost návštěvy uměleckých 
muzeí, Galleria degli Uffi zi, Galleria 
Accademia, (originál Davida), Palazzo 
Medici, Riccardi, sídlo tohoto význam-
ného rodu, Medicejská kaple: Knížecí 
kaple a pohřební kaple rodu S. Marco, 
dominikánský klášter, kaple sv. Anto-
nína, gotický dům S. Maria del Fiore, 
největší církevní památka ve městě, 
baptisterium, Rajská brána, Gotická 
kampanila, Palazzo Vecchio – go-
tická radnice, Pantheon ze 13. stol., 
gotický a renesanční interiér, kostel 

Santa Croce, hrobka Michelangela. 
Ponte Vecchio, most přes řeku Arno, 
pozdně gotické a renesanční domy  
a paláce, S. Maria d. Carmine, kar-
melitský kostel s klášterem, kaple 
Capella Brancacci, fresky, Palazzo Pi-
tti: Galeria Palatina, evropská malba  
z 15.–18. stol. (Tizian, Raffael, Botti-
celli, Galerie kostýmů a Galerie stříb-
ra), zahrady. Nocleh.
4. den: snídaně, individuální volno ve 
Florencii. Nocleh.
5. den: snídaně. Dle letového řádu 
transfer na letiště. Odlet zpět do ČR.
Změna programu vyhrazena.

č. zájezdu termín cena Kč
JFL175L01 27.04.–01.05.2019 16 490
JFL175L02 18.05.–22.05.2019 16 490
JFL175L03 11.10.–15.10.2019 16 490

VYUŽIJTE SLEVU ZA VČASNOU REZERVACI – info str. 4–5

Minimální počet účastníků: 20.
Cena zahrnuje: leteckou dopravu Praha–Pisa–Praha  
• transfery a autokarovou dopravu • 4 noci ve 2lůžkovém 
pokoji v 3* hotelu se snídaní • služby průvodce FIRO-tour 
• zákonné pojištění ve znění zákona č. 159/1999 Sb.
Povinné příplatky: místní pobytová taxa cca 4 EUR/osoba/noc.
Fakultativní příplatky: pojištění léčebných výloh 
• komplexní pojištění - viz katalog str. 11 • 1lůžkový pokoj 
(1 990 Kč) • 4 večeře v restauraci nebo v hotelu (2 490 Kč) 
• ostatní vstupy

Rezervujte na www.firo.cz/JFL175

ITÁLIEKouzelná Apulie  
- prodloužené letecké víkendy

1. den: odlet z Prahy do přístavního 
města Bari. Transfer na ubytování. 
Následuje prohlídka hlavního města 
regionu Apuglia. Dodnes se zachovalo 
Staré Město s křivolakými uličkami, 
v jehož centru se nachází katedrála 
San Sabino (původní stavba pochází 
z 12. století). V poutním kostele San 
Nicola je umístěna hrobka posled-
ní kněžny z Bari Bony Sforzy, matky 
polského krále Zikmunda II. Augusta. 
Ubytování. Nocleh.
2. den: snídaně, prohlídka historické-
ho centra Gioia del Colle, přejezd na 
ochutnávku do nedalekého vinařství. 

Ochutnávka místního vína. Možnost 
nákupů. Přejezd do města Matera v 
oblasti Basilicata a hlavního města 
stejnojmenné provincie. V jeho okolí 
se nacházejí nejvýznamnější místa 
pobytu jeskynního člověka v oblas-
ti Středozemí. Město je uvedeno na 
seznamu UNESCO. Návrat do hotelu. 
Nocleh.
3. den: snídaně, návštěva městeč-
ka Polignano a mare. Individuální 
volno na koupání a odpočinek. V od-
poledních hodinách přejezd do Albe-
robella. Město je známo především 
díky své unikátní architektuře – zdejší 

domky jsou postavené v tzv. stylu tru-
lli. Především díky nim je městečko 
součástí světového dědictví UNESCO. 
Ve večerních hodinách návrat zpět do 
hotelu. Nocleh.
4. den: snídaně, individuální volno, 
možnost koupání nebo odpočinku na 
místních plážích. Fakultativně ná-
vštěva pekárny a mlýna, ve kterém se 
zpracovává olivový olej. Nocleh.
5. den: snídaně, individuální volno, 
dle letového řádu transfer na letiště  
a odlet zpět do ČR.

Změna programu vyhrazena.

č. zájezdu termín cena Kč
JGV175L01 23.05.–27.05.2019 16 990
JGV175L02 26.09.–30.09.2019 16 990

VYUŽIJTE SLEVU ZA VČASNOU REZERVACI – info str. 4–5

Minimální počet účastníků: 15.
Cena zahrnuje: leteckou dopravu Praha–Bari–Praha  
• transfer z letiště do hotelu a zpět • 4 noci ve 2lůžkovém 
pokoji v 3* hotelu se snídaní • služby průvodce FIRO-tour 
• zákonné pojištění ve znění zákona 159/99 Sb.
Fakultativní příplatky: pojištění léčebných výloh 
• komplexní pojištění - viz katalog str. 11 • 1lůžkový pokoj 
(2 990 Kč) • 4 večeře v restauraci bez nápojů (2 190 Kč)  
• ostatní vstupy

Rezervujte na www.firo.cz/JGV175

NOVINKA V NABÍDCE
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ITÁLIE To nejlepší ze Sicílie 
s výletem na Liparské ostrovy 
Catania •  Enna • Palermo • Monreale • Agrigento • Villa Casale • Etna • Taormina   
• Liparské ostrovy (Vulcano a Lipari) • Syrakusy • Noto • Acicastello • Catania 

1. den: odlet z Prahy do Catanie, dru-
hého největšího města na ostrově, 
vystavěného na úpatí majestátní Etny. 
Catania je barokním architektonic-
kým skvostem, který za svou barokní 
podobu vděčí poslednímu velkému 
zemětřesení z roku 1693, jež původní 
město zcela zničilo. Transfer z letiš-
tě, přes vnitrozemí Sicílie, do města 
Enny, které bylo střediskem Sikanu. 
Krátká prohlídka města a hradu Cas-
tello di Lombardia, který je nejvyšším 
bodem města. V podvečerních hodi-
nách pokračování do hotelu v oblasti 
Palerma, večeře a nocleh.
2. den: snídaně, celodenní prohlídka 
Palerma a jeho okolí. V dopoledních 
hodinách návštěva Monreale a zdej-
ší baziliky světově proslulé svými 
mozaikami a klášterním dvorcem ze  
13. století. Odpoledne návrat do 
Palerma, prohlídka města včetně 
Pallazzo Reale, Capella Pallatina, ka-
tedrály a Piazzi Quatro Canti. Večeře 
a nocleh.
3. den: snídaně, cesta centrální část-
ní ostrova do Agrigenta, kde si pro-

hlédneme Údolí chrámů (UNESCO) 
- archeologický park s nádhernými 
řeckými chrámy. Odpoledne nás čeká 
prohlídka Villa Casale (UNESCO) pod 
městem Piazza Armerina, uvidíme 
nejrozsáhlejší a nejbohatší komplex 
s původními římskými mozaikami na 
světě. Přejezd do hotelu, ubytování  
a večeře.
4. den: snídaně. Dopoledne výlet po 
východním úbočí, přes městečka 
Santa Venerina a Zafferana Etnea. 
Výlet na dominantu celého ostrova, 
na vulkán Etna, kde uvidíme zají-
mavou „měsíční“ krajinu s lávovými 
útvary. Odpoledne odjezd do nedaleké 
Taorminy, jednoho z nejnavštěvova-
nějších městeček na Sicílii, které se 
tyčí ve výšce cca 200 m n. m. a jehož 
nejvýznamnější památkou je divadlo.  
Návrat do hotelu, večeře a nocleh.
5. den: snídaně. Odjezd z hotelu do 
přístavu v Milazzu. Lodí dále na os-
trov Lipary, zastávka v přístavu Ma-
rina Lunga. Volný čas na prohlídku 
pevnosti s archeologickým areálem 
a procházka malebným městečkem. 

Obeplutí ostrova Lipary a zastávka  
v přístavu Porto di Levante na ostrově 
Vulcano. Možnost pěšího výstupu na 
Velký kráter s velkým fumarolovým 
polem, návštěva černé sopečné plá-
že nebo koupání v termálním sirném 
bahenním jezírku. Obeplutí ostrova, 
prohlídka Koňské jeskyně a Venuši-
ných lázní. Návrat do přístavu v Milaz-
zu. Transfer zpět do hotelu. Večeře. 
Nocleh.
6. den: snídaně, volný den na koupání 
v Giardini Naxos. Večeře. Nocleh.
7. den: snídaně, odjezd do Syrakus, 
které bývaly hospodářským a kultur-
ním centrem antické Sicílie. Prohlídka 
místního archeologického areálu. Od-
poledne prohlídka malebného měs-
tečka Noto, návrat do hotelu, večeře 
a nocleh.
8. den: snídaně, návštěva rybářského 
městečka Acicastello, okružní jízda 
Catanií a transfer na letiště a odlet 
zpět do Prahy.

Změna programu vyhrazena.

č. zájezdu termín cena Kč
IEJ175L01 01.06.–08.06.2019 27 990
IEJ175L02 21.09.–28.09.2019 27 990

VYUŽIJTE SLEVU ZA VČASNOU REZERVACI – info str. 4–5

Minimální počet účastníků: 25.
Cena zahrnuje: leteckou přepravu Praha–Catania–Praha 
• transfer letiště–hotel–letiště • dopravu autobusem nebo 
minibusem dle programu • 7 nocí ve 2lůžkovém pokoji  
v 3/4* hotelu s polopenzí • průvodce FIRO-tour • 1× míst-
ního průvodce • lodní lístek na Liparské ostrovy • zákonné 
pojištění ve znění zákona č. 159/99 Sb.
Povinné příplatky: pobytová taxa u některých hotelů (plat-
ba na místě, cca 14 EUR)
Fakultativní příplatky: pojištění léčebných výloh 
• komplexní pojištění - viz katalog str. 11 • 1lůžkový pokoj 
(7 990 Kč) • ostatní vstupy

Rezervujte na www.firo.cz/IEJ175
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ITÁLIESicílie známá i neznámá
Catania • Enna • Palermo • Monreale • Scala Dei Turchi • Agricento • Modica • Noto • Siracusa 
• Liparské ostrovy (Panarea a Stromboli) • Etna •  Alacantara • Savoca • Forza d´Argó • Taormina • Catania

1. den: odlet z Prahy do Catanie, 
druhého největšího města na ostro-
vě, vystavěného na úpatí majestátní 
Etny. Transfer z letiště do vnitrozemí 
Sicílie do města Enna, které bylo síd-
lem Sikanů. Krátká prohlídka města  
a hradu Castello di Lombardia, který 
je nejvyšším bodem města. Pokračo-
vání do hotelu v oblasti Palerma, ve-
čeře a nocleh.
2. den: snídaně, během dnešního dne 
nás čeká prohlídka Palerma, jeho 
blízkého okolí a městečka Monreale 
- zdejší bazilika je světově proslulá 
svými mozaikami a klášterním dvo-
rem ze 13. století. V Palermu navštíví-
me Palatinskou kapli v Normanském 
paláci, katedrálu, nám. Quatro Canti, 
fontánu Praetoria a mnoho dalších 
míst. Pořadí upřesní průvodce. Veče-
ře, nocleh.
3. den: snídaně, odjezd na jih os-
trova k vápencovému útesu Scala 
dei Turchi, jeho název je odvozen od 
častých nájezdů tureckých pirátů, 
kteří se tudy snažili dostat na ostrov. 
Odtud to máme kousek do Agrigen-
ta, kde si prohlédneme Údolí chrá-
mů (UNESCO) - archeologický park 
s nádhernými řeckými chrámy. Poté 
navštívíme město Módica (UNESCO), 
na skalách a ve skalách vystavěný ba-
rokní klenot Sicílie. Dalším skvostem 
jižní části ostrova je barokní městečko 

Noto (UNESCO), kde nás čeká ubyto-
vání, večeře a nocleh.
4. den: snídaně, naše cesta povede 
do Syrakus (UNESCO), které bývaly 
hospodářským a kulturním centrem 
antické Sicílie. Navštívíme archeolo-
gický areál Neapolis (lomy, divadlo, 
Dionýsiovo ucho, amfiteátr) a také 
centrum města na ostrově Orti-
gia, kde se seznámíte s historií, ale  
i s mýty a legendami. Přejezd na uby-
tování na pobřeží Jónského moře pod 
úpatím sopky Etny. Volné odpoledne 
můžete věnovat koupání a odpočinku. 
Večeře, nocleh.
5. den: snídaně, dopoledne se vydáme 
na výlet na dominantu celého ostrova, 
na vulkán Etna (UNESCO), kde se pro-
jdeme zajímavou „měsíční“ krajinou 
s lávovými útvary a seznámíme se 
s její neustálou činností. Odpoledne 
přejedeme na severní stranu sopky, 
kde vulkanická činnost a řeka razící 
si cestu po úpatí sopky společně vy-
tvořily čedičovou soutěsku Alcantara.  
Po prohlídce návrat na ubytování, ve-
čeře, nocleh.
6. den: snídaně, odjezd z hotelu do 
přístavu v Milazzu, odkud vyplu-
jeme na Aiolské/Liparké ostrovy 
(UNESCO). Proplujeme na dohled 
jednotlivých ostrovů, abychom se 
dostali dále na otevřené moře až na 
ostrov Panarea, kde se zastavíme  

k jeho krátké návštěvě a na koupání. 
Poté bude naše plavba pokračovat ke 
Stromboli - ostrov a vulkán v jednom, 
kde zůstaneme až do setmění, aby-
chom mohli lépe pozorovat sopeč-
nou aktivitu. Pozdní návrat do hotelu. 
Nocleh. Pozn: v případě nepříznivého 
počasí, může být realizována jiná 
kombinace navštívených ostrovů.
7. den: po snídani se vydáme po sto-
pách „Kmotra“ do pohoří Monti Pe-
loritani, nejprve do vesničky Savoca, 
jež se choulí na srázu kopce a nad 
níž stojí kapucínský klášter a hrad. 
Po prohlídce si to namíříme do Forza 
d´Agro, která si díky své historické 
podobě také zahrála v mnoha filmech. 
Poté přejedeme do malebné Taormi-
ny, jednoho z nejnavštěvovanějších 
městeček na Sicílii, které leží na 
skále nad pobřežím Jónského moře. 
Prohlédneme si jeho nejvýznamněj-
ší památku - řecko/římské divadlo  
a obchůdky plné lákadel a módy.  
Návrat do hotelu, večeře a nocleh.
8. den: snídaně, prohlídka Catanie, 
která je barokním architektonickým 
skvostem, jež za svou barokní podobu 
vděčí poslednímu velkému zemětře-
sení z roku 1693, jež původní město 
zcela zničilo. Transfer na letiště a od-
let zpět do Prahy.

Změna programu vyhrazena.

č.zájezdu termín cena
JWS175L01 08.06.–15.06 2019 29 990 Kč

VYUŽIJTE SLEVU ZA VČASNOU REZERVACI – info str. 4–5

Minimální počet účastníků: 15.
Cena zahrnuje: leteckou přepravu Praha–Catania–Praha 
• transfer letiště–hotel–letiště • dopravu autobusem nebo 
minibusem dle programu • 7 nocí ve 2lůžkovém pokoji  
v 3/4* hotelu s polopenzí • průvodce FIRO-tour • 1× míst-
ního průvodce • lodní lístek na Liparské ostrovy • zákonné 
pojištění ve znění zákona č. 159/99 Sb.
Povinné příplatky: pobytová taxa u některých hotelů (plat-
ba na místě, cca 14 EUR)
Fakultativní příplatky: pojištění léčebných výloh 
• komplexní pojištění - viz katalog str. 11 • 1lůžkový pokoj 
(7 990 Kč) • ostatní vstupy

Rezervujte na www.firo.cz/JWS175

NOVINKA V NABÍDCE

POLOPENZE V CENĚ
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MALTA Malta – srdce Středomoří
Malta • Marsaxlokk • Valletta • Rabat • Mdina • ostrov Gozo • Trojměstí • Sliema • Mosta • Ta´Qali  
• Attard • Balzan 

1. den: odlet z Prahy pravidelnou lin-
kou Air Malta. Přílet na Maltu. Trans-
fer do hotelu, ubytování ve 3* hotelu 
Sunflower v letovisku Qawra nebo 
podobném, nocleh.
2. den: snídaně, půldenní výlet začne-
te v jižní části ostrova, kde se nachází 
megalitický chrám Hagar Qim, který 
patří k nejlépe opatrovaným a nejpů-
sobivějším maltským prehistorickým 
památkám. Dále následuje návště-
va Jeskyně tmy Ghar Dalam (kosti 
prehistorických zvířat z období oligo-
miocénu). Na závěr navštívíte vesnici 
Marsaxlokk (návštěva rybího trhu), 
v přístavu uvidíte tradiční barevné 
rybářské lodě „luzzu“, které se staly 
jedním z maltských národních symbo-
lů. Odjezd zpět do hotelu, odpoledne 
individuální volno. Večeře, nocleh.
3. den: snídaně, celodenní individuál-
ní volno, večeře v hotelu. Nocleh.
4. den: snídaně, odjezd z hotelu do 
hlavního města ostrova Valletta, kde 
navštívíte nedávno renovované zahra-
dy Baracca s překrásným výhledem 
na hlavní přístav, navštívíte katedrálu 
sv. Jana (jeden z největších pokladů 
Malty), Palác velmistrů (sídlo malt-
ského parlamentu a kanceláří pre-
zidenta republiky). Pokračování do 
Rabatu, který je předměstím Mdiny. 

Oběd v místní restauraci. Po obědě 
navštívíte Domus Romana - jednu ze 
starších památek v Rabatu. Jsou zde 
k vidění odkryté pozůstatky starověké 
římské rezidence z 1. století př. n. l., 
zahrnující nádherné mozaiky, nádvoří 
obklopené sloupovím a další artefakty 
z období římské správy Malty. Na zá-
věr se přesunete do bývalého hlavní-
ho města Malty – Mdiny, kterému se 
také říká tiché nebo mlčící město,  
z jehož obranných hradeb je nádherný 
výhled na více než polovinu ostrova 
(prohlídka města, návštěva katedrály 
sv. Pavla). Odjezd na krátkou zastáv-
ku k úchvatným útesům Dingli, které 
jsou pojmenovány podle nejvýše polo-
ženého městečka na Maltě a odkud je 
výhled i na sousední ostrov Filfla. Ná-
vrat do hotelu, večeře a nocleh.
5. den: snídaně, celodenní výlet na 
sousední ostrov Gozo, kdysi prý obý-
vaný mytickou nymfou Kalypsó. Ná-
vštěva prehistorických chrámů Ggan-
tija, kde budete moci vidět Fungus 
Rock a tzv. Vnitrozemní moře. Oběd 
v typické vesničce na Gozu, po obě-
dě návštěva hlavního města ostrova 
Victoria (prohlídka místní citadely  
a katedrály), volno na nákupy. Návrat 
do hotelu, večeře, nocleh.
6. den: snídaně. Celodenní výlet za-

číná návštěvou Trojměstí (Three Ci-
ties) - městečka Senglea, Cospicua  
a Vittoriosa. Přejezd do Sliemy. Oběd 
v místní restauraci. Po obědě nalodění 
na jachtu a projížďka dvěma přírodní-
mi přístavy Valletty - Marsamxett 
Harbour a Grand Harbour. Poté pro-
jížďka Sliemou po pobřežní promená-
dě. Návrat do hotelu, večeře a nocleh.
7. den: snídaně. Odjezd na půldenní 
výlet do města Mosta, kde navštívíte 
farní kostel Panny Marie, známější 
jako dóm. Dále se přesunete do ves-
ničky Ta´Qali s ukázkou výroby tra-
dičních maltských výrobků zahrnující 
hrnce, sklo a stříbro. Volný čas na ná-
kupy za výhodné ceny. Výlet pokračuje 
v zahradách San Anton, nacházejících 
se ve vesnici Attard. Tyto zahrady ob-
klopují Palác velmistra z roku 1628, 
nyní rezidenci prezidenta Malty.  
Na závěr se přesunete do městečka 
Balzan, kde žila známá česká herečka 
Adina Mandlová v letech 1967–1981. 
Odjezd zpět do hotelu, individuální 
volno, večeře a nocleh.
8. den: snídaně, transfer z hotelu na 
letiště, odlet pravidelnou linkou Air 
Malta do Prahy.

Změna programu vyhrazena.

č.zájezdu termín cena Kč
MLW157L01 04.05.–11.05.2019 26 490
MLW157L02 01.06.–08.06.2019 26 490
MLW157L03 29.06.–06.07.2019 29 490
MLW157L04 11.09.–18.09.2019 29 990

VYUŽIJTE SLEVU ZA VČASNOU REZERVACI – info str. 4–5

Minimální počet účastníků: 15
Cena zahrnuje: leteckou dopravu Praha–Malta–Praha  
• 7 nocí ve 2lůžkovém pokoji ve 3* hotelu se snídaní  
• 7 večeří • 3 obědy • transfery • návštěvy a vstupy do 
objektů dle uvedeného programu • průvodce • zákonné 
pojištění ve znění zákona č. 159/99 Sb.
Fakultativní příplatky: 1lůžkový pokoj (2 700 Kč v květnu  
a červnu, 4 200 Kč v červenci a září) • pojištění léčebných 
výloh • komplexní pojištění - viz. katalog str. 11
Cena nezahrnuje: ekologickou taxu ve výši 5 EUR/osoba/
pobyt splatnou na místě v hotelové recepci.
Poznámka: sleva za 3. osobu na přistýlce (1 200 Kč v květ-
nu a červnu, 2 000 Kč v červenci a září)
Zájezd je pořádán ve spolupráci s partnerskou CK Inex.

Rezervujte na www.firo.cz/MLW157

HVĚZDICOVÝ TYP ZÁJEZDU

OBLÍBENÝ PROGRAM 
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MALTAXXL víkend na Maltě 
Malta • Valletta • Rabat • Mdina

1. den: odlet z Prahy na Maltu, trans-
fer do hotelu Sunflower*** v letovisku 
Qawra (nebo podobného), ubytování  
a nocleh.
2. den: snídaně. Následuje prohlíd-
ka hlavního města Malty, kterou je 
Valletta, která byla roku 1980 za-
psána na seznam světového dědictví 
UNESCO. Historické jádro Valletty  
s dominantní kopulí chrámu sv. 
Vavřince má co nabídnout. Nacháze-
jí se zde barokní, neoklasicistní, ale 
i moderní stavby. Mezi nejznámější 
stavby patří Palác velmistrů, Cassa 
Rocca Piccola, Pevnost sv. Elma, Tri-
tonova fontána, anglikánský chrám 

sv. Jana, Národní archeologické mu-
zeum, městské hradby nebo ruiny bu-
dovy královské opery. Nádherné jsou 
vallettské zahrady Upper Barraka  
a Argoti. Město je plné starých ka-
váren, obchodů, kouzelných úzkých 
barevných uliček, náměstí, paláců  
a kostelů. Hlavní městské ulici Třídě 
Republiky dominují fontány, kostely  
a muzea. Typickým pohledem Valletty, 
která byla postavena jako pevnost 
na poloostrově mezi dvěma přírod-
ními přístavy Marsamxett a Grand 
Harbour, je spousta barevných loděk 
kotvících v přístavu. Pokračování do 
Rabatu, který je předměstím Mdiny. 

Program zakončíme návštěvou bý-
valého hlavního města Malty, kterým 
je Mdina, město dominující centrál-
ní části ostrova, kde se zastavil čas,  
a které je rájem pro filmaře. Středo-
věké úzké a klikaté uličky vedou k im-
pozantním baštám, nabízejícím nád-
herný výhled na ostrov. Návrat zpět do 
hotelu na nocleh.
3. den: snídaně, individuální volno  
s možností dalšího poznávání metro-
pole Valletta nebo jiných zajímavostí 
na Maltě. Nocleh.
4. den: snídaně, dle letového řádu 
transfer na letiště, odlet zpět do Prahy.
Změna programu vyhrazena.

č. zájezdu termín cena Kč
MLS157L01  22.05.–25.05.2019 13 990
MLS157L02 02.10.–05.10.2019 13 990

VYUŽIJTE SLEVU ZA VČASNOU REZERVACI – info str. 4–5

Minimální počet účastníků: 10
Cena zahrnuje: leteckou dopravu Praha - Malta - Praha 
• transfer letiště - hotel - letiště • dopravu minibusem 
dle programu • 3 noci ve 2lůžkovém pokoji v hotelu Sun-
flower*** (nebo podobném) • 3 snídaně • služby česky/
slovensky hovořícího místního průvodce • zákonné pojiš-
tění ve znění zákona č. 159/1999 Sb.
Fakultativní příplatky: večeře (1 290 Kč/3 noci) 
• večeře včetně vody a vína (1 790 Kč/3 noci) • 1lůžkový 
pokoj (1 890 Kč/3 noci) • pojištění léčebných výloh • kom-
plexní pojištění - viz katalog str. 11
Cena nezahrnuje: ekologickou taxu ve výši 5 EUR/osoba/
pobyt splatnou na místě v hotelové recepci.

Rezervujte na www.firo.cz/MLS157
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ALBÁNIE Albánie - země orlů
Vlora • Gjirokastra • NP Llogara • Drač • Tirana • NP Thethi • Pogradec • Lin

1. den: odlet z Prahy do Tirany. Po pří-
letu odjezd do města Vlora. Společně 
navštívíme centrum města, kde stojí 
mezi moderní výstavbou stará meši-
ta, památník a Muzeum nezávislosti. 
Toto město je úzce spjato s nejdů-
ležitějšími událostmi dějin Albánie  
a konkrétně s rozpadem Otomanské 
říše a vyhlášením nezávislosti země. 
Město dýchá typickou jižní atmosfé-
rou s večerním korzem a lidmi, kteří 
si užívají příjemný mořský vzduch na 
promenádě s tavernami a restaurace-
mi. Večeře a nocleh (3 noci).
2. den: snídaně. Celodenní výlet do 
vnitrozemí do města Gjirokastra 
(UNESCO). Město je typickým příkla-
dem dobře dochované otomanské 
architektury (16.-19. století), kde lze 
navštívit nádherně zachovalý starý 
bazar s množstvím suvenýrů, citadelu 
s hodinovou věží a etnografické mu-
zeum - rodný dům bývalého diktátora 
Envera Hodži. Návrat do hotelu v po-
zdních odpoledních hodinách. Nocleh.
3. den: snídaně. Celodenní výlet na 
Albánskou riviéru, což je hornaté, 
velmi panoramatické pobřeží Jónské-
ho moře rozprostírající se od Vlory až 
do hranic s Řeckem, poblíž ostrova 
Korfu. Oblast je považována za jednu  
z nejkrásnějších částí Albánie. Spo-
lečně projedeme národním parkem 
Llogara, skrz který prošel kdysi Ca-
esar při pronásledování svého pro-
tivníka Pompeie. Pak sjedeme dolů 
k tyrkysovým plážím, kde leží pouze 
pár odlehlých vesnic, které se rychle 
přeměňují na oblíbená letoviska. Po-
známe pohnuté dějiny komunistické 

Albánie vč. bývalé ponorkové základ-
ny, která zůstávala po desetiletí taj-
ným vojenským prostorem. Ponoříme 
se hlouběji v čase a podíváme se na 
tajuplnou pevnost Aliho Pashi na 
jedné z nejkrásnějších zátok riviéry. 
Možnost koupání na pláži. Naším cí-
lem bude vesnice Borsh a její krásné 
vodopády. Návrat do hotelu v pozdních 
odpoledních hodinách. Nocleh.
4. den: snídaně. Odjezd do města 
Drač (albánsky Durrës), které je nej-
důležitějším přístavem Albánie a až 
do roku 1920 bývalo hlavním městem. 
Společně navštívíme výrobnu známé 
albánské brandy „Skanderbeg", his-
torické centrum města, ruiny starého 
amfiteátru, hlavní promenádu, pra-
voslavný kostel a mešitu. Večer volný 
program s možností příjemné pro-
cházky po písčité pláži nebo návštěva 
turistické části města s mnoha ob-
chody, kavárnami, restauracemi a vy-
hlášenou cukrárnou. Nocleh (4 noci).
5. den: snídaně. Půldenní výlet do 
hlavního města Tirana. Společně 
navštívíme toto na první pohled mo-
derní město, které však skrývá řadu 
zajímavých míst, včetně velkoryse 
pojaté hlavní třídy se sochou národ-
ního hrdiny Skanderbega, katolický 
kostel Matky Terezy, moderní pravo-
slavný kostel, mešitu ze 17. století.  
A nechvalně známou čtvrť „Blloku“, 
kde žili v přepychu předáci politické-
ho byra bývalého režimu, včetně bý-
valého diktátora, zatímco země žila  
v chudobě a izolovaně od celého světa. 
Návrat do hotelu v odpoledních hodinách. 
Odpočinek a koupání v moři. Nocleh.

6. den: snídaně. Celodenní fakultativ-
ní výlet do tzv. Albánských alp, do ná-
rodního parku Thethi. Cestou proje-
deme městem Skadar, ležícím přímo 
u Skadarského jezera s úžasnou fau-
nou, podél cesty se podíváme na hrad 
Rozafa, který se tyčí nad městem,  
a poté budeme pokračovat do srdce 
národního parku uprostřed vrcholků 
hor s překrásnými scenériemi. Na-
ším cílem je horský hřbet nad ves-
nicí Boga. Poté se projdeme pěšky  
k nádherné vyhlídce ležící přímo v srd-
ci národního parku, odkud je vidět na 
všechny světové strany. Procházka pří-
rodou bez převýšení trvá cca 1,5 hod.  
Následuje odpočinek v čistém vzdu-
chu národního parku. Návrat do ho-
telu v pozdních večerních hodinách. 
Nocleh.
7. den: snídaně. Celodenní výlet do 
města Pogradec, které leží přímo 
u Ohridského jezera, nejhlubšího  
a nejčistšího jezera na Balkáně. Ces-
tou projedeme městem Elbasan se 
skromným průmyslem, který země 
zdědila z období minulého režimu,  
a krátce se zastavíme ve známé ves-
nici Lin. Fakultativně lze uskutečnit 
oběd přímo na břehu jezera ve městě 
Pogradec nebo se můžete procházet 
po dlouhé městské promenádě, která 
už nepřipomíná chudou balkánskou 
zemi, ale moderní evropské letovisko. 
Návrat do hotelu v pozdních odpoled-
ních hodinách. Nocleh.
8. den: snídaně. Transfer na letiště  
a odlet do Prahy.

Změna programu vyhrazena.

č. zájezdu termín cena Kč
AZO1B8L01 20.05.–27.05.2019 26 990
AZO1B8L02 09.09.–16.09.2019 26 990

VYUŽIJTE SLEVU ZA VČASNOU REZERVACI – info str. 4–5

Minimální počet účastníků: 20. 
Cena zahrnuje: leteckou dopravu Praha–Tirana–Pra-
ha s možným přestupem vč. všech letištních poplatků  
• transfer z letiště do hotelu a zpět • přepravu minibu-
sem/autobusem • služby průvodce FIRO-tour • pobytovou 
taxu a přihlašovací poplatky • 7 nocí ve 2lůžkovém pokoji 
ve 2*/3* hotelech s polopenzí • zákonné pojištění ve znění 
zákona č. 159/99 Sb.
Fakultativní příplatky: pojištění léčebných výloh 
• komplexní pojištění – viz katalog str. 11 • 1lůžkový pokoj 
(3 990 Kč) • vstupy cca 1 500 LEK • spropitné * fakultativní 
výlet do NP Thethi 25 EUR

Rezervujte na www.firo.cz/AZO1B8

POLOPENZE V CENĚ

OBLÍBENÝ PROGRAM 
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ALBÁNIE, MAKEDONIEPutování po Albánii s návštěvou Makedonie
Tiranë • Berat • Vlorë • Sazan • Karaburun • NP Llogara • Porto Palermo • Borsh • Saranda 
• Gjirokastër • Borove • Korca • Drillon • Shen Naun • Struga • Tiranë

1. den: odlet z Prahy do Tirany. Ubyto-
vání, prohlídka města, večeře, nocleh.
2. den: dnes nás čeká Berat - město 
tisíce oken, místní nádherné bílé te-
rasovitě vrstvené domky s červenými 
střechami jsou zapsané na seznamu 
památek UNESCO. Začneme prohlíd-
kou hradu, nahlédneme do Onufriho 
muzea, slavného albánského ikono-
grafického malíře, který se do historie 
ikonografie nesmazatelně zapsal tím, 
že jako první ikonograf použil růžovou 
barvu do svých děl. Následuje pro-
hlídka Apollonie a kláštera Ardenica. 
Pokračujeme na jih do letoviska Vlo-
ra, ubytování, večeře, nocleh.
3. den: Plavba lodí kolem ukrytých 
jeskyní na ostrově Karaburun, za-
stávka na koupání. Výlet lodí na ostrov 
Sazan s militaristickou tematikou, 
možnost prohlídky vojenských zaříze-
ní nebo koupání na pláži. Po návratu 
prohlídka města Vlora, večeře, nocleh.
4. den: vydáme se za krásami Llogar-
ského národního parku, procházkou 
dojdeme na krásnou liduprázdnou 
pláž Gjipe, pokračujeme do Porto 
Palermo, pevnosti, jež se nachází 
ve stejnojmenném zálivu, který byl  
v době komunistického režimu vy-

užíván jako sovětská ponorková zá-
kladna. Zastávka na oběd v tradiční 
vesničce Borsh. Přejezd do Sarandy, 
ubytování, albánský večer s tradiční 
albánskou kuchyní, nocleh.
5. den: po snídani vyjedeme na hrad 
Kalaja e Lëkurësit nad Sarandou,  
s nádhernými výhledy do okolí. Na-
vštívíme krasový pramen Modré Oko 
s prohlídkou a možností koupání, poté 
zavítáme do jednoho z nejkrásnějších 
míst Albánie a taktéž k památce za-
psané v UNESCO jako vzácný příklad 
dobře dochovaného otomanského 
města - Gjirokastër "město břidli-
cových střech". Město proslavil také 
bývalý komunistický diktátor Enver 
Hoxha, který se zde narodil. Večeře  
a večerní prohlídka města. Nocleh.
6. den: dnes nás cesta zavede k mi-
nerálnímu prameni Banjat e Benjes 
s možností koupání. Pokračujeme 
na Farmu Sotira s ochutnávkou vín 
a místních produktů. Můžete si zde 
sami ulovit ryby, které vám pak  
v restauraci připraví. Dále je na pro-
gramu návštěva idylické vesničky  
s krásnými výhledy Fshati Borove,  
s možností návštěvy místního kos-
tela. Vesnička byla během 2. světové 

války zcela vypálena německou ar-
mádou. Poté pokračujeme do města 
Korcë, které bylo po staletí důležitým 
náboženským centrem ortodoxních 
křesťanů a muslimů, sídlí zde také 
početná komunita bektašiů, jejichž 
hlavním centrem je turánské Tekke. 
Dominantou je krásná velká mešita  
z 15. století. Večeře, večerní procház-
ka městem. Nocleh.
7. den: vydáme se do Národního 
parku Drillon, poté již překročíme 
hranice do Makedonie, kde navštíví-
me krásný monastýr Shen Naum (Sv.
Naum) a město Struga na břehu jeze-
ra Ohrid (možnost koupání na pláži)  
a řeky Černý Drin. Za zhlédnutí zde 
rozhodně stojí Starý bazar, muslim-
ský klášter Helveti Teke nebo kostel 
Sv.Jiří, který je znám ikonou tohoto 
světce z r. 1267, o níž se věří, že byla 
nalezena v jezeře a má zázračné 
účinky. Zvláštností zdejší lokality jsou 
skalní kostely, nacházející se v okolí 
města. Odjezd zpět do Tirany, ubyto-
vání a večeře v místní restauraci.
8.den: snídaně, volný program dle ča-
sových možností, odlet do Prahy.

Změna programu vyhrazena.

č.zájezdu termín cena Kč
ANM1B8L01 10.06.–17.06.2019 28 990
ANM1B8L02 23.09.–30.09.2019 28 990

VYUŽIJTE SLEVU ZA VČASNOU REZERVACI – info str. 4–5

Minimální počet účastníků: 20.
Cena zahrnuje: leteckou dopravu Praha-Tirana-Praha  
s možným přestupem vč. letištních poplatků • transfer  
z letiště do hotelu a zpět • přepravu autobusem/minibu-
sem • plavbu lodí • 7 nocí ve 2 lůžkovém pokoji ve 3* hote-
lech s polopenzí • služby průvodce FIRO-tour • pobytovou 
taxu • zákonné pojištění ve znění zákona č.159/99 Sb.
Fakultativní příplatky: pojištění léčebných výloh 
• komplexní pojištění - viz katalog str. 11 • 1 lůžkový pokoj 
(3 990 Kč) • vstupy cca 3 000 LEK • spropitné

Rezervujte na www.firo.cz/ANM1B8

NOVINKA V NABÍDCE

POLOPENZE V CENĚ
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ALBÁNIE Kouzlo Albánského severu s pobytem u moře
Tiranë • Krujë • Lezhë • Shkodër • Tamarë • Lëpushë • NP Theth • Koman • Valbonë  • Durrës • Tiranë

1. den: odlet z Prahy do Tirany.  
Po příletu prohlídka města, lanovkou 
na horu Dajti s nádhernými panora-
matickými výhledy ubytování, nocleh.
2. den: po snídaní odjezd do Kruje, 
návštěva hradu, muzeí, starého baza-
ru, pokračujeme do městečka Lezhë, 
kde je pochován největší národní hrdi-
na Gjergj Kastrioti Skanderbeg. Dále 
zde navštívíme 800 let starý františ-
kánský kostel Kisha Zoja Nunciata, 
ruiny hradu, jenž byl součástí Skan-
derbegových pevností, na kopci s vý-
hledem na město. Přejezd do Shkodër 
- centra severní části země, večerní 
prohlídka města, večeře, nocleh.
3. den: ráno začneme prohlídkou 
města Shkodër, navštívíme hrad Ro-
zafa, který se mocně tyčí nad měs-

tem, archeologické muzeum v Domě 
Oso Kuky a mešitu Abu Bakr. Poté 
budeme pokračovat krásnou pano-
ramatickou cestou do osady Tamarë 
a vesničky Lëpushë s nádhernými 
výhledy. Návrat do Shkodër, večeře, 
nocleh.
4. den: dnes bude naším cílem divoká 
příroda NP Theth, který je nejpozoru-
hodnějším z albánských národních 
parků. Nalezneme zde poslední do-
chovanou kullu Albánie (místo, kde i 
desítky let přežívali muži skrývající se 
před krevní mstou), krasový pramen 
Modré oko Syri i Kaltëra především 
krásnou albánskou přírodu dosud té-
měř nedotčenou turismem. Návrat do 
Shkodër, večeř, nocleh.
5. den: po snídani odjíždíme směr 

jezero Komani, zastávka na kávu  
v tradiční restauraci Perla (Vau Des), 
poté pokračujeme na trajekt do Val-
bonës. Dále dnes uvidíme čínskou 
vodní elektrárnu Fierza na řece Drin 
a projdeme se k vodopádům Ujëvara 
e Valbonës. Večer nás čeká tradiční 
albánský večer spojený s večeří ve 
Valbonës, nocleh tamtéž.
6. den: po snídani se vypravíme na 
pobřeží do letoviska Durres, prohlíd-
ka města, večeře, nocleh.
7. den: dnes nás čeká odpočinkový 
den v hotelu na pláži, možnost kou-
pání nebo fakultativního výletu. Veče-
ře, nocleh.
8. den: odlet zpět do Prahy.

Změna programu vyhrazena.

VYUŽIJTE SLEVU ZA VČASNOU REZERVACI – info str. 4–5

Minimální počet účastníků: 20.
Cena zahrnuje: leteckou dopravu Praha-Tirana-Praha  
s možným přestupem vč. letištních poplatků • transfer  
z letiště do hotelu a zpět • přepravu autobusem/minibu-
sem • trajekt • místní transfer v Thethi • 7 nocí ve 2 lůž-
kovém pokoji v 3* hotelech s polopenzí • služby průvodce 
FIRO-tour • pobytovou taxu • zákonné pojištění ve znění 
zákona č.159/99 Sb.
Fakultativní příplatky: pojištění léčebných výloh 
• komplexní pojištění - viz katalog str. 11 • 1lůžkový pokoj 
(3 990 Kč) • vstupy cca 3 000 LEK • spropitné

Rezervujte na www.firo.cz/AKS1B8

č.zájezdu termín cena Kč
AKS1B8L01 24.06.–01.07.2019 28 990
AKS1B8L02 05.08.–12.08.2019 28 990

NOVINKA V NABÍDCE

POLOPENZE V CENĚ
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Velký okruh Balkánem

1. den: přílet do Tirany, ubytování, 
večeře, dle času večerní prohlídka  
Tirany, nocleh.
2. den: po snídani si společně pro-
hlédneme na první pohled moderní 
město Tirana, včetně velkoryse po-
jaté hlavní třídy se sochou národního 
hrdiny Skanderbega. Dále katolický 
kostel Matky Terezy, moderní pravo-
slavný kostel, mešitu ze 17. století. 
a nechvalně známou čtvrť „Blloku“, 
kde žili v přepychu předáci politického 
byra bývalého režimu, včetně bývalé-
ho diktátora, zatímco země žila v chu-
době a izolovaně od celého světa. Poté 
vyjedeme lanovkou na horu Dajti,  
s nádhernými panoramatickými vý-
hledy. Transfer do rodného města ná-
rodního hrdiny Skanderbega - Krujë, 
kde máme možnost navštívit hrad 
Krujë a pevnost, muzeum uvnitř 
pevnosti nebo etnografické muzeum. 
Přejezd do Shkodër, ubytování, ve-
čeře, dle časových možností večerní 
procházka městem, nocleh.
3. den: snídaně, dnes budeme obje-
vovat krásy Národního parku Thethi, 
který je nejpozoruhodnější z albán-
ských národních parků. Nalezneme 
zde poslední dochovanou kullu Albá-
nie (místo, kde v minulosti i desítky let 
přežívali muži skrývající se před krev-
ní mstou), krásový pramen Syri i Kal-
tër a především krásnou albánskou 
přírodu dosud téměř nedotčenou tu-
rismem. Přejezd do Černé Hory, uby-
tování v Ulcinj, večeře, nocleh.
4. den: po snídani vydáme za pozná-
ním pevnosti a kláštera v Ulcinj a poté 
budeme pokračovat do Podgorice  
k místním Niagárským vodopádům. 
Odpoledne pak možnost koupání  
a odpočinku na pláži, večeře, nocleh.
5. den: snídaně, cesta přes Bar, Su-
tomore a Budvu do zátoky Kotor. 
Starobylý Kotor je pokladnicí cenné 

architektury pod ochranou UNESCO, 
prohlídka Starého města, večeře, 
nocleh.
6. den: po snídani odjezd do Bosny  
a Hercegoviny, po překročení hrani 
pokračujeme do Trebinje a Klášter 
Tvrdoš, přejezd do Neumu (odpoledne 
čas na koupání ap.), večeře, nocleh.
7. den: snídaně, ráno odjezd na vodo-
pády Kravica, cesta do Blagaj s vyvě-
račkou "Vrelo Bune" (pramen pod vá-
pencovými skalami se zde dostává na 
povrch zemský v síle 43m³ za sekun-
du!) a prohlídka starého dervišského 
kláštera vystavěného v 16. st. přímo 
u pramenu Buny. Přejezd do Mostaru, 
dle časových možností večerní pro-
cházka městem, večeře, nocleh.
8. den: snídaně, dnešní den začne-
me prohlídkou úchvatného Mostaru, 
hlavního a největšího města Herce-
goviny ležící na řece Neretvě. Naše 
cesta započne prohlídkou Starého 
města, která nás dovede k nejvýzna-
mější zrekonstruované památce měs-
ta - Starému mostu (Mostar byl těžce 
zasažen válkou v letech 1992-95, při 
níž došlo ke zničení velkého množství 
památek vč. 400letého Starého mos-
tu. V roce 2004 byl po rekonstrukci 
Starý most znovu otevřen a o rok 
později zapsán na seznam Světového 
kulturního dědictví UNESCO). Dále 
navštívíme Turecké lázně Hamam 
z 16. st., Kriva cuprija neboli Křivý 
most taktéž z 16. st., nejstarší me-
šitu města Cejvan Cehaj, starý bazar 
Kujundžiluk v srdci Starého turec-
kého města, kde nalezneme tradiční 
krámky a dílny řemeslníků, výrobky 
tepané z mědi a bronzu, obrazy, ko-
berce, tradiční oblečení starožitnosti 
, ale i granátová jablka jakožto sym-
bol Hercegoviny. Dále máme možnost 
vidět Koski Mehmed-Pašova mešita, 
Karadoz-begova mešita, tržiště Tepa 

s místními produkty, turecký dům ze 
17. st. Bišćevića na východním břehu 
Neretvy, kde je k vidění vybavení do-
mácnosti v osmanském stylu nebo 
Most Musala zvaný Titův most, který 
byl postaven v časech Rakouska-
-Uherska. Večeře, nocleh.
9. den: po snídani přejezd do Sara-
jeva. Zde si prohlédneme nejvýzna-
mější památky města - tureckou čtvrť 
Baščaršija s Gazi Husrevbegovou 
měšitou, medresou, bazary a ka-
ravanseráji, Latinský most (zde byl 
spáchán atentát na Františka Ferdi-
nanda), Alej ostřelovačů nebo Národní 
divadlo. Dále máme možnost navštívit 
Trg Karla Paržiga - náměstí pojmeno-
vané po českém architektovi, Vječna 
Vatra, hořící na paměť partyzánů, 
kteří osvobodili město od fašistů nebo 
Sarajevské růže (nenápadné díry na 
zemi ve Ferhadija vyplněné červeným 
voskem, připomínající masakry civi-
listů během bosenské války). Tragic-
kou kapitolou historie města je válka 
z 90. let, kdy bylo město dlouhých 
1200 dní! obléháno Srby. Jedná se  
o nejdelší obležení města v dějinách 
moderních válek. Jediným spojením 
s vnějším světem byl pro obyvatele 
tzv. Tunel naděje, 700 metrů dlouhý 
tunel pod letištěm ovládaným jed-
notkami OSN, jímž proudili jídlo, léky, 
potraviny, zbraně i zoufalí lidé. Nelze 
opomenout další významné památky 
města jako Starou synagogu z r. 1581, 
Aškenázskou synagogu z r. 1902, Ka-
tolickou katedrálu v neogotickém sty-
lu z 19. st. nebo rezidenci Konak z dob 
Rakouska Uherska. Večeře, nocleh.
10. den: snídaně, transfer na letiště, 
odlet.

Změna programu vyhrazena.

VYUŽIJTE SLEVU ZA VČASNOU REZERVACI – info str. 4–5

Minimální počet účastníků: 20.
Cena zahrnuje: leteckou přepravu Praha-Tirana a Sara-
jevo-Praha s možným přestupem vč. letištních poplatků  
• transfery z letiště do hotelu a zpět • doprava během 
výletů • 9 nocí ve 2lůžkovém pokoji v hotelu s polopenzí 
• služby průvodce FIRO-tour • zákonné pojištění ve znění 
zákona 159/99 Sb.
Fakultativní příplatky: pojištění léčebných výloh 
• komplexní pojištění - viz katalog str. 11 • 1lůžkový pokoj 
(5 490 Kč) • vstupy

Rezervujte na www.firo.cz/ACB1B8

ALBÁNIE, ČERNÁ HORA, 
BOSNA A HERCEGOVINA

Tiranë • Krujë • Shkodër • NP Theth • Ulcinj • Budva • Bar • Sutomore • Kotor • Trebinje • Neum  
• Kravica • Blagaj • Mostar • Sarajevo

č.zájezdu termín cena Kč
ACB1B8L01 09.07.–18.07.2019 35 990
ACB1B8L02 17.09.–26.09.2019 35 990

NOVINKA V NABÍDCE

POLOPENZE V CENĚ
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BOSNA A HERCEGOVINA Sarajevo s návštěvou Mostaru
- letecké víkendy

1. den: přílet do Sarajeva, transfer do 
Mostaru, ubytování, večeře, nocleh.
2. den: snídaně, dnešní den začneme 
prohlídkou úchvatného Mostaru, hlav-
ního a největšího města Hercegoviny 
ležící na řece Neretvě. Naše cesta 
započne prohlídkou Starého města, 
která nás dovede k nejvýznamější 
zrekonstruované památce města - 
Starému mostu (Mostar byl těžce za-
sažen válkou v letech 1992-95, při níž 
došlo ke zničení velkého množství pa-
mátek vč. 400letého Starého mostu. 
V roce 2004 byl po rekonstrukci Starý 
most znovu otevřen a o rok později za-
psán na seznam Světového kulturního 
dědictví UNESCO). Dále navštívíme 
Turecké lázně Hamam z 16. st., Kri-
va cuprija neboli Křivý most taktéž  
z 16. st., nejstarší mešitu města Cej-
van Cehaj, starý bazar Kujundžiluk  
v srdci Starého tureckého města, kde 
nalezneme tradiční krámky a dílny 
řemeslníků, výrobky tepané z mědi 
a bronzu, obrazy, koberce, tradiční 

oblečení starožitnosti, ale i granáto-
vá jablka jakožto symbol Hercegovi-
ny. Dále máme možnost vidět Koski 
Mehmed-Pašova mešita, Karadoz-
-begova mešita, tržiště Tepa s míst-
ními produkty, turecký dům ze 17. st. 
Bišćevića na východním břehu Neret-
vy, kde je k vidění vybavení domác-
nosti v osmanském stylu nebo Most 
Musala zvaný Titův most, který byl 
postaven v časech Rakouska-Uher-
ska. Večeře, nocleh.
3. den: snídaně, přejezd do Sarajeva. 
Zde si prohlédneme nejvýznamější 
památky města - tureckou čtvrť Baš-
čaršija s Gazi Husrevbegovou měši-
tou, medresou, bazary a karavanse-
ráji, Latinský most (zde byl spáchán 
atentát na Františka Ferdinanda), 
Alej ostřelovačů nebo Národní diva-
dlo. Dále máme možnost navštívit Trg 
Karla Paržiga - náměstí pojmenované 
po českém architektovi, Vječna Vat-
ra, hořící na paměť partyzánů, kteří 
osvobodili město od fašistů nebo 

Sarajevské růže (nenápadné díry na 
zemi ve Ferhadija vyplněné červeným 
voskem, připomínající masakry civi-
listů během bosenské války). Tragic-
kou kapitolou historie města je válka  
z 90. let, kdy bylo město dlouhých 
1200 dní! obléháno Srby. Jedná se  
o nejdelší obležení města v dějinách 
moderních válek. Jediným spojením 
s vnějším světem byl pro obyvatele 
tzv. Tunel naděje, 700 metrů dlouhý 
tunel pod letištěm ovládaným jed-
notkami OSN, jímž proudili jídlo, léky, 
potraviny, zbraně i zoufalí lidé. Nelze 
opomenout další významné památky 
města jako Starou synagogu z r. 1581, 
Aškenázskou synagogu z r. 1902, Ka-
tolickou katedrálu v neogotickém sty-
lu z 19. st. nebo rezidenci Konak z dob 
Rakouska Uherska. Večeře, nocleh.
4. den: snídaně, transfer na letiště, 
odlet do Prahy.

Změna programu vyhrazena.

VYUŽIJTE SLEVU ZA VČASNOU REZERVACI – info str. 4–5

Minimální počet účastníků: 20.
Cena zahrnuje: leteckou dopravu Praha-Sarajevo-Pra-
ha s možným přestupem vč. všech letištních poplatků  
• transfery z letiště do hotelu a zpět • dopravu během výletu  
• 3 noci ve 2 lůžkovém pokoji v hotelu se snídaní • 3x ve-
čeře • služby průvodce FIRO-tour • zákonné pojištění ve 
znění zákona 159/99 Sb.
Fakultativní příplatky: pojištění léčebných výloh 
• komplexní pojištění viz katalog str. 11 • 1 lůžkový pokoj 
(2 990 Kč) • vstupy

Rezervujte na www.firo.cz/BSM132

Sarajevo • Mostar • Sarajevo

č.zájezdu termín cena Kč
BSM132L01 18.07.–21.07.2019 17 990
BSM132L02 26.09.–29.09.2019 17 990

NOVINKA V NABÍDCE

POLOPENZE V CENĚ
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ŘECKOToulky řeckou historií
Athény • Epidauros • Nauplion • Mykény • Olympia • Delfy • Kalambaka • Meteora  
• Athény + lodní výlet na Poros-Hydra-Aegina • Athény

1. den: odlet z Prahy do Athén. Transfer 
do hotelu, individuální volno. Nocleh.
2. den: celodenní prohlídka Athén, 
prohlídka hlavního města Řecka. 
Uvidíte nejstarší část města, Héfais-
tův chrám, Věž větrů, Akropole- Dio-
nýsovo divadlo, Pantheon, chrám 
Erechtheion. Nocleh.
3. den: po snídani odjezd kolem Ko-
rintského průplavu, který odděluje 
poloostrov Peloponés od řecké pev-
niny. Epidauros s jedním z největších 
antických divadel a posvátným okrs-
kem boha Asklépia. Nafplio - první 
hlavní město svobodného Řecka, je 
nejelegantnějším městem pevninské-
ho Řecka s překrásnou promenádou. 
Přejezd do Mykén se zbytky opevnění 
a hrobek. Mykény, prohlídka Lví brá-
ny, kruhových hrobů Agamemnona  
a Klytaimnéstry, Átreovy pokladnice  
a muzea. Nocleh.
4. den: po snídani pokračování pro-
hlídky Olympie, prohlídka místa, kde 
probíhaly starověké hry. Starobylý 
olympijský stadion, Diův chrám, ve 
kterém stávala slonovinová socha 
boha v nadživotní velikosti. Prohlídka 
Delfy – proslulé věštírny. Apollonův 
chrám, stadion, divadlo a místa kde 
věštili věhlasné Pýthie. Nocleh.

5. den: snídaně, přejezd ho městečka 
Kalambaka s nádherným výhledem 
na klášter Meteora. Zastávka na ná-
kup byzantských ikon s ukázkou tech-
niky výroby. Nocleh.
6. den: po snídani, prohlídka kom-
plexu Meteora, které jsou jedním  
z největších pravoslavných klášterů  
v Řecku. Celý klášter se skládá ze 
šesti klášterů, které jsou postaveny 
v pískovcové skalní stěně. Přejezd 
přes legendární bojiště Thermopyly, 
památník bitvy se sochou krále Léoni-
dase, přejezd do Athén. Nocleh.

7. den: snídaně, celodenní výlet na 
Sarónské ostrovy. Návštěva ostro-
vů Hydra, Poros, Aegina. Malebné 
ostrovy s historickými městečky  
a krásnými plážemi. Postupná ná-
vštěva všech ostrovů. Prohlídka chrá-
mu bohyně Afaie na ostrově Aegina. 
Plavba do přístavu Pireus. Návrat do 
Athén. Nocleh.
8. den: snídaně, dle letového řádu 
transfer na letiště do Athén a odlet 
zpět do Prahy.

Změna programu vyhrazena.

č.zájezdu termín cena
GTH190L01 06.05.–13.05.2019 34 990

VYUŽIJTE SLEVU ZA VČASNOU REZERVACI – info str. 4–5

Minimální počet účastníků: 15.
Cena zahrnuje: leteckou dopravu Praha-Athény-Praha 
vč. letištních poplatků • transfer z letiště do hotelu a zpět  
• přepravu autobusem/minibusem dle programu • lodní 
výlet s obědem • 7 nocí ve 2 lůžkovém pokoji ve 3* ho-
telech s polopenzí • služby průvodce FIRO-tour • vstupy 
• zákonné pojištění ve znění zákona č.159/99 Sb.
Fakultativní příplatky: pojištění léčebných výloh 
• komplexní pojištění - viz katalog str. 11 • 1 lůžkový pokoj 
(4 990 Kč)

Rezervujte na www.firo.cz/GTH190

NOVINKA V NABÍDCE

VSTUPY V CENĚ
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ŘECKO To nejlepší ze Santorini 
s pobytem u moře

Chcete si odpočinout, ale také jezdit 
na výlety v příjemných teplotách te-
prve začínajícího či naopak končícího 
léta? Pak je pro vás vhodný tento 
zájezd na ostrov Santorini v Kyklad-
ském souostroví, na kterém se za-
čátkem června a koncem září může-
te koupat i slunit, zkrátka příjemně 
lenošit, a stejně tak poznávat jedi-
nečná místa zajímavá z historického, 
kulturního i přírodního hlediska. 

1. den: odlet z Prahy na Santorini.  
Po příletu přivítání s delegátem CK  
FIRO-tour na letišti, transfer na 
ubytování v letovisku Kamari nebo 
Perissa. Ubytování je možné ve stu-
diích bez stravy (Marc & Joanna, Villa 
Limnes – bez rozdílu v ceně) nebo  
v hotelu se snídaní (Kamari Star, Ko-
ralli – bez rozdílu v ceně).
2. den: informační schůzka s delegá-

tem, při které se budete moci přihlá-
sit na fakultativní výlety uvedené níže. 
Individuální volno.
3.–7. den: individuální volno nebo 
účast na fakultativním výletě.
8. den: transfer na letiště k odletu do 
Prahy.

Jedinečnost a krásu tohoto vulkanic-
kého ostrova asi netřeba zdůrazňovat, 
kromě organizovaných skupinových 
zájezdů se můžete na výlet vydat i po 
vlastní ose.
Doporučujeme zejména výstup na vr-
chol skalního hřebenu Messa Vouno  
a prohlídku pozůstatků starověké 
Théry (vstupné 4 EUR). Cestou vzhůru 
narazíte na malý kostelík Zodochos 
Pigi, kde se můžete příjemně osvěžit 
vodou vyvěrající z pramene ve skále. 
Z Mesa Vouno lze pokračovat až ke 
klášteru Profitis Ilias, který je rovněž 

nejvýše položeným místem ostrova.
Sami se také můžete vydat autobu-
sem či pronajatým autem do Akrotiri, 
rozsáhlého archeologického parku, 
který vypovídá o životě obyvatel ve 
stejnojmenném starověkém městě 
před jeho zničením při sopečném vý-
buchu (vstupné 12 EUR).

Tyto výlety si můžete objednat pře-
dem:

Západ slunce nad Oiou a tradiční ves-
ničky – půldenní výlet autobusem.
První zastávka bude v Mesa Gonie, 
„Vesničce duchů", dále se pojede do 
vesnice Pyrgos s památkami kyklad-
ské, byzantské i benátské kultury. 
Poté zastávka v Imerovigli s úchvat-
ným výhledem na kráter a ruiny hradu 
Skaros. Navštívíte také vinařství San-
to Wines, kde můžete vína ochutnat 

č. zájezdu termín cena Kč (bez stravy) cena Kč (se snídaní)
GSA190L01 04.06.–11.06.2019 12 990 13 990
GSA190L02 24.09.–01.10.2019 12 990 13 990

VYUŽIJTE SLEVU ZA VČASNOU REZERVACI – info str. 4–5

Minimální počet účastníků: 10.
Cena zahrnuje: leteckou přepravu Praha - Santorini - 
Praha vč. letištních a bezpečnostních poplatků a případ-
ného palivového příplatku • transfery klimatizovaným 
dopravním prostředkem (typ dle počtu přihlášených osob)  
• 7 nocí v 2lůžkových pokojích s možností přistýlky se 
snídaní (Koralli, Kamari Star)/bez stravy (Marc & Joanna, 
Villa Limnes) • služby delegáta FIRO-tour během celého 
pobytu • zákonné pojištění ve znění zákona č. 159/99 Sb.
Fakultativní příplatky: pojištění léčebných výloh 
• komplexní pojištění - viz katalog str. 11 • 1lůžkový pokoj/
studio (3 290 Kč)
• Západ slunce na Oiou a tradiční vesničky (1 090 Kč) 
• Santorini za jeden den (1 490 Kč)
• Ranní plavba po kráteru (1 200 Kč) • Okruh ostrovem  
a archeologické naleziště Akrotiri (1 490 Kč)
• Večeře dosp. 7 nocí/Koralli, Kamari Star (2 890 Kč)
Ubytováni budete v jednom z těchto letovisek:
Kamari
Nejživější středisko ostrova, centrum společenského živo-
ta a výchozí místo většiny fakultativních výletů. Pobřežní 
promenáda lemovaná restauracemi, obchůdky a bary se 
táhne podél pěkné tmavé písčito-oblázkové pláže.
Transfer z letiště: cca 20 min.
Perissa
Patří společně s Kamari k nejživějším a nejoblíbenějším 
střediskům ostrova. Obě střediska jsou situována na vý-
chodním pobřeží, odděluje je skalnatý výběžek s vrcholem 
starobylé Théry. Perissa je známá svou rozsáhlou pláží  
s tmavým sopečným pískem a nabídkou denní i noční zá-
bavy.
Transfer z letiště: cca 30 min.
Cena nezahrnuje: místní pobytovou taxu zavedenou  
v Řecku od roku 2018, platba bude prováděná přímo na re-
cepci hotelu v den příjezdu v uvedených částkách (změny  
v průběhu sezóny vyhrazeny):
0,50 EUR za pokoj/noc – 1–2* hotely, apartmány
1,50 EUR za pokoj/noc – 3* hotely
3,00 EUR za pokoj/noc – 4* hotely
4,00 EUR za pokoj/noc – 5* hotely
Poznámka: vybrat si můžete ubytování z uvedené nabídky, 
v každém z hotelů je limitovaný počet pokojů. Záleží-li vám 
na konkrétním ubytovacím zařízení, neváhejte s rezervací.

Rezervujte na www.firo.cz/GSA190

OBLÍBENÝ PROGRAM 

DELEGÁT FIRO-TOUR PO CELOU DOBU ZÁJEZDU

POBYTY + POZNÁVÁNÍ
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a poté si je i koupit s sebou domů. 
Poslední zastávkou bude vesnice Oia 
lákající umělce, kteří se sem sjíždějí 
čerpat inspiraci při pověstných zápa-
dech slunce. Výlet je s českým prů-
vodcem.

Santorini za jeden den – autobusem  
a lodí, celodenní výlet.
Náročný výlet začíná u kláštera proro-
ka Eliáše, vybudovaného na nejvyšším 
bodě ostrova v roce 1711, s úchvat-
ným pohledem na ostrov. Z nedale-
ké vesničky Pyrgos pokračování do 
přístavu Athinios, nalodění na loď, 
plavba k vulkánu, návštěva aktivního 
kráteru a pokračování lodí k horkým 
pramenům – možnost koupání v safí-
rově zelených vodách laguny. Přeplutí 
na ostrůvek Thirassia, možnost kou-
pání na pláži nebo návštěvy vesničky 
Manolas – možnost projížďky na os-

líkovi. Poslední zastávka u vesničky 
Oia na okraji kráteru, s překrásným 
a romantickým západem slunce. Výlet 
je s českým průvodcem.

Ranní plavba po kráteru – půldenní 
výlet - zkrácená verze výletu Santorini 
za jeden den.
Transfer do přístavu Athinios – plavba 
na ostrůvek Nea Kameni, procházka 
stezkou ke kráteru stále aktivního 
vulkánu, pokračování plavby na druhý 
lávový ostrůvek Palea Kameni, kde 
ze země vyvěrají horké prameny – 
možnost koupání. Plavba na ostrůvek 
Thirassia – zastávka cca na 2 hodiny, 
možnost prozkoumání ostrova nebo 
lenošení na pobřeží.

Okruh ostrovem a archeologické na-
leziště Akrotiri
Celodenní autobusový výlet nejen 
za historií ostrova Santorini. První 
zastávkou je klášter proroka Eliáše  
z 16. století, který je postaven na 
nejvyšším bodě ostrova s krásným 
panoramatickým výhledem na celý 
ostrov. Poté budete pokračovat do 
tradiční vesnice Megalochori, odkud 
se vydáte dále na jih ostrova k ná-
vštěvě černé písečné pláže Perivolos, 
kde budete mít možnost koupání. 
Poslední zastávkou je archeologické 
naleziště Akrotiri (vstup cca 12 €). 
Toto naleziště sahá až do dob před  
6 tisíci lety. Procházka prehistorickým 
městečkem je skutečným výletem do 
minulosti.

Změna programu vyhrazena.
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ESTONSKO, LOTYŠSKO, LITVA Přírodní krásy a historie Pobaltí 
Tallinn • NP Lahemaa • NP Gauja • Riga • Vilnius • Trakai • Kurská kosa • Šiauliai • Riga  

1. den: odlet z Prahy do Tallinnu. 
Transfer do hotelu. Večeře a nocleh 
(2 noci).
2. den: snídaně. Dopoledne pojedete 
podél Finského zálivu do největšího 
a nejstaršího estonského národního 
parku Lahemaa, ve kterém můžete 
obdivovat i původní rybářské osady. 
Cestou zpět do Tallinnu si v přístavu 
u Památníku obětí připomenete tra-
gédii potopeného trajektu Estonia. 
Půvab estonské metropole Tallinnu 
(UNESCO), kterému se pro velký po-
čet věžiček někdy říká i Praha seve-
ru, si začnete vychutnávat při pěší 
prohlídce. Ve zdejších uličkách si 
budete připadat, jako byste se v čase 
vrátili zpět o několik staletí. Projdete 
se starým hanzovním městem, které 
je z valné části doposud obehnáno 
původními mohutnými hradbami.  
Na hlavním náměstí uvidíte kromě 
radnice a měšťanských domů také 
nejdéle fungující lékárnu v Evro-
pě. Odsud dojdete na hradní návrší 
Toompea, kterému vévodí majestát-
ní pravoslavná katedrála Alexandra 
Něvského. Návrat na hotel, večeře  
a nocleh.
3. den: snídaně. Cestou přes Es-
tonsko do Lotyšska pojedete kolem 
rižského zálivu a poté budete obdi-

vovat krásy národního parku Gauja, 
kterému se říká "Lotyšské Švýcar-
sko", prohlédnete si hrad Turajda ze  
13. stol. a zastavíte se v rekreačním 
středisku Sigulda. Přejezd do Rigy, 
večeře a nocleh.
4. den: snídaně. Dopoledne vás 
čeká prohlídka Rigy - hlavního měs-
ta Lotyšska. Přivítá vás středověké 
centrum a během procházky podél 
úzkých dlážděných ulic si vychut-
náte krásu starobylého hanzovního 
města. Uvidíte nádhernou gotickou 
stavbu Rižského dómu a projdete se 
po Albertově ulici, kde jsou secesní 
budovy z počátku 20. stol. (UNESCO).  
Ve městě je několik menších a větších 
tržišť, kaváren, galerií a vynikajících 
restaurací, a také spousta pouličních 
prodavačů suvenýrů z jantaru. Poslé-
ze přejezd do Litvy, do jejího hlavního 
města Vilniusu. Večeře a nocleh.
5. den: po snídani prohlídka Vilniu-
su, který je v současnosti městem 
mladých lidí. V centru je katedrála, 
staré město a Gediminasův hrad.  
Z původního opevnění se zachovala 
pouze Brána úsvitu a nad ní se nachá-
zí poutní místo - kaple, kterou navště-
vují tisíce věřících. Návštěva vodního 
hradu Trakai, který kdysi býval sídlem 
litevských knížat. Přejezd do Klaipėdy. 

Večeře a nocleh (2 noci).
6. den: snídaně. Dnešní den strávíte 
návštěvou poloostrova Kurská kosa. 
Jde o dlouhý úzký pás pevniny omý-
vaný mořem z obou stran. Polovina 
patří Rusku a z litevské strany se sem 
dá dostat pouze trajektem. Navštívíte 
Vrch čarodějnic v Juokrante a krát-
ce si prohlédnete město. Zastávka  
u největší evropské písečné duny  
a v rybářském městečku Nida, které 
občas změní svou polohu kvůli na-
vátému písku. Během dne možnost 
koupání. Návrat do Klaipėdy a krátká 
prohlídka přístavního města s úzký-
mi uličkami a krásnými cechovními 
domy. Večeře a nocleh.
7. den: snídaně. Několik kilometrů od 
města Šiauliai je malý kopec, který 
má název Hora křížů. První křížejsou 
z první poloviny 19. století a dnes jsou 
zde umístěny desítky tisíc křížků či 
velkých křížů, které sem přinášejí 
poutníci z celého světa. Následovat 
bude návštěva velkolepého barokní-
ho zámku Rundāle, který byl posta-
ven podle předlohy francouzského 
Versailles. Odjezd do Rigy. Večeře  
a nocleh.
8. den: po snídani transfer na letiště  
a odlet do Prahy.
Změna programu vyhrazena.

č. zájezdu termín cena Kč
LZP116L01 22.06.–29.06.2019 27 990
LZP116L02 23.07.–30.07.2019 27 990

VYUŽIJTE SLEVU ZA VČASNOU REZERVACI – info str. 4–5

Minimální počet účastníků: 20.
Cena zahrnuje: leteckou dopravu Praha-Tallinn, Riga-
-Praha s možným přestupem vč. všech letištních poplatků 
• dopravu autobusem nebo minibusem • trajekt na Kur-
skou kosu a zpět • 7 nocí ve 2lůžkovém pokoji v 3* hote-
lech s polopenzí • služby průvodce FIRO-tour • zákonné 
pojištění ve znění zákona č. 159/99 Sb.
Fakultativní příplatky: pojištění léčebných výloh 
• komplexní pojištění - viz katalog str. 11 • 1lůžkový pokoj 
(5 490 Kč) • vstupy cca 50 EUR.
Poznámka: 

Rezervujte na www.firo.cz/LZP116

POLOPENZE V CENĚ
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LOTYŠSKO, ESTONSKORiga a Tallinn 
- prodloužené letecké víkendy

1. den: odlet z Prahy do Rigy. Transfer 
do hotelu a nocleh.
2. den: po snídani pěší procházka pů-
sobivým historickým centrem Rigy, 
někdejšího hanzovního města, které 
je zapsáno na seznamu světového 
dědictví UNESCO. Město se vyzna-
čuje výraznou secesní architekturou  
a spoustou památek, jako je například 
románská monumentální katedrála, 
považovaná za největší kostel v pobal-
tských státech. Můžete se projít přes 
Radniční náměstí, uvidíte Metzendor-
ffský palác, Muzeum okupace Lotyš-
ska či Památník svobody, který byl 
postaven Karlisem Zalem mezi lety 

1931–1935 a měl symbolizovat Lotyš-
sko jako mladý, svobodný a nezávislý 
stát. Jistě se vám bude líbit Kramář-
ská ulice, Katedrální náměstí a Rižský 
hrad. Nocleh.
3. den: po snídani přejezd do eston-
ského Tallinnu. Cestou zastávka v ná-
rodním parku Gauja, kterému se říká 
"Lotyšské Švýcarsko", a prohlídka 
hradu Turajda ze 13. stol. Část pře-
jezdu povede podél rižského zálivu. 
Příjezd do Tallinnu, ubytování a indi-
viduální volno. Nocleh.
4. den: po snídani prohlídka hlavního 
města Estonska, Tallinnu. Hlavním 
turistickým cílem je Staré město  

s hradním vrchem Toompea. Právě 
toto historické jádro města bylo za-
psáno na listinu světového dědictví 
UNESCO. Dále uvidíte Radniční ná-
městí, Dominikánský klášter, pra-
voslavný kostel Alexandra Něvského 
nebo zachovalé městské hradby  
s věžemi "Tlustá Markéta" a "Dlouhý 
Hermann". Možnost návštěvy histo-
rických objektů a několika velice za-
jímavých muzeí. Nocleh.
5. den: po snídani individuální volno 
dle letového řádu. Transfer na letiště 
a odlet do Prahy.

Změna programu vyhrazena.

č. zájezdu termín cena Kč
LRT116L01 04.05.–08.05.2019 17 990
LRT116L02 06.09.–10.09.2019 17 990

VYUŽIJTE SLEVU ZA VČASNOU REZERVACI – info str. 4–5

Minimální počet účastníků: 15.
Cena zahrnuje: leteckou přepravu Praha–Riga a Tallinn–
Praha s možným přestupem vč. všech letištních poplat-
ků • transfer letiště–hotel–letiště • 4 noci ve 2lůžkovém 
pokoji ve 3* hotelech se snídaní • dopravu autobusem 
během výletů • služby průvodce FIRO-tour • zákonné po-
jištění ve znění zákona č. 159/1999 Sb.
Fakultativní příplatky: pojištění léčebných výloh 
• komplexní pojištění – viz katalog str. 11 • 1lůžkový pokoj 
(2 990 Kč) • 4x večeře (2 990 Kč) • vstupné cca 40 EUR.

Rezervujte na www.firo.cz/LRT116
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RUSKO  Moskva 
– letecké víkendy

1. den: odlet z Prahy do Moskvy. 
Transfer do hotelu. Nocleh.
2. den: snídaně. Okružní jízda Mo-
skvou – Rudé náměstí, obchodní 
centrum GUM, Velké divadlo a Ma-
néžní náměstí, Leninský prospekt, 
vyhlídka na Moskvu z Vrabčích hor  
u Lomonosovy univerzity, chrám Kris-
ta Spasitele. Z místa u řeky uvidíme 
na Novoděviččí klášter ze 16. století  
a navštívíme hřbitov, kde jsou pohřbe-
ny významné osobnosti ruské kultury 
i politické scény (Čechov, Šostako-
vič, Gorbačovová, Jelcin, Chruščov).  
Dle časových možností zastávka na 

Vítězné hoře, místě oslav velkých 
výročí. Odpoledne návštěva slavné 
Treťjakovské galerie s díly význam-
ných ruských umělců. Nocleh.
3. den: snídaně. Prohlídka Kremlu 
a chrámů na Chrámovém náměstí 
(chrámy Blagověščenský, Uspen-
ský - korunovační chrám ruských 
carů, Archangelský - pohřební chrám 
moskevských velkoknížat a prvních 
ruských carů), zvonu Car a děla Car. 
Odpoledne individuální volno. Nocleh.
4. den: snídaně. Výlet do Sergijev Po-
sadu (Zagorsk), kde navštívíte Trojic-
kosergijevský klášter - centrum pra-

voslaví. Jedná se o nejbohatší mužský 
klášter v Rusku s typickou ruskou 
chrámovou architekturou se zlatými 
kupolemi. V areálu kláštera lze nalézt 
i studnu se svatou vodou. Odpoledne 
návrat do Moskvy. Procházka po zná-
mém Arbatu, kde bydlel Puškin a ob-
líbeném místě umělců. Představení 
Moskevského cirkusu. Nocleh.
5. den: snídaně, individuální volno, 
dle letové řádu transfer na letiště  
a odlet.

Změna programu vyhrazena.

č.zájezdu termín cena
RMO112L01 25.04.–29.04.2019 19 990
RMO112L02 13.06.–17.06.2019 19 990
RMO112L03 12.09.–16.09.2019 19 990

VYUŽIJTE SLEVU ZA VČASNOU REZERVACI – info str. 4–5

Minimální počet účastníků: 15.
Cena zahrnuje: leteckou přepravu Praha–Moskva–Praha 
vč. všech letištních poplatků • transfer letiště–hotel–leti-
ště • dopravu klimatizovaným autokarem a výlety dle pro-
gramu • 4 noci ve 2lůžkovém pokoji ve 3* hotelu se snída-
ní • představení Moskevského cirkusu • služby průvodce 
FIRO-tour • služby místního česky mluvícího průvodce  
• zákonné pojištění ve znění zákona č. 159/99 Sb.
Fakultativní příplatky: pojištění léčebných výloh 
• komplexní pojištění - viz katalog str. 11 • vízum do Ruska 
(2 290 Kč – zajišťuje CK) • 4 x večeře (1 990 Kč) • 1lůžkový 
pokoj (3 490Kč) • vstupy cca 60 EUR • spropitné.

Rezervujte na www.firo.cz/RMO112

NOVINKA V NABÍDCE
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RUSKOPetrohrad - město múz a umění 
- letecké víkendy

1. den: odlet do Petrohradu. Transfer 
do hotelu. Nocleh.
2. den: snídaně. Okružní jízda Petro-
hradem, při které uvidíte tepnu města 
- Něvský prospekt a palác ve Smol-
ném. Dále uvidíte Palácové náměstí, 
Letní sad a Měděného jezdce - památ-
ník zakladatele města Petra Velikého. 
Odpoledne prohlídka světově proslulé 
Ermitáže, jejíž sbírka čítá několik mi-
lionů exponátů. Kromě sbírek vyhra-
zených ruské kultuře patří mezi velice 
populární oddělení galerie západoev-
ropského malířství, kde lze obdivovat 
skvostná díla od Rembranta, Ruben-
se a dalších známých mistrů. Také 
budete mít možnost nahlédnout do 
komnat Zimního paláce s nádhernou 
rokokovou výzdobou čítající řadu soch 
v nadživotní velikosti. Nocleh.
3. den: snídaně. Výlet do bývalého 

carského sídla Puškino (Carskoje 
Selo), jemuž dominuje monumen-
tální Kateřinský palác - mistrovské 
barokní dílo v čele s pověstmi opře-
denou Jantarovou komnatou, která 
byla zničena nacisty během II. světové 
války a jejíž věrná kopie byla otevře-
na pro veřejnost v r. 2003. Odpoledne  
po návratu do Petrohradu návště-
va Petropavlovské pevnosti, která 
je nejstarší dochovanou kamennou 
stavbou a místem posledního odpo-
činku Romanovců. Dále osobní volno, 
které můžete využít k plavbě po něv-
ských kanálech. Nocleh.
4. den: snídaně. Výlet do letního sídla 
ruských carů Petrodvorců. Dopřejte 
si procházku po palácovém a parko-
vém komplexu z 18. století vybudova-
ném na ploše 800 ha carem Petrem 
Velikým, kde uvidíte Velký palác, 

palác Petra I., paláce Marli a Mont-
plaisir, pavilon Ermitáž a více než 170 
fontán, z nichž nejznámější jsou cen-
trální Velká kaskáda, Šachová hora, 
kaskády Zlatá hora, socha Samsona 
bojujícího se lvem, Římské fontány  
a fontána Slunce tvořící s parky vel-
kolepý komplex. Odpoledne po ná-
vratu do Petrohradu volný program. 
Nocleh.
5. den: snídaně. Návštěva chrámu sv. 
Izáka, který byl postaven na tisících 
kůlech a je nejkrásnějším kostelem 
města. Možnost výstupu na vyhlídko-
vý ochoz, odkud je nezapomenutelný 
výhled na historické centrum. Indi-
viduální volno do odjezdu na letiště. 
Transfer na letiště a odlet do Prahy.

Změna programu vyhrazena.

č. zájezdu termín cena Kč
RPU112L01 17.05.–21.05.2019 18 990
RPU112L02 07.06.–11.06.2019 19 990
RPU112L03 21.06.–25.06.2019 19 990
RPU112L04 05.07.–09.07.2019 19 990
RPU112L05 09.08.–13.08.2019 19 990
RPU112L06 06.09.–10.09.2019 18 990
RPU112L07 26.09.–30.09.2019 18 990

VYUŽIJTE SLEVU ZA VČASNOU REZERVACI – info str. 4–5

Minimální počet účastníků: 15.
Cena zahrnuje: leteckou přepravu Praha–Petrohrad–Pra-
ha vč. všech letištních poplatků • transfery letiště–hotel-
-letiště • dopravu a výlety dle programu • 4 noci ve 2lůžko-
vém pokoji ve 3* hotelu se snídaní • služby místního česky 
mluvícího průvodce • zákonné pojištění ve znění zákona 
č. 159/99 Sb.
Fakultativní příplatky: pojištění léčebných výloh 
• komplexní pojištění – viz katalog str. 11 • vízum do Rus-
ka (2 290 Kč - zajišťuje CK) • 4x večeře (2 490 Kč) • 1lůžko-
vý pokoj (3 990 Kč) • vstupy cca 90 EUR • spropitné.
Poznámka: vstup do Ermitáže, Kateřinského paláce  
s Jantarovou komnatou, paláce v Petrodvorcích, chrám  
sv. Izáka a Petropavlovské pevnosti je nutné závazně  
rezervovat nejpozději při doplatku zájezdu. Platba na mís-
tě v EUR.
Ubytování ve 3lůžkovém pokoji nelze zajistit.

Rezervujte na www.firo.cz/RPU112

OBLÍBENÝ PROGRAM 
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RUSKO Metropole Ruska – Moskva a Petrohrad
Moskva • Sergijev Posad (Zagorsk) • Petrohrad  • Petrodvorce • Puškino (Carskoje Selo)

1. den: odlet z Prahy do Moskvy. 
Transfer do hotelu. Nocleh.
2. den: snídaně. Okružní jízda Mo-
skvou – Rudé náměstí, obchodní 
centrum GUM, Velké divadlo a Ma-
néžní náměstí, Leninský prospekt, 
vyhlídka na Moskvu z Vrabčích hor  
u Lomonosovy univerzity, chrám Kris-
ta Spasitele. Z místa u řeky uvidíme 
na Novoděviččí klášter ze 16. století  
a navštívíme hřbitov, kde jsou pohřbe-
ny významné osobnosti ruské kultury 
i politické scény (Čechov, Šostako-
vič, Gorbačovová, Jelcin, Chruščov).  
Dle časových možností zastávka na 
Vítězné hoře, místě oslav velkých 
výročí. Odpoledne návštěva slavné 
Treťjakovské galerie s díly význam-
ných ruských umělců. Nocleh.
3. den: snídaně. Prohlídka Kremlu 
a chrámů na Chrámovém náměstí 
(chrámy Blagověščenský, Uspen-
ský - korunovační chrám ruských 
carů, Archangelský - pohřební chrám 
moskevských velkoknížat a prvních 
ruských carů), zvonu Car a děla Car. 
Odpoledne individuální volno. Nocleh.
4. den: snídaně. Výlet do Sergijev Po-
sadu (Zagorsk), kde navštívíte Trojic-
kosergijevský klášter - centrum pra-

voslaví. Jedná se o nejbohatší mužský 
klášter v Rusku s typickou ruskou 
chrámovou architekturou se zlatými 
kupolemi. V areálu kláštera lze nalez-
nout i studnu se svatou vodou. Odpo-
ledne návrat do Moskvy. Procházka po 
známém Arbatu, kde bydlel Puškin,  
a oblíbeném místě umělců. Noční 
přejezd lůžkovým vlakem do Petro-
hradu.
5. den: příjezd do Petrohradu, který je 
nerozlučně spjat s osobou cara Petra 
I. Velikého, zakladatele novodobého 
ruského státu. Transfer do hotelu 
a snídaně. Okružní jízda Petrohra-
dem – Něvský prospekt, paláce ve 
Smolném, Palácové náměstí, Letní 
sad. Návrat do hotelu na ubytování  
a odpoledne prohlídka světově proslu-
lé Ermitáže s možností nahlédnout 
do ostatních komnat Zimního paláce 
s nádhernou rokokovou výzdobou. 
Nocleh.
6. den: snídaně. Výlet do letního 
sídla ruských carů Petrodvorců – 
palácového a parkového komplexu  
z 18. století vybudovaného na ploše 
800 ha carem Petrem Velikým. Zde 
se nachází Velký palác, palác Petra 
I., paláce Marli a Montplaisir, pavilon 

Ermitáž a více než 170 fontán, z nichž 
nejznámější jsou socha Samsona, 
kaskády Zlatá hora, Šachová hora, 
Velká kaskáda, Římské fontány a fon-
tána Slunce tvořící s parky velkolepý 
komplex. Po návratu do Petrohradu 
volný program. Nocleh.
7. den: snídaně. Výlet do bývalého 
carského sídla Puškino (Carskoje 
Selo), jemuž dominuje Kateřinský 
palác - mistrovské barokní dílo s nád-
hernou Jantarovou komnatou. Jen 
málo míst v Rusku je spjato s ruskými 
dějinami více než zdejší paláce a par-
ky. Odpoledne návrat do Petrohradu, 
návštěva Petropavlovské pevnosti, 
která je nejstarší dochovanou ka-
mennou stavbou a místem posledního 
odpočinku Romanovců. Osobní volno 
s možností plavby po něvských kaná-
lech. Nocleh.
8. den: snídaně. Dopoledne návštěva 
chrámu sv. Izáka s pozlacenou kopu-
lí, která patří mezi největší na světě. 
Možnost výstupu na vyhlídkový ochoz, 
odkud je nezapomenutelný výhled na 
historické centrum. Dle letového řádu 
individuální volno do odjezdu. Trans-
fer na letiště a odlet do Prahy.
Změna programu vyhrazena.

č. zájezdu termín cena Kč
RMP112L01 19.05.–26.05.2019 29 990
RMP112L02 14.07.–21.07.2019 29 990
RMP112L03 24.08.–31.08.2019 29 990

VYUŽIJTE SLEVU ZA VČASNOU REZERVACI – info str. 4–5

Minimální počet účastníků: 15.
Cena zahrnuje: leteckou přepravu Praha–Moskva a Pe-
trohrad–Praha vč. všech letištních poplatků • transfer 
letiště–hotel–letiště • dopravu klimatizovaným autoka-
rem a výlety dle programu • noční přejezd vlakem II. třídy 
z Moskvy do Petrohradu ve 4lůžkovém kupé • 6 nocí ve 
2lůžkovém pokoji v 3* hotelu se snídaní • služby průvod-
ce FIRO-tour • služby místního česky mluvícího průvodce  
• zákonné pojištění ve znění zákona č. 159/99 Sb.
Fakultativní příplatky: pojištění léčebných výloh 
• komplexní pojištění - viz katalog str. 11 • vízum do Ruska 
(2 290 Kč – zajišťuje CK) • 6x večeře (2 790 Kč) • 1lůžko-
vý pokoj (5 490 Kč) • 2lůžkové kupé v I. třídě (2 590 Kč)  
• vstupy cca 110 EUR • spropitné.
Poznámka: vstup do Treťjakovské galerie, Kremlu, kláš-
tera v Sergijev Posadu, Ermitáže, Kateřinského paláce  
s Jantarovou komnatou, paláce v Petrodvorcích, Petropav-
lovské pevnosti a chrámu sv. Izáka je nutné závazně rezer-
vovat nejpozději při doplatku zájezdu. Na místě již nelze 
zajistit. Platba na místě v EUR.
Ubytování ve 3lůžkovém pokoji nelze zajistit.

Rezervujte na www.firo.cz/RMP112

OBLÍBENÝ PROGRAM 
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RUSKOKouzelný Petrohrad 
s výletem na ostrov Kotlin - letecké víkendy

1. den: odlet do Petrohradu. Transfer 
do hotelu. Nocleh.
2. den: snídaně. Okružní jízda Petro-
hradem, při které uvidíte tepnu města 
- Něvský prospekt a palác ve Smol-
ném. Dále uvidíte Palácové náměstí, 
Letní sad a Měděného jezdce - památ-
ník zakladatele města Petra Velikého. 
Odpoledne prohlídka světově proslulé 
Ermitáže, jejíž sbírka čítá několik mi-
lionů exponátů. Kromě sbírek vyhra-
zených ruské kultuře patří mezi velice 
populární oddělení galerie západoev-
ropského malířství, kde lze obdivovat 
skvostná díla od Rembranta, Ruben-
se a dalších známých mistrů. Také 
budete mít možnost nahlédnout do 
komnat Zimního paláce s nádhernou 
rokokovou výzdobou čítající řadu soch 
v nadživotní velikosti. Nocleh.
3. den: snídaně. Výlet do bývalého 

carského sídla Puškino (Carskoje 
Selo), jemuž dominuje monumen-
tální Kateřinský palác - mistrovské 
barokní dílo v čele s pověstmi opře-
denou Jantarovou komnatou, která 
byla zničena nacisty během II. světové 
války a jejíž věrná kopie byla otevře-
na pro veřejnost v r. 2003. Odpoledne 
po návratu do Petrohradu návštěva  
Petropavlovské pevnosti, která je 
nejstarší dochovanou kamennou 
stavbou a místem posledního odpo-
činku Romanovců. Dále osobní volno, 
které můžete využít k plavbě po něv-
ských kanálech. Nocleh.
4. den: snídaně. Výlet do letního sídla 
ruských carů Petrodvorců. Dopřejte 
si procházku po palácovém a parko-
vém komplexu z 18. století vybudova-
ném na ploše 800 ha carem Petrem 
Velikým, kde uvidíte Velký palác, 

palác Petra I., paláce Marli a Mont-
plaisir, pavilon Ermitáž a více než  
170 fontán, z nichž nejznámější jsou 
centrální Velká kaskáda, Šachová 
hora, kaskády Zlatá hora, socha Sam-
sona bojujícího se lvem, Římské fon-
tány a fontána Slunce tvořící s parky 
velkolepý komplex. Odpoledne po ná-
vratu do Petrohradu volný program. 
Nocleh.
5. den: snídaně. Návštěva chrámu sv. 
Izáka, který byl postaven na tisících 
kůlech a je nejkrásnějším kostelem 
města. Možnost výstupu na vyhlídko-
vý ochoz, odkud je nezapomenutelný 
výhled na historické centrum. Indivi-
duální volno. Nocleh.
6. den: snídaně, individuální volno  
a transfer na letiště a odlet do Prahy.

Změna programu vyhrazena.

č. zájezdu termín cena Kč
RKP112L01 16.04.–21.04.2019 21 990
RKP112L02 21.05.–26.05.2019 21 990
RKP112L03 04.06.–09.06.2019 21 990
RKP112L04 16.07.–21.07.2019 21 990
RKP112L05 10.09.–15.09.2019 21 990

VYUŽIJTE SLEVU ZA VČASNOU REZERVACI – info str. 4–5

Minimální počet účastníků: 15.
Cena zahrnuje: leteckou přepravu Praha–Petrohrad–Pra-
ha vč. všech letištních poplatků • transfery letiště–hotel-
-letiště • dopravu a výlety dle programu • 5 nocí ve 2lůžko-
vém pokoji ve 3* hotelu se snídaní • služby místního česky 
mluvícího průvodce • zákonné pojištění ve znění zákona 
č. 159/99 Sb.
Fakultativní příplatky: pojištění léčebných výloh 
• komplexní pojištění – viz katalog str. 11 • vízum do Rus-
ka (2 290 Kč - zajišťuje CK) • 5x večeře (2 990 Kč) • 1lůžko-
vý pokoj (4 990 Kč) • vstupy cca 90 EUR • spropitné.
Poznámka: vstup do Ermitáže, Kateřinského paláce  
s Jantarovou komnatou, paláce v Petrodvorcích, chrám  
sv. Izáka a Petropavlovské pevnosti je nutné závazně  
rezervovat nejpozději při doplatku zájezdu. Platba na mís-
tě v EUR.
Ubytování ve 3lůžkovém pokoji nelze zajistit.

Rezervujte na www.firo.cz/RKP112

NOVINKA V NABÍDCE
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BĚLORUSKO Velký okruh Běloruskem 
Minsk • Nesvizh • Grodno • NP Belovezhskaya Pushcha • Brest  • Pinsk • NP  Pripyatsky • Minsk 

1. den: odlet z Prahy do Minsku. 
Transfer a okružní jízda.  Individuální 
volno. Večeře a nocleh.
2. den: snídaně. Po snídani odjezd 
ke kouzelnému zámku Mir, který je 
typickým příkladem běloruské ar-
chitektury. Zámek se nachází přímo  
u řeky Mirunka. Následuje přejezd do 
města Nesviž. Město má svojí neopa-
kovatelnou atmosféru, která je umoc-
něná architekturou sídla slovutného 
rodu Radziwillů. Komplex se skládá 
z  hradu a kostela Nejsvětějšího Bo-
žího těla a dalších 8 budov. Večeře  
a nocleh.
3. den: snídaně. Přejezd do města 
Grodno. Město se nachází v blízkosti 
Polska a Litvy. V  minulosti bylo sou-
částí Polska a žije zde velká polská 
komunita. Dominantou města je 
Báthoryho zámek, založený v 11. sto-
letí a přestavěný v duchu italské rene-
sance. Významnými památkami jsou 
také židovská synagoga z 16. století 
a římskokatolická katedrála sv. Fran-

tiška Xaverského z roku 1705. Přejezd 
do Národního parku Belovezhskaya 
Puscha.  Večeře a nocleh.
4. den: snídaně. Bělověžský prales 
leží po obou stranách hranice Polska 
a Běloruska mezi řekami Narewka a 
Hwoźna. Oblast zařazená na seznam 
světového dědictví UNESCO. Prohlíd-
ka parku a návštěva Muzea přírody. 
Přejezd do města Brest. Město bylo 
v  průběhu staletí součástí Ruska a 
od roku 1918 do roku 1939 součástí 
Polska.  Roku 1939 po dohodě s hitle-
rovským Německem obsadil východní 
Polsko (dnes západní Bělorusko) So-
větský svaz; po 2. světové válce byla 
odsunuta většina Poláků. Město se 
stalo jedním z centrem počátečního  
odporu Rudé armády během 2. světo-
vé války, kdy při Operaci Barbarossa 
sovětští vojáci hrdinně bránili Brest-
skou pevnost. Prohlídka města. Veče-
ře a nocleh.
5. den: po snídani přejezd do města 
Pinsk.  Prohlídka jezuitského kláš-

tera, který je tvořen obrovským kos-
telem Blahoslavené Panny Marie a 
Kolegia.  Přejezd do Národního parku 
Pripyatsky. Večeře a nocleh.
6. den: snídaně. Celodenní prohlídka 
parku. Jedná se o oblast zaplněnou 
množstvím bažin, močálů a mokřad. 
Místní parku říkají „plíce Evropy“.  Na 
území parku se nachází více jak dvěstě  
druhů vodních ptáků. Komentovaná 
prohlídka s místím průvodcem. Veče-
ře a nocleh.
7. den: snídaně. Přejezd do hlavního 
města Minsku.  Prohlídka města. Ná-
městí Nezávislosti, které je obklopené 
vládními budovami a úřady. Katedrála 
Panny Marie ze 17. století. Dále pro-
jížďka unikátním metrem. Volný čas 
na nákupy. Individuální volno. Večeře 
a nocleh.
8. den: po snídani dle letového řádu 
transfer na letiště a odlet do Prahy.

Změna programu vyhrazena.

VYUŽIJTE SLEVU ZA VČASNOU REZERVACI – info str. 4–5

Minimální počet účastníků: 15.
Cena zahrnuje: leteckou dopravu Praha-Minsk-Praha  
s možným přestupem vč. všech letištních poplatků  
• dopravu autobusem nebo minibusem • 7 nocí v 2lůžko-
vém pokoji ve 3* hotelech s polopenzí • služby průvodce 
FIRO-tour • zákonné pojištění ve znění zákona č. 159/99 Sb.
Cena nezahrnuje: pojištění léčebných výloh • komplexní 
pojištění - viz katalog str. 11 • 1lůžkový pokoj (5 990 Kč) 
•vstupy cca 60 EUR.

Rezervujte na www.firo.cz/BVO1G2

č.zájezdu termín cena
BVO1G2L01 08.06.–15.06.2019 27 990

NOVINKA V NABÍDCE
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GRUZIEGruzie - země zaslíbená
Tbilisi • Mstkheta • Ananuri • Kazbegi • Gori • Uplistsikhe • Batumi • Bodbe • Signagi • Velistsikhe

1. den: odlet z Prahy do Tbilisi.
2. den: po příletu (zpravidla brzy 
ráno) transfer do hotelu, ubytování  
a odpočinek. Po pozdější snídani bude 
první zastávkou prohlídka bývalého 
hlavního města Gruzie - Mstkhe-
ta (UNESCO). Uvidíte klášter Jvari  
a velkolepou katedrálu gruzínské orto-
doxní církve Svetitsk-hoveli, kde ucho-
vávají cennou relikvii - útržek Kristo-
va pláště. Návrat do Tbilisi a večeře  
v místní restauraci s představením 
gruzínského folklóru. Nocleh.
3. den: snídaně. Dopoledne prohlíd-
ka Tbilisi - okouzlující hlavní město 
Gruzie s fascinující historií, kde jsou 
všechna zajímavá místa velmi blízko 
u sebe. Prohlídku starého města za-
čnete u Metekhi - kostel gruzínských 
králů z 12. st.- a pokračovat budete  
u katedrály Sioni z 5. st. zasvěcené 
Panně Marii a baziliky Ančischati ze 6. 
st. Dále uvidíte synagogu, četné palá-
ce a nádherné lázeňské domy ze 17. 
st. ve čtvrti sirných lázní, které byly po 
staletí oblíbeným místem i takových 
hostů, jako byl Puškin, Tolstoj aj. Po 
procházce ve spleti uliček s obchůd-
ky se ocitnete na náměstí Svobody  
a navštívíte Národní muzeum. Po pro-
hlídce města bude následovat oběd  
a osobní volno. Nocleh.
4. den: snídaně. Dnešní výlet do Kaz-
begi začnete přejezdem průsmyku 
Jvari (2 395 m n. m.), který je obklo-

pen horskými velikány. Zažijete ohro-
mující jízdu po staré vojenské cestě, 
která vás přivede nejdříve k pevnosti 
Ananuri a dále podél řeky Aragvi.  
V případě příznivého počasí zahlédne-
te jeden z nejvyšších ledovců Kavkazu 
- Mt. Kazbegi (5 047 m n. m.). Cestou 
můžete ochutnat vynikající minerální 
vodu vyvěrající ze skal. Fakultativně 
možnost výjezdu autem z Kazbegi 
přes krásné údolí a lesy ke kostelu 
Nejsvětější Trojice v Gergeti, který se 
nachází v nadmořské výšce 2 170 m. 
Návrat do Tbilisi. Večeře a nocleh.
5. den: po snídani výlet do města Gori, 
kde se v r. 1879 narodil Stalin. Navští-
víte muzeum, které mapuje jeho život 
od skromných začátků až do jeho 
smrti. Kousek odtud uvidíte naprosto 
unikátní jeskynní město Uplistsikhe, 
kudy procházela Hedvábná cesta. 
Celé město je komplexem kamenných 
ulic, domů, tajuplných tunelů, vodních 
nádrží a trhů, ale je tu i nejstarší di-
vadlo v Gruzii. Odjezd do Batumi. Zde 
prozkoumáte bohatou a pestrou his-
torii města s působivým výhledem na 
Černé moře. Večeře a nocleh.
6. den: snídaně. Volný den, který 
můžete strávit lenošením na břehu 
Černého moře. Možnost individuální 
návštěvy Etnografického muzea nebo 
botanické zahrady. Večeře a nocleh.
7. den: snídaně. Výlet do Prometheo-
vy jeskyně, která je bohatá na stalak-

tity, stalagmity, zkamenělé vodopády, 
jeskynní perly, podzemní řeky, jezera. 
Po prohlídce delší přejezd do Tbilisi. 
Večeře a nocleh.
8. den: po snídani se vydáte do regi-
onu Kakheti, který je proslulý pěs-
továním vinné révy a nejlepšího vína. 
Bohatá půda, spalující slunce a těžká 
práce nechaly vzniknout kolem 500 
variací vína. Zdejší kraj je symbolem 
gruzínské pohostinnosti, přátelství, 
tolerance a klíčem k dlouhověkosti. 
Navštívíte klášter Bodbe s hrobkou 
sv. Niny. Užijete si dechberoucí po-
hledy na zdejší krajinu a zažijete ne-
zvyklé charisma královského města 
Signagi. Procházka úzkými uličkami 
městečka, ležícího na horské terase 
s neobyčejným výhledem do Alazan-
ského údolí. Pokračovat budete do 
Tsinandali, kde můžete navštívit mu-
zeum z 19. století, které vlastní člen 
gruzínské královské rodiny a kde lze 
projít v krásné zahradě. Na závěr dne 
zastávka ve Velistsikhe, kde navští-
víte rodinné vinařství, které nabízí 
velkou příležitost pro milovníky his-
torie a vína. Ochutnávka vína, které je 
vyrobeno nejstarší metodou na světě  
vč. oběda. Návrat do hotelu a nocleh.
9. den: transfer na letiště (zpravidla 
brzy ráno) a odlet do Prahy.

Změna programu vyhrazena.

č. zájezdu termín cena Kč
GAZ1E8L01 30.05.–07.06.2019 34 990
GAZ1E8L02 15.09.–23.09.2019 34 990

VYUŽIJTE SLEVU ZA VČASNOU REZERVACI – info str. 4–5

Minimální počet účastníků: 15.
Cena zahrnuje: leteckou přepravu Praha–Tbilisi–Praha 
s přestupy vč. všech letištních poplatků • transfer letiš-
tě–hotel–letiště • dopravu klimatizovaným autokarem dle 
programu • 7 nocí ve 2lůžkovém pokoji v 3* hotelech s po-
lopenzí • 1x odpočinek na hotelu v Tbilisi (po příletu časně 
ráno) • služby průvodce FIRO-tour • služby místního prů-
vodce • zákonné pojištění ve znění zákona č. 159/99 Sb.
 Fakultativní příplatky: pojištění léčebných výloh 
• komplexní pojištění - viz katalog str. 11 • 1lůžkový po-
koj (6 490 Kč) • výlet jeepem v Gergeti - cca 40 EUR/auto  
• vstupné cca 20 EUR • spropitné.
Poznámka: vzhledem k příletu do Tbilisi časných ranních 
hodinách mají účastníci zájezdu zajištěny hotelové poko-
je pro pohodlný odpočinek a hygienu. Jelikož jde o dobu 
kratší než běžný nocleh, není toto ubytování uvedeno  
v ceníku v celkovém počtu nocí, ale jako samostatná služ-
ba zahrnutá v základní ceně zájezdu.

Rezervujte na www.firo.cz/GAZ1E8

POLOPENZE V CENĚ
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ARMÉNIE Nejkrásnější kouty Arménie
Jerevan • Echmiadzin • Ambert • Khor Virap • Areni • Noravank • Dilijan • Garni • Gerhard 

1. den: večer odlet do Jerevanu.
2. den: ráno po příletu transfer do ho-
telu, ubytování, snídaně a odpočinek. 
Dopoledne odjezd do Echmiadzinu, 
což je od 15. století sídlo katolikose 
- nejvyššího představitele armén-
ské apoštolské církve. K pokladům 
Echmiadzinu patří klášter s katedrá-
lou ze 4. století se zlatým pokladem 
arménské církve a starobylý kostel 
Hripsime. Cestou zpět prohlídka 
zřícenin architektonického skvostu 
– chrámu Zvartnots vypovídajícím  
i po zničení zemětřesením o své ma-
jestátní kráse a bohatosti. Uvítací ve-
čeře v arménské restauraci. Nocleh  
v Jerevanu.
3. den: snídaně. Prohlídka hlavního 
města Jerevanu. Zastávka u pevnosti 
Erebuni z 8. století a prohlídka histo-
rického muzea v centru města, které 
nabízí sbírku objektů od starověku po 
současnost. Oběd v arménské restau-
raci. Návštěva světoznámé Jerevan 
Brandy Factory s ochutnávkou. Indi-
viduální volno. Návrat na nocleh.
4. den: snídaně. Celodenní výlet do 
kraje u řeky Kasakh. Pěší procházka 
po úbočí k pevnosti Amberd na sva-
zích hory Aragats (2 300 m n. m.). Pro-
hlídka klášterních komplexů a vesnic 
Sagmosavank a Hovhannavank vy-
tvářejících s okolní krajinou a horou 
Aragats nádherné scenérie. Oběd  
v místní restauraci. Nocleh v Jerevanu.
5. den: snídaně. Návštěva jednoho  
z nejsvatějších míst Arménie - kláš-
tera Khor Virap s panoramatickým 
výhledem na biblickou horu Ararat. 
Ochutnávka známého vína ve vesnici 
Areni. Oběd v místní kavárně. Ka-
ňon Noravank s pestrými přírodními 
scenériemi a unikátním komplexem 

kostelů a kamenných křížů kláštera 
Noravank. Poté přejezd na jih. Večeře 
a nocleh v Gorisu.
6. den: snídaně. Dopoledne návštěva 
kláštera Tatev s prohlídkou mistrov-
ského díla středověké architektury 
budované od 9. stol. Možnost přejezdu 
nejdelší lanovkou na světě (5,7 km). 
Oběd v místní restauraci. Přejezd po 
stopách karavan přes sedlo Selim 
k pozoruhodně zachovalé Selimské 
karavanseraji - důležité zastávce na 
staré Hedvábné stezce k tyrkysové-
mu jezeru Sevan ležícímu ve výšce  
1 900 m n. m., a procházka podél 
břehů „Modré perly". Večeře a nocleh 
u jezera Sevan.
7. den: snídaně. Dopoledne projížďka 
lodí po horském jezeru vulkanického 
původu Sevan, u něhož leží i klášter 
Sevanavank z 9. století. Prohlídka 
kláštera s vyhlídkou na jezero. Pře-
jezd přes město Dilijan, obklopené 
zalesněnými horami se známým sa-

natoriem, k Parz Lich (cestou oběd). 
Pěší procházka (cca 2,5 hod.) lesní 
cestou od horského jezera Parz ke 
klášteru Goshavank z 13. století. Pře-
jezd na nocleh v Jerevanu.
8. den: snídaně. Dopoledne návštěva 
Matenadaran muzea, které ukrývá 
jednu z nejstarších a největších sbírek 
knih na světě. Poté odjezd do chrámu 
v Garni – letního sídla arménských 
králů postaveného v 1. století. Je to 
jediný dochovaný pohanský chrám  
v Arménii, který je nezničený po při-
jetí křesťanství. Procházka nádher-
ným kaňonem s čedičovými stěnami. 
Oběd v místní pekárně. Po prohlídce 
středověkého jeskynního kláštera Ge-
rhard návrat do Jerevanu. Rozlučková 
večeře v arménské restauraci. Nocleh 
v Jerevanu.
9. den: brzy ráno transfer na letiště  
a odlet do Prahy.

Změna programu vyhrazena.

č. zájezdu termín cena Kč
AOQ112L01 11.06.–19.06.2019 35 990
AOQ112L012 03.09.–11.09.2019 35 990

VYUŽIJTE SLEVU ZA VČASNOU REZERVACI – info str. 4–5

Minimální počet účastníků: 20.
Cena zahrnuje: leteckou přepravu Praha–Jerevan–Pra-
ha s možným přestupem vč. všech letištních poplatků  
• transfer letiště–hotel–letiště • dopravu klimatizovaným 
autokarem dle programu • 7 nocí ve 2lůžkovém pokoji ve 
3*/4* hotelech • 1x odpočinek na hotelu v Jerevanu (po 
příletu časně ráno) • 7x snídaně • 6x oběd • 4x večeře  
• služby průvodce FIRO-tour • služby místního průvodce 
• vstupy dle programu včetně Jerevan Brandy Factory  
s ochutnávkou • zákonné pojištění ve znění zákona  
č. 159/99 Sb.
Fakultativní příplatky: pojištění léčebných výloh 
• komplexní pojištění - viz katalog str. 11 • 1lůžkový pokoj 
(6 290 Kč) • spropitné.
Poznámka: vzhledem k možnému příletu do Jerevanu 
časně ráno mají účastníci zájezdu zajištěny hotelové po-
koje pro pohodlný odpočinek a hygienu. Jelikož jde o dobu 
kratší než běžný nocleh, není toto ubytování uvedeno v ce-
níku v celkovém počtu nocí, ale jako samostatná služba 
zahrnutá v základní ceně zájezdu.

Rezervujte na www.firo.cz/AOQ112

POLOPENZE V CENĚ

VSTUPY V CENĚ
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UZBEKISTÁNPerly Uzbekistánu - křižovatky Hedvábné stezky 
Taškent • Chiva • Kyzyl-Kum • Buchara • Šachrisabz • Samarkand

1. den: odlet odpoledne z Prahy. Přílet 
do Taškentu, transfer do hotelu, uby-
tování. Nocleh.
2. den: snídaně. Prohlídka Tašken-
tu – náměstí Nezávislosti s budovou 
vlády a senátu, Taškentské divadlo 
opery a baletu pojmenované po Ali-
šeru Navoim, medresy Barak Chán  
a Kukeldaš, mauzoleum Kafal Šaší-
ho, Muzeum užitého umění. V odpo-
ledních hodinách přelet do Urgenče  
v Chorzémské oáze a odjezd do 30 km 
vzdálené Chivy. Večeře a nocleh.
3. den: snídaně. Prohlídka klenotu 
Střední Asie Chivy – vnitřní město 
Ičan-Kala, medresa chána Muh-
ammeda Amina s minaretem Kalta 
Minor, pevnost Kunya Ark z 12. sto-
letí, která sloužila jako chánův palác, 
mauzoleum Pahlavána Mahmúda  
a mešita Džuma s ojedinělou mož-
ností vystoupat na minaret. Večeře  
a nocleh.
4. den: snídaně. Celodenní pře-
jezd autokarem zajímavou pouští 
 Kyzyl-Kum po bývalé karavanní stez-

ce do Buchary. Večeře a nocleh.
5. den: snídaně. Prohlídka Buchary 
se 140 chráněnými stavebními pa-
mátkami – pevnost Ark, sídlo buchar-
ských emírů a symbol vznešenosti  
a moci, mauzoleum Ismaila Sama-
ního a Česme Ajúba, nejkrásnější 
mešita ve městě - Bolo Hauz, vodo-
jem Lyabi Hauz z roku 1620, tradiční 
uzbecký bazar s orientálním zbožím, 
mešita a nejvyšší minaret v Buchaře 
Poj Kalján a medresa Miri Arab, kte-
rá dodnes slouží jako škola koránu.  
Večeře a nocleh.
6. den: snídaně. Přejezd autokarem 
do Šachrisabzu a prohlídka města 
starého více než 2 700 let, které je 
spojeno s osobností Alexandra Ve-
likého a rodištěm dobyvatele Asie 
Tamerlána (Timura), uvidíte „Bílý 
palác“ Ak-saraj Sardi považovaný za 
nejvýznamnější památku ve městě, 
komplex Dorus Siadat, mauzoleum 
Džechangira, komplex Dorut Tillavat 
včetně Gumbazi-Seiidan a „mešity  
s modrou kopulí“ Kok Bumbazi. Pře-

jezd do důležité křižovatky na Velké 
hedvábné stezce, do Samarkandu. 
Večeře a nocleh.
7. den: snídaně. Celodenní prohlíd-
ka Samarkandu – náměstí Registán  
s Ulugbekovou medresou a medre-
sami Tillya-Kori a Šér-dor, mauzo-
leum s tyrkysovou kopulí Gur Emir, 
prohlídka starobylého architektonic-
kého komplexu Šachi Zinda, kde byl 
pohřben popel bratrance proroka 
Kusama ibn Abbase. Na závěr návště-
va grandiózní stavby muslimského 
světa – mešity Bibi-Chanym z konce  
14. století s hlavním portálem vyso-
kým 40 metrů. Návštěva observatoře 
Ulugbeka. Večeře a nocleh.
8. den: snídaně. Prohlídka památníku 
Imáma Al Buchari - komplex mauzo-
lea, mešity a dalších zajímavých sta-
veb. Odjezd autokarem do Taškentu. 
Večeře s folklórním představením. 
Transfer na letiště a odlet do Prahy.
9. den: přílet do Prahy.

Změna programu vyhrazena.

č. zájezdu termín cena Kč
UHS122L01 12.04.–20.04.2019 48 290
UHS122L02 05.10.–13.10.2019 48 290

VYUŽIJTE SLEVU ZA VČASNOU REZERVACI – info str. 4–5

Minimální počet účastníků: 12.
Cena zahrnuje: leteckou přepravu Praha–Taškent–Praha 
s přestupy vč. všech letištních poplatků • dopravu autobu-
sem (event. minibusem) dle programu • 8 nocí ve 2lůžko-
vém pokoji ve 3*/4* hotelech • 7x polopenze (vč. 1 večeře  
s folklórním představením) • vstupné dle programu  
• služby průvodce • zákonné pojištění ve znění zákona  
č. 159/99 Sb.
Fakultativní příplatky: pojištění léčebných výloh 
• komplexní pojištění - viz str. 11 • 1lůžkový pokoj (5 190 Kč)  
• vstupní vízum do Uzbekistánu (2 600 Kč – zajišťuje CK)  
• spropitné (místní personál, řidič).
Poznámka: zájezd je pořádán ve spolupráci s CK Čedok.

Rezervujte na www.firo.cz/UHS122

POLOPENZE V CENĚ

VSTUPY V CENĚ
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TURECKO Grand tour Tureckem
Antalya • Konya • Kappadokia • Zelve • Avanos • Hattusas • Ankara • Istanbul • Bursa • Trója 
• Pergamon • Efes • Pamukkale • Hierapolis 

1. den: odlet z ČR do turecké Antalye, 
transfer do hotelu, večeře a nocleh.
2. den: snídaně a následně přejezd 
přes pohoří Taurus do někdejšího 
hlavního města seldžucké říše Konye, 
města vystavěného na dně vyschlého 
jezera, kde navštívíte klášter dervišů 
a mauzoleum Mevlany, zakladatele 
řádu tančících dervišů, a mešitu Se-
limiye. Po stopách Hedvábné cesty 
příjezd do noclehárny pro velbloudí 
karavany Sultanhani Kervansaray ze 
13. století. Po prohlídce odjezd do Ka-
ppadokie na večeři a nocleh.
3. den: po snídani návštěva podzem-
ního města Kaymakli, nejhlubšího 
podzemního města v Turecku, které 
je až 60 m hluboko vykopané v lávo-
vé tufě. Prohlídka vesnice Uchisar, 
návštěva manufaktury na výrobu 
suvenýrů z onyxu. V údolí Göreme, 
tzv. muzeu pod širým nebem, na-
vštívíte klášterní komplexy a kostely  
z 11. století s nádherně zachovalými 
freskami. Následuje návštěva vesnice 
Zelve a jejího klášterního komplexu, 
který tvoří 3 spojená údolí. Projížďka 
Avanosem, městem hrnčířů, návště-
va keramické dílny. Večeře a nocleh 
v Kappadokii. Fakultativně možnost 
folklórního večera Turecká noc, kde 
mimo jiné uvidíte i ukázku derviš-
ského obřadu sema. Další možností 
je fakultativní let horkovzdušným 
balonem nad magickou krajinou  
Kappadokie.
4. den: po snídani odjezd do Hattusas, 
bývalého hlavního města Chetitské 
říše. Dále návštěva nejposvátnějšího 
místa Chetitské říše – skalní svatyně 
Yazilikaya s reliéfy chetitských bohů  
a králů. Odpoledne odjezd do Ankary 

na večeři a nocleh.
5. den: po snídani přejezd na Citadelu 
s prohlídkou starých tureckých domů 
a výhledem na město. Následuje pro-
hlídka světoznámého Muzea anatol-
ských civilizací s největší sbírkou che-
titského umění, reliéfů a hliněných 
tabulek s klínovým i hieroglyfickým 
chetitským písmem. Přejezd z Anka-
ry do Istanbulu na večeři a nocleh.  
V případě časových možností návštěva 
Grand Bazaru.
6. den: po snídani pěší prohlídka sta-
rého Istanbulu, návštěva Modré meši-
ty, chrámu Hagia Sophia, Hippodromu 
se třemi obelisky – egyptským, Theo-
dosiovým a hadím. Návštěva paláco-
vého komplexu Topkapi. Odpoledne 
prohlídka Velkého a Egyptského baza-
ru a Nové mešity – Yeni Camii. Fakul-
tativně možnost plavby po Bosporu. 
Návrat na večeři do hotelu.
7. den: snídaně a následný přejezd 
zpět do Asie přes Bosporskou úžinu. 
V Gebze nalodění na trajekt do Yalovy. 
Pokračování do Bursy. V Burse pro-
hlídka Velké mešity, Zelené mešity, 
Zeleného mauzolea a dle časových 
možností návštěva bazaru s hedvá-
bím. V podvečer volno, večeře a nocleh.
8. den: po snídani přejezd do Tróji. 
Návštěva starobylé Tróji s archeo-
logickým komplexem a Trojským 
koněm. Odjezd na večeři a nocleh.
9. den: po snídani prohlídka Perga-
monu, kde navštívíte nádherný Tra-
jánův chrám, nejstrmější divadlo an-
tického světa s nádherným výhledem 
a zbytky druhé největší knihovny an-
tického světa. Dále navštívíte antické 
lázeňské centrum Aesclepion s tune-
lem zdraví a řadou zařízení pro lázeň-

ské procedury. Pokračování do Efesu, 
hlavního města provincie Asia a nyní 
nejzachovalejšího antického města  
v Asii. Zde uvidíte vše, co bylo důležité 
pro život antického města – promená-
dy, lázně, Celsovu knihovnu, divadlo, 
agoru i obytné domy vyzdobené mo-
zaikami. Odjezd do hor ke Slavičímu 
vrchu s domkem, kde údajně žila  
a zemřela Panna Marie. Návštěva ma-
nufaktury na výrobu kožených oděvů  
s možností nákupu. Odjezd na večeři 
a ubytování.
10. den: snídaně, přejezd přes Denizli 
do Pamukkale, kde uvidíte sněhobílé 
vápencové útesy a jezírka s tyrkysově 
modrou léčivou vodou. Dále navštívíte 
antické lázeňské město Hierapolis, 
kde byla k léčení využívána termální 
léčivá voda z Pamukkale a kde vše 
sloužilo k pohodlí lázeňských hostů. 
Večeře a nocleh v okolí Pamukkale.
11. den: po snídani zastávka ve výrob-
ně koberců, kde máte možnost spat-
řit samotný počátek spřádání vláken 
hedvábí nebo vlny přes jejich barvení 
a tkaní až po finální hotové výrob-
ky. Přejezd do Antalye, okružní jízda 
městem s možností nákupů, večeře  
a nocleh v Antalyi nebo Kemeru.
12. den: dle letového řádu transfer na 
letiště v Antalyi a odlet zpět do ČR.
Varianta na 14 nocí, 12.–14. den: in-
dividuální volno ve 3* hotelu s polo-
penzí v oblasti Antalye (za příplatek 
možnost pobytu v hotelu dle vlastní-
ho výběru s all inclusive na Turecké  
riviéře).
15. den: dle letového řádu transfer na 
letiště v Antalyi a odlet zpět do ČR.

Změna programu vyhrazena.

Č. zájezdu termín cena Kč nocí
TGR187L01 17.05.-28.05.2019 30 990 11
TGR187L02 17.05.-31.05.2019 33 990 14
TGR187L03 30.08.-10.09.2019 30 990 11
TGR187L04 30.08.-13.09.2019 33 990 14
TGR187L05 11.10.-22.10.2019 30 990 11
TGR187L06 11.10.-25.10.2019 33 990 14

VYUŽIJTE SLEVU ZA VČASNOU REZERVACI – info str. 4–5

Minimální počet účastníků: 30.
Cena zahrnuje: leteckou dopravu Praha/Brno/Ostrava–
Antalya–Praha/Brno/Ostrava • dopravu klimatizovaným 
autokarem • 11 (resp. 14) nocí ve 2lůžkovém pokoji ve 3* 
hotelech • 11 (resp. 14) polopenzí • služby průvodce FIRO-
-tour • služby místního průvodce • zákonné pojištění ve 
znění zákona 159/99 Sb.
Fakultativní příplatky: pojištění léčebných výloh 
• komplexní pojištění - viz katalog str. 11 • 1lůžkový pokoj 
(11 nocí 9 990 Kč, 14 nocí 12 990 Kč) • vstupy (cca 90 EUR) 
• dobrovolné bakšišné
Poznámka: v termínech na 14 nocí je v ceně zahrnu-
to prodloužení v hotelu 3* s polopenzí, může se jednat  
i o městský hotel. V případě zájmu o prodloužení v hotelu 
dle vašeho výběru příplatek na vyžádání.
Odlety z Brna a Ostravy jen ve vybraných termínech (srpen).

Rezervujte na www.firo.cz/TGR187

OBLÍBENÝ PROGRAM 
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TURECKOZemí půlměsíce
Antalya • Bursa • Istanbul • Trója • Pergamon • Efes • Pamukkale • Antalya

1. den: odlet z Prahy do Istanbulu, 
transfer z letiště do hotelu. Dle letové-
ho řádu možná večerní pěší prohlídka 
města. Večeře a nocleh v hotelu.
2. den: po snídani prohlídka Istanbu-
lu. Navštívíte komplex paláce Topkapi 
s jeho jedinečnou sbírkou čínského 
porcelánu, klenotnicí a Pavilonem 
posvátného roucha. Pravou orientální 
atmosféru zažijete při návštěvě Vel-
kého a Egyptského bazaru s kořením 
a tureckými dobrotami včetně nefal-
šovaného tureckého medu. Naproti 
Egyptskému bazaru navštívíte také 
Novou mešitu – Yeni Cami, která je 
nádhernou ukázkou osmanské ar-
chitektury. Odpoledne fakultativně 
možnost plavby po Bosporu. Večeře  
a nocleh v Istanbulu.
3. den: po snídani dokončení pro-
hlídky Istanbulu. Projdete se po Hip-
podromu ve čtvrti Sultanahmet, kde 
uvidíte 3 obelisky – egyptský, Theo-
dosiův a hadí. Navštívíte chrám Boží 
moudrosti – Hagia Sophia – a budete 
obdivovat krásu Modré mešity s její-
mi 6 minarety. Následuje přejezd do 
prvního města Osmanské říše Bursy. 
Prohlídka osmanských památek – Ze-
lené mešity, Zeleného mauzolea, Vel-
ké mešity, a návštěva bazaru s hedvá-
bím. Večeře a nocleh v Burse.
4. den: snídaně a následný přejezd do 
bájemi opředené Tróji se světozná-
mými Schliemannovými vykopávkami. 
Přejezd na ubytování, večeři a nocleh 
v okolí Ayvaliku.
5. den: po snídani odjezd do helén-
ského města Pergamonu. Toto město 
patřilo k nejkrásnějším městům své 
doby, a to zejména díky své poloze na 
vrcholu strmého kopce. Město bylo 

vybudováno na umělých terasách. 
Uvidíte nejstrmější divadlo antické-
ho světa s nádherným výhledem do 
krajiny, místo, kde stával světozná-
mý Diův oltář, zbytky slavné Perga-
monské knihovny, která je druhou 
největší knihovnou antického světa, 
a Athenina chrámu. Vrcholu akropole 
pak vévodí Trajánův chrám. Dále na-
vštívíte starověké lékařské centrum 
Aesclepion, zasvěcené bohu léčení 
Aesclepiovi. Zde se projdete Tunelem 
zdraví a možná budete překvapeni, jak 
málo se současné léčebné procedury 
liší od těch minulých. Následuje pře-
jezd a návštěva nejlépe zachovalého 
antického města na světě – Efesu. 
Římské lázně, Kurétská a Mramoro-
vá třída, Hadriánův chrám, Trajánova 
fontána, Celsova knihovna a největ-

ší divadlo antického světa, to jsou 
jen příklady nesčetného množství 
pamětihodností. Návštěva obchodu  
s kůží. Večeře a nocleh v Kusadasi.
6. den: po snídani přejezd na prohlíd-
ku Pamukkale, mohutných vápenco-
vých teras s termální vodou, zvaných 
též „bavlněný zámek“. Prohlídka an-
tického města Hierapolis, které využí-
valo léčivých účinků vody z Pamukka-
le. Město je známé největší nekropolí 
v Malé Asii. Návštěva manufaktury na 
výrobu ručně vázaných koberců. Veče-
ře a nocleh v okolí Pamukkale.
7. den: po snídani přejezd do Antalye, 
individuální volno, večeře a nocleh  
v hotelu v Antalyi.
8. den: dle letového řádu transfer na 
letiště v Antalyi, odlet zpět do ČR.
Změna programu vyhrazena.

Č. zájezdu termín cena Kč
TRO187L01 10.05.–17.05.2019 25 990
TRO187L02 01.11.–08.11.2019 25 990

VYUŽIJTE SLEVU ZA VČASNOU REZERVACI – info str. 4–5

Minimální počet účastníků: 20.
Cena zahrnuje: leteckou dopravu Praha–Istanbul a An-
talya–Praha (v listopadovém termínu Praha - Antalya  
a Istanbul - Praha) • dopravu klimatizovaným autokarem 
• 7 nocí ve 2lůžkovém pokoji ve 3* hotelech • 7 polopenzí 
• služby průvodce FIRO-tour • služby místního průvodce  
• zákonné pojištění ve znění zákona 159/99 Sb.
Fakultativní příplatky: pojištění léčebných výloh 
• komplexní pojištění - viz katalog str. 11 • 1lůžkový pokoj 
(7 990 Kč) • vstupy (cca 60 EUR) • dobrovolné bakšišné
Poznámka: na základě letových řádů mohou být buď pří-
mé lety nebo lety s přestupem v Istanbulu.

Rezervujte na www.firo.cz/TRO187
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Cesta za perlami Kypru
Bellapais • Kyrenia • hrad sv. Hilariona • Nicosia • Famagusta • Salamis • Karpaz • Dipkarpaz 
• Golden Beach • Larnaca • Lefkara 

1. den: dle letového řádu odlet z Pra-
hy do Ercanu (s mezipřistáním v Anta-
lyii nebo Istanbulu). Transfer z letiště 
do hotelu v oblasti Kyrenie, individu-
ální volno, nocleh.
2. den: po snídani odjezd na prohlíd-
ku opatství Bellapais, kde se v krás-
ných zahradách nacházejí dochované 
ruiny původního sídla Kyrenijského 
biskupa. Ze zřícenin tohoto gotického 
kláštera, který se nachází ve stejno-
jmenné vesničce, jsou nádherné vý-
hledy na Kyrenii a její pobřeží. Můžete 
si zde zakoupit suvenýry a ochutnat 
místní speciality. Po obědě prohlídka 
středověké pevnosti v Kyrenii, odkud 
jsou opět krásné výhledy na přístav 
jachet. Součástí zříceniny hradu je 
námořní muzeum s vrakem obchod-
ní lodi z doby Alexandra I. Velikého.  
Po prohlídce přístavního města  
Kyrenia návrat do hotelu, individuální 
volno, večeře a nocleh.
3. den: po snídani odjezd na prohlídku 
zříceniny hradu sv. Hilarion, vyrůs-
tajícího ze strmé skály, která se tyčí  
v horách nad Kyrenií. Výhledy do okolí 
jsou znovu nezapomenutelné. Hrad 
údajně inspiroval Walta Disneyho  
k vytvoření paláce zlé královny v po-
hádce o Sněhurce. Po obědě následu-
je návštěva místního vinařství s ochut-
návkou domácích produktů, zastavíte 
se také v obchodě s koženými výrobky. 
Návrat na večeři a nocleh do hotelu.
4. den: snídaně. Následně odjezd na 
celodenní výlet do Nicosie, hlavní-
ho města, které je rozděleno na jižní 
řeckou a severní tureckou část. Město 
je oddělené demilitarizovanou zónou 
spravovanou OSN. Cestou se zastavíte 
u městských hradeb, Kyrenejské brá-
ny a Benátského sloupu. Dominanta 
města, mešita Selimiye, která vznikla 
přestavbou gotické katedrály, je jed-
nou z dochovaných památek. Doporu-
čujeme návštěvu tradičního hostince 
Buyuk Han, zbudovaného v osman-
ském stylu v bývalém karavansaraji, 
kde stále vládne atmosféra starých 
časů. Po obědě volný čas na nákupy 
suvenýrů v řecké části města. Návrat 
na večeři a nocleh v hotelu v Kyrenii.
5. den: po snídani odjezd do Famagu-
sty, města nacházejícího se ve stejno-
jmenné zátoce na východě ostrova, od 
roku 1983 na území Severokyperské 

turecké republiky. Cestou zastávka 
ve zlatnictví s možností nákupů za 
výhodné ceny. Směrem na Salamis 
stojí klášter sv. Barnabáše se 2 mu-
zei a komorovou hrobkou sv. Barna-
báše. Po jeho prohlídce se podíváte 
na nedaleké ruiny antického města 
Salamis, které bývalo ve starověku 
hlavním městem Kypru. Prohlídka za-
chovalého komplexu antických pamá-
tek (římské divadlo, lázně, starověké 
mozaiky). Po obědě následuje pro-
hlídka Famagusty. Její jižní předměs-
tí, Varosha, představuje od roku 1974 
neblahý symbol rozděleného Kypru. 
Někdejší luxusní příměstské letovis-
ko, kam se sjížděly světové filmové 
hvězdy, je nyní zcela opuštěným, uza-
vřeným vojenským prostorem a stalo 
se z něj tzv. „město duchů“. Ve městě 
Famagusta jsou k vidění ruiny františ-
kánského kláštera a dalších kostelů, 
pozůstatky vil a paláců bohatých kup-
ců a šlechticů nebo gotická katedrá-
la sv. Mikuláše, která byla později 
přeměněna na měšitu Lala Mustafa 
Pasha. Pevnost ve starém přístavu, 
tzv. Othellova věž, získala svůj název 
díky Williamu Shakespearovi a jeho 
ději ve hře Othello. Z vrcholu této 
věže si užijete nádherný výhled na 
celé město a přístav. Nezapomeňte se 
zastavit v místní vyhlášené cukrárně 
Petek, z jejíž široké nabídky domá-
cích zákusků a cukrovinek vás bude 
přecházet zrak. Při zpáteční cestě na-
vštívíte dílnu s ručně tkanými koberci. 
Toto řemeslo patří k jednomu z nej-
starších řemesel na ostrově. Večeře 
a nocleh v hotelu v okolí Famagusty.
6. den: individuální volno s možností 

fakultativního výletu na poloostrov 
Karpaz, přírodní rezervaci, která je 
zastávkou tažných ptáků, vyhláše-
ným místem želv a divokých oslů. Po 
cestě zastávka ve fabrice na výrobu 
olivového oleje s možností nákupu 
místních produktů. Následuje návště-
va vesničky Dipkarpaz. Po prohlídce 
místní mešity volno k nákupu suve-
nýrů. Následuje oběd a poté návštěva 
místa s koncentrací divokých oslíků  
s možností jejich krmení a fotogra-
fování. Po prohlídce pravoslavného 
kostela sv. Ondřeje, který údajně léčil 
oční neduhy, můžete ochutnat z pra-
mene léčivé vody a vykoupat se na 
nejkrásnější pláži Severního Kypru, 
kterou je Golden Beach. Návrat na 
večeři a nocleh.
7. den: individuální volno s možností 
fakultativního výletu do přístavního 
města Larnaca na jihovýchodním po-
břeží jižního Kypru. Nachází se zde 
trojlodní kostel sv. Lazara s kupolemi 
z 10. století, turecká pevnost z roku 
1625, mešita Hala Sultan Tekke z roku 
1816 a kostel Panhagia Angeloktistos 
s křížovou kupolí. Po obědě se pře-
místíte do předhůří pohoří Troodos, 
kde se nachází vesnička Lefkara, 
známá výrobou krajek, které údajně 
okouzlily i Leonarda da Vinci, který 
sem zavítal v roce 1481. Lefkara je 
známá též ručním zpracováním stříb-
ra, krámky s tímto zbožím naleznete 
doslova na každém kroku. Návrat do 
hotelu na večeři a nocleh.
8. den: dle letového řádu transfer na 
letiště do Larnaky, let zpět do Prahy.

Změna programu vyhrazena.

č. zájezdu termín cena Kč
KJS183L01 08.04.–15.04.2019 14 990
KJS183L02 22.04.–29.04.2019 14 990
KJS183L03 06.05.–13.05.2019 14 990
KJS183L04 20.05.–27.05.2019 14 990
KJS183L05 23.09.–30.09.2019 14 990
KJS183L06 21.10.–28.10.2019 14 990

VYUŽIJTE SLEVU ZA VČASNOU REZERVACI – info str. 4–5

Minimální počet účastníků: 16
Cena zahrnuje: leteckou dopravu Praha - Ercan - Praha  
(s mezipřistáním v Antalyi nebo Istanbulu) • 7 nocí ve 2lůž-
kovém pokoji v 3* hotelech s polopenzí • 4 obědy dle progra-
mu • dopravu autokarem dle programu • služby průvodce  
FIRO-tour a místního průvodce • zákonné pojištění ve zně-
ní zákona č. 159/99 Sb.
Fakultativní příplatky: 1lůžkový pokoj (2 990 Kč) • 3. oso-
ba na přistýlce (13 990 Kč) • 1. dítě 2–12 let na přistýlce  
(8 990 Kč) • fakultativní výlet Karpaz - Dipkarpaz - Golden 
Beach včetně oběda (1 390 Kč) • fakultativní výlet Larna-
ca/ Lefkara včetně oběda (1 990 Kč)• pojištění léčebných 
výloh • komplexní pojištění viz katalog str. 11
Cena nezahrnuje: spropitné

Rezervujte na www.firo.cz/KJS183

TURECKO, ŘECKO

NOVINKA V NABÍDCE



129ASIEProdejní místa na straně 223, 226, 227

LIBANONCesta za poznáním Libanonu
Bejrút • Byblos • Annaya • Nahr al-Kalb • Džaíta • Džúníje • Harrisa • Fakra • Baalbek • Zahlé  
• Andžar • Bšarré • Cedars • Sidón • Týros • Šuf • Beiteddine • Bejrút

1. den: odlet z Prahy do Bejrútu (s 
přestupem). Přílet v nočních hodinách 
do Bejrútu a transfer do hotelu na 
krátký odpočinek.
2. den: snídaně. Odjezd do Byblosu, 
jednoho z nejstarších a nejdéle obýva-
ných měst světa, kterým prošli Egyp-
ťané, Féničané, Řekové, a nakonec ho 
v 7. stol. dobyli Arabové. Prohlídka 
středověkého jádra města a rozsáh-
lého archeologického areálu jemuž 
dominuje křižácký hrad, mohutné 
hradby a pozůstatky chrámů. Před ná-
vratem do Bejrútu zastávka v Annaya  
a návštěva kláštera sv. Marona. Veče-
ře a nocleh.
3. den: snídaně. Trasa celodenního 
výletu zamíří přes deltu Nahr al-Kalb 
(starověká řeka Lykos na jejímž bře-
hu se dochovalo množství nápisů od 
armád dobyvatelů, kteří se jí pokusili 
překročit) k úchvatnému jeskynnímu 
komplexu Džaíta s víceúrovňovým 
labyrintem jeskyní dlouhým 9 kilome-
trů s víceúrovňovým podlažím. Výjezd 
Džúníje do Harrisa a odtud lanovkou 
na nádhernou vyhlídku k soše Panny 
Marie Libanonské obklopené kostely 
a katedrálami nejrůznějších církví. 
Výjezd do jednoho z nejlepších sou-
kromých lyžařských letovisek na svě-
tě Fakry. Důvodem jeho návštěvy ale 
bude především prohlídka rozvalin 
antického města. Návrat do Bejrútu. 
Večeře a nocleh.
4. den: snídaně. Odjezd směrem 
k syrským hranicím do Baalbeku, 
kde se nacházejí pozůstatky měs-
ta v románském stylu z r. 50–150 n. 
l., např. chrámy Jupitera a Venuše. 
Odpoledne při přejezdu do Andžaru 
zastávka v letovisku Zahlé na březích 
řeky Bardúní. Prohlídka sídla ummá-
jovských chalífů Andžaru (UNESCO). 
Návrat do Bejrútu. Večeře a nocleh.
5. den: snídaně. Trasa zamíří do jed-
né z nejkrásnějších horských krajin 

Libanonu v posvátném údolí Kadiša  
s množstvím starobylých klášterů. 
Zastávka v Bšarré - rodišti Cha-
líla Džibrána, nejvýznamnějšího  
a nejoslavovanějšího libanonského 
spisovatele. Návštěva muzea a jes-
kyně Panny Marie lurdské. Výjezd do 
nejstaršího lyžařského letoviska Ce-
dars, kterému dal jméno cedrový les 
se stromy starými okolo 1500 let. Sta-
robylé cedry jako pozůstatky tohoto 
ohromného lesa jsou dnes pod ochra-
nou libanonského patriarchy. Návrat 
do Bejrútu. Večeře a nocleh.
6. den: snídaně. Odjezd do jedno-
ho z nejdůležitějším fénických měst  
Sidónu - křižácký vodní hrad z r. 1228, 
karavanserie Khan El Franj, tržiš-
tě. Přejezd do Týrosu, jehož přístavy 
patřily v dobách Fénické říše k nej-
významnějším na světě a prohlídka 
archeologických lokalit (UNESCO). Při 

cestě zpět do Bejrútu zastávka u fé-
nického Ešmúnova chrámu a prohlíd-
ka přilehlého archeologického areálu. 
Večeře a nocleh.
7. den: po snídani odjezd do pohoří 
Šúf, kde se nachází městečko Deir El 
Kamar, odkud je překrásný výhled na 
celé údolí i palác Beiteddine s mnoha 
fontánami a mozaikami. Při návratu 
do Bejrútu procházka po pobřežní 
promenádě Kornýš s vyhlídkou na 
holubí skály. Návštěva Národního mu-
zea a moderního centrálního Bejrútu 
s náměstím Mučedníků a působivou 
mešitou Muhammada al-Amína.  
Po večeři s folklórním programem  
v restauraci transfer na letiště.
8. den: v časných ranních hodinách 
odlet do Prahy (s přestupem).

Změna programu vyhrazena.

č. zájezdu termín cena Kč
LCD177L01 24.03.–31.03.2019 29 990
LCD177L02 16.11.–23.11.2019 29 990

VYUŽIJTE SLEVU ZA VČASNOU REZERVACI – info str. 4–5

Minimální počet účastníků: 15.
Cena zahrnuje: leteckou dopravu Praha–Bejrút–Praha  
(s přestupem) • dopravu klimatizovaným autokarem  
• 5 nocí v 2lůžkovém pokoji ve 4* hotelu • 1 zkrácený noc-
leh ve 4* hotelu ve 2lůžkovém pokoji s příslušenstvím se 
snídaní po příletu • 5x polopenzi (vč. 1x folklórní večeře  
v restauraci v Bejrútu) • vstupy dle programu • služby 
místního anglicky hovořícího • průvodce služby průvodce 
FIRO-tour • zákonné pojištění ve znění zákona č. 159/99 Sb.
Povinné příplatky: vstupní poplatek 20 USD.
Fakultativní příplatky: pojištění léčebných výloh 
• komplexní pojištění - viz str.11 • 1lůžkový pokoj (6 990 Kč)
Poznámka: cena nezahrnuje spropitné cca 40 USD).
V cestovním pase nesmí být otisk razítka izraelských 
hraničních orgánů ani razítka z jordánsko-izraelského či 
egyptsko-izraelského hraničního přechodu.

Rezervujte na www.firo.cz/LCD177

POLOPENZE A VSTUPY V CENĚ

NOVINKA V NABÍDCE
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IZRAEL Za poznáním jihu Izraele a koupáním v Rudém moři
Eilat • Massada • Mrtvé moře • Rudý kaňon • kibuc Neot Smadar • kibuc Ketura • NP Timna • Eilat

1. den: odlet z Prahy do Eilatu.  
Po příletu transfer do hotelu a ubytování.
2. den: snídaně. Volný den na koupá-
ní, odpočinek či program dle vlastního 
výběru. Letovisko Eilat zároveň nabízí 
i řadu velice zajímavých turistických 
atrakcí jako například lodní výlety, 
podvodní observatoř Mořský park, 
Delfíní útes, zábavní park Kings City 
a další. Zájemci se mohou vydat i 
na výlety do sousedního Jordánska  
a Egypta. Večeře a nocleh.
3. den: snídaně. Trasa celodenního 
výletu zamíří nejprve na Massadu – 
pouštní pevnost postavenou králem 
Herodem. Výjezd lanovkou na pvnost 
a prohlídka. Odpoledne odpočinek  
u Mrtvého moře (možnost koupání). 
Návrat do Eilatu. Večeře a nocleh.

4. den: snídaně. Volný den na koupá-
ní, odpočinek či program dle vlastního 
výběru. Večeře a nocleh.
5. den: snídaně. Celodenní výlet začne 
procházkou v pouštní krajině Rudého 
kaňonu. Následuje odjezd do kibucu 
Neot Smadar. Po seznámení se s his-
torií této zajímavé komunity prohlídka 
Art Centra – velkolepého ekologické-
ho bydlení s dílnami, galerií, obcho-
dem se suvenýry a výhledem na pas-
tviny, sady, vinice a jedinečné budovy 
ekologické farmy obklopené pouštní 
krajinou. Prohlídka vinařství s ochut-
návku vín. Dalším zajímavým místem, 
které navštívíme bude kibuc Ketura.  
Seznámení se životem v kibucu za-
loženém na spolupráci, vzájemné 
odpovědnosti a ekonomické rovnosti. 

Raritou kibucu je první pole solárních 
panelů v Izraeli a první na světě čiš-
těné roboty na němž je založena roz-
sáhlá zemědělská produkce. Návrat 
do Eilatu. Večeře a nocleh.
6. den: snídaně. Dopoledne výlet do 
Národního parku Timna patřícího 
díky svým unikátním geologickým 
útvarům k nejhezčím koutům Nege-
vské pouště. Odpoledne po návra-
tu do Eilatu volný program. Večeře  
a nocleh.
7. den: snídaně. Volný den na koupá-
ní, odpočinek či program dle vlastního 
výběru. Večeře a nocleh.
8. den: snídaně. Volný program.  
Odpoledne transfer na letiště a odlet 
do Prahy.
Změna programu vyhrazena.

č. zájezdu termín cena Kč
ILE195L01 18.03.–25.03.2019 29 990
ILE195L02 04.11.–11.11.2019 29 990

VYUŽIJTE SLEVU ZA VČASNOU REZERVACI – info str. 4–5

Minimální počet účastníků: 15. 
Cena zahrnuje: leteckou dopravu Praha–Eilat-Praha  
• dopravu klimatizovaným autokarem dle programu  
• 7 nocí ve 2lůžkových pokojích s příslušenstvím v Astral 
Village hotelu v Eilatu • 7× polopenzi • vstupy dle progra-
mu • služby anglicky hovořícího místního průvodce během 
výletů • služby průvodce FIR-tour • zákonné pojištění ve 
znění zákona č. 159/99 Sb.
Fakultativní příplatky: pojištění léčebných výloh 
• komplexní pojištění - viz katalog str. 11 • 1lůžkový pokoj 
(11 990 Kč)
Poznámka: cena nezahrnuje spropitné (cca 30 USD).

Rezervujte na www.firo.cz/ILE195

POLOPENZE + VSTUPY V CENĚ

NOVINKA V NABÍDCE

POBYTY + POZNÁVÁNÍ
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IZRAELKlasický okruh po Svaté zemi
Tel-Aviv • Netanya • Caesarea • Haifa • Akko • Tiberias • Galilejské jezero • Tabgha • Capernaum 
• Beit She´an • Nazareth • Tel-Aviv • Jeruzalém • Betlém • Qumran • Massada • Mrtvé moře • Tel-Aviv

1. den: odlet z Prahy do Tel-Avivu.  
Po příletu transfer do hotelu a ubytování.
2. den: snídaně. Prvním navštíve-
ným místem bude Caesarea, město  
s římským amfiteátrem a byzantským 
akvaduktem. Dále Haifa, podzemní 
křižácké město Akko. Večer příjezd 
do Tiberiasu a ubytování. Večeře.  
Po večeři je možná procházka po 
březích Galilejského jezera. Večeře  
a nocleh.
3. den: snídaně. V ranních hodinách 
plavba lodí po Galilejském jezeře do 
Tabghy, kde je bazilika Rozmnože-
ní chlebů a ryb, prohlédnete si rui-
ny staré synagogy a druhé Ježíšovo 
město, Capernaum. Cesta pokračuje 
přes Golanské výšiny do města Beit 
She´an, nejrozsáhlejší archeologické 

lokality v Izraeli. Návrat do Tiberiasu. 
Večeře a nocleh.
4. den: snídaně. Cesta do Nazaretu, 
prohlídka, poté přesun do Tel-Avivu, 
okružní jízda městem. Zastávka ve 
starobylé Jaffě, nejstarší a nejma-
lebnější části Tel-Avivu. Na závěr dne 
přejezd do Jeruzaléma a ubytování  
(4 noci). Večeře a nocleh.
5. den: snídaně. Celodenní program 
v západní části Jeruzaléma - budovy 
parlamentu, Yad Vashem - muzeum 
holocaustu, Ein Kerem (místo naroze-
ní sv. Jana Křtitele). Večeře a nocleh.
6. den: snídaně. Podrobná prohlídka 
Jeruzaléma, Staré město i nové mo-
derní budovy, kromě jiného vystoupíte 
na horu Olivetskou, navštívíte hrob 
Svaté Panny a hrob krále Davida. 

Křížovou cestou (Via Dolorosa) pro-
jdete ke Zdi nářků (možnost vsunout 
papírek s přáním). V odpoledních ho-
dinách cesta do Betléma, kde uvidíte 
Chrám Narození Páně a pole pastýřů. 
Večeře a nocleh.
7. den: snídaně. Projedete kolem 
města Qumran (svitky biblických 
textů Starého zákona) na Massadu – 
pouštní pevnost postavenou králem 
Herodem. Výjezd lanovkou a prohlíd-
ka pevnosti. Na zpáteční cestě odpo-
činek u Mrtvého moře (možnost kou-
pání). Večeře a nocleh.
8. den: snídaně. Transfer na letiště  
a odlet do Prahy.

Změna programu vyhrazena.

č. zájezdu termín cena Kč
IZP195L01 24.03.–31.03.2019 36 990
IZP195L02 05.05.–12.05.2019 36 990
IZP195L03 08.09.–15.09.2019 36 990
IZP195L04 10.11.–17.11.2019 36 990

VYUŽIJTE SLEVU ZA VČASNOU REZERVACI – info str. 4–5

Minimální počet účastníků: 15.
Cena zahrnuje: leteckou dopravu Praha–Tel-Aviv–Praha  
• dopravu klimatizovaným autokarem dle programu  
• 7 nocí ve 2lůžkových pokojích s příslušenstvím v 3* 
hotelech • 6× polopenzi • vstupy dle programu • služby 
česky hovořícího místního průvodce (1.–7. den zájezdu)  
• zákonné pojištění ve znění zákona č. 159/99 Sb.
Fakultativní příplatky: pojištění léčebných výloh 
• komplexní pojištění - viz katalog str. 11• 1lůžkový pokoj 
(8 990 Kč)
Poznámka: cena nezahrnuje spropitné (cca 80 USD).

Rezervujte na www.firo.cz/IZP195

POLOPENZE + VSTUPY V CENĚ

OBLÍBENÝ PROGRAM 

PŘÍMÉ LETY
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IZRAEL, JORDÁNSKO To nejlepší z Jordánska a Izraele
Ammán  • Nebo • Madaba • Karak • Aqaba • Wadi Rum • Petra • Ammán • Ajlun • Jerash  • Qumran 
• Mrtvé moře • Jericho •Tell al Sultan • Betlém  • Jeruzalém • Jaffa • Tel-Aviv

1. den: odlet z Prahy do Ammánu  
(s přestupem). Po příletu transfer do 
hotelu a ubytování. Večeře a nocleh.
2. den: snídaně. Cestou po zhruba 
5000 let staré královské dálnici do 
Madaby, která je známá především 
svými mozaikami (nejznámější je svě-
tově proslulá Mozaiková mapa zná-
zorňující Svatou zemi a okolí), spatříte 
horu Nebo, kam vystoupil Mojžíš, aby 
si prohlédl Zaslíbenou zemi. Dále se 
vydáte na východ od Madaby do Umm 
Ar-Rasas zmiňovaného již ve Starém 
i Novém zákoně. Trosky opevněného 
města ukrývají několik budov, čtyři 
kostely a krásné mozaiky. Další za-
stávkou bude Karak (město ležící na 
trojúhelníkovité plošině v nadmořské 
výšce cca 1000 m), kterému dominuje 
starý křižácký hrad. Přejezd na ubyto-
vání do Aqaby. Večeře a nocleh.
3. den: snídaně. Návštěva Wadi Rum - 
Údolí měsíce - zapsaného v seznamu 
Světového dědictví UNESCO. Údolí je 
jednou z nejzajímavějších pouštních 
scenérií na světě. Jde o bizarní kra-
jinu protkanou nesčetnými kaňony  
a skalními oblouky. Na strmých skal-
ních stěnách lze objevit starověké 
kresby a nápisy. Po cca 2 hodinové jíz-
dě terénními vozidly v údolí následuje 
přejezd do Petry na ubytování. Večeře 
a nocleh.
4. den: snídaně. Prohlídka Petry - za-
psané v seznamu světového dědictví 
UNESCO - krásně se třpytící v ranním 
slunci. Po vstupu do Petry průchod 
cca 1 km dlouhou klikatou a úzkou 
soutěskou Sík, jejíž stěny jsou vyso-
ké přes 100 m. Od 3. století př. n. l. 
byla Petra slavným hlavním městem 
Nabatejského království. Západními 
cestovateli byla objevena roku 1812. 
Hlavními památkami jsou tzv. poklad-

nice Al Chazneh, divadlo, královské 
hrobky a zdatnější turisté mohou 
navštívit tzv. klášter Ad-Dér. Pře-
jezd do Ammánu a ubytování. Večeře  
a nocleh.
5. den: snídaně. Návštěva citadely  
a Archeologického muzea v Ammá-
nu. Přejezd do Ajlunu s hradem vy-
stavěným Amirem Iz al Din Usamou, 
Saladinovým vojevůdcem, v roce 1184. 
Návštěva města Jerash, které je do-
konalou ukázkou římského provinč-
ního města na Blízkém Východě a je 
nazýváno Pompeje Východu. Většina 
města je stále ukryta pod rozvalinami 
a nánosy po zemětřesení v roce 747. 
Přesto zde vynikají některé stavby, 
z nichž nejvýznamnější je velký hi-
podrom, kde se dnes konají historické 
závody koňských spřežení a zápasy. 
Dále chrám bohyně Artemis, dvě diva-
dla a další. Návrat do Ammánu. Veče-
ře a nocleh.
6. den: snídaně. Přejezd na hranice 
s Izraelem. Návštěva kláštera Kasar 
El Yehud - místa křtu Ježíše Kris-
ta a Qumranu, kde byly v roce 1947 
nalezeny svitky s částí textů proroka 
Izajáše. Cesta do Jericha povede po-
dél Mrtvého moře (s možností vykou-
pání). Západně od starého Jericha je 
Hora Pokušení, kde se Ježíš postil  
40 dní a nocí a pak jej pokoušel ďábel. 
Návštěva archeologického areálu na 
vršku Tell al Sultan (nejstarší město 
světa). Přejezd do Betléma na ubyto-
vání. Večeře a nocleh.
7. den: snídaně. Prohlídka Betléma 
- návštěva chrámu Narození Páně, 
Mléčné jeskyně a Pole pastýřů ne-
daleko Betléma. Přejezd do západní-
ho Jeruzaléma, zastávka u Knesetu 
(parlamentu) a prohlídka Yad Vashem 
(muzea holokaustu včetně největšího 

a nejobsáhlejšího archivu dokumen-
tů o holocaustu na světě). Odpoledne 
cesta do čtvrti Ein Kerem, místa na-
rození sv. Jana Křtitele a prohlídka 
zdejšího chrámu. Návrat na ubytová-
ní. Večeře a nocleh.
8. den: snídaně. Celodenní prohlíd-
ka Jeruzaléma v níž nebude chybět 
Olivetská hora s krásným výhledem 
na starý Jeruzalém a Chrámovou 
horu, Getsemanská zahrada, chrám 
sv. Anny, Bethesda, Zeď nářků, mus-
limská čtvrť a pohled na Chrámovou 
horu, procházka přes Via Dolorosa 
k chrámu Božího hrobu, cesta přes 
arménskou a židovskou čtvrť k hoře 
Sión, kde Ježíš údajně zasedl k večeři 
s učedníky. Prohlídka pokoje poslední 
večeře, tzv. Davidova hrobu a chrámu 
Zesnutí Panny Marie. Návrat na uby-
tování. Večeře a nocleh.
9. den: snídaně. Cestou na letiště  
v Tel-Avivu prohlídka starobylé Jaffy. 
Odlet do Prahy (s přestupem).

Změna programu vyhrazena.

č. zájezdu termín cena Kč
IJI195L01 14.03.–22.03.2019 38 990
IJI195L02 14.11.–22.11.2019 38 990

VYUŽIJTE SLEVU ZA VČASNOU REZERVACI – info str. 4–5

Minimální počet účastníků: 15.
Cena zahrnuje: • leteckou dopravu Praha–Ammán  
a Tel-Aviv–Praha (s přestupem) • dopravu klimatizovaným 
autokarem dle programu • 5 nocí ve 2lůžkových pokojích  
s příslušenstvím v 3* hotelech v Jordánsku s polopenzí  
• 3 noci ve 2lůžkových pokojích v 3* hotelech v Izraeli s polo-
penzí • jordánské vízum • 2 hodiny safari terénními vozy ve 
Wadi Rum • pitnou vodu v autobusech v Jordánsku • vstupy 
dle programu • služby místního anglicky hovořícího prů-
vodce v Jordánsku i v Izraeli • služby průvodce FIRO-tour  
• zákonné pojištění ve znění zákona č. 159/99 Sb.
Povinné příplatky: odjezdová taxa z Jordánska (cca 20 USD,  
platba na místě)
Fakultativní příplatky: pojištění léčebných výloh 
• komplexní pojištění - viz katalog str. 11 • 1lůžkový pokoj 
(5 990 Kč)
Poznámka: cena nezahrnuje spropitné (cca 80 USD).

Rezervujte na www.firo.cz/IJI195

POLOPENZE + VSTUPY V CENĚ

OBLÍBENÝ PROGRAM 
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ÍRÁNTajuplná Persie
Teherán • Hamadán • Qom • Kášán • Isfahán • Naín • Jazd • Kermán • Rayen •  Mahán • Sarvestán  
• Persepolis • Pasargad • Šíráz • Teherán

1. den: odlet z Prahy do Teheránu  
(s přestupem).
2. den: přílet do Teheránu, po vy-
řízení vstupních formalit odjezd do 
Hamadánu. Ubytování a dle časových 
možností krátký odpočinek. Odpoled-
ne prohlídka města, při které uvidíte 
skalní nápisy Gádžnamé, mauzoleum 
Avíceny, hrobky Ester a Murdocha-
je, památník Baby Tahera. Večeře  
a nocleh.
3. den: snídaně. Přejezd kolem hlav-
ního náboženského centra Qom až do 
Kášánu, kde si prohlédnete archeolo-
gickou lokalitu Tapeh Sialk s jedním  
z nejstarších chrámů mezopotámské-
ho typu zikkurat, historickým domem 
rodiny Borodžerdí a mešity Agha Bo-
zorg. V podvečer příjezd do Isfahánu, 
večeře a nocleh.
4. den: snídaně. Celodenní pro-
hlídka pohádkového města Isfahán 
(UNESCO), historické náměstí Nakš-e 
Džahán ("půl světa"), palác Ali Kapu, 
mešity Imáma a šejcha Lotfolláha, 
historické mosty Khaju a Si-o-seh 
přes řeku Zajandé. Večeře a nocleh.
5. den: snídaně. Odjezd do Jazdu, 
cestou zastávka u karavanseraje  
v Naínu. Prohlídka pouštního města 
Jazd, kde navštívíte zoroastriánské 
Věže ticha (místo, kde byli pohřbíváni 
příslušníci staroperského zoroastri-
ánského náboženství), chrám Ataška-
deh, kde plane věčný oheň a kde jsou 
malby proroka Zarathuštry. Navštívíte 
komplex Bagh-e Doulat Abad a Pá-
teční mešitu. Večeře a nocleh.
6. den: snídaně. Odjezd do Kermánu. 
Při návštěvě města uvidíte komplex 
Ganž-Alí-Chán s bazarem, hamámem 
a karavanserájem. Individuální vol-
no na bazaru a také můžete navštívit 
krásnou čajovnu. Večeře a nocleh.

7. den: snídaně. Výlet na pevnost  
v Rayen a návštěva hrobky Nemato-
lláha Valího v Mahánu, která má nej-
hezčí minarety v celém Iránu. Návrat 
na hotel, večeře a nocleh.
8. den: snídaně. Cesta do Šírázu za-
jímavou horskou scenérií s obědem 
v místní restauraci. V Sarvestánu si 
prohlédnete palác, který sloužil jako 
královská obora, a projedete ko-
lem slaného jezera Maharlo. Večeře  
a nocleh.
9. den: po snídani výlet do Persepole 
(rozsáhlý archeologický areál je na 
seznamu UNESCO). Persepolis založil 
Dáreios Veliký v r. 522 před n. l. a jed-
ná se o velký komplex staroperských 
památek. Nákš-e-Rostám s hrobka-
mi perských králů achajmenovské 
dynastie a reliéfy z doby sásánovské 
dynastie. Pasargad s hrobkou Kýra 
Velikého a zbytky paláců a pevností. 
Návrat na hotel, večeře a nocleh.
10. den: snídaně. Prohlídka Šírázu, 
města opěvovaného perskými básníky.  
Návštěva hrobky oblíbeného perské-

ho básníka Haféze, zahrady Eram 
(UNESCO) a citadely Kharima Kha-
na. Navštívíte bazar a se Šírázem se 
rozloučíte u Koránové brány. Trans-
fer na letiště a přelet do Teheránu. 
Cestou krátká zastávka u impozantní 
věže Svobody Azadi. Večeře a nocleh  
v Teheránu.
11. den: snídaně. Dnes si prohlédne-
te hlavní město Teherán s návštěvou 
nejvýznamnějších památek a muzeí 
např. historické Národní muzeum se 
sbírkou archeologických pokladů, 
městské opevnění a palác Golestán. 
V případě hezkého počasí výjezd na 
vyhlídku nad Teheránem, která bude 
jistě pěkným rozloučením s městem 
i celým Íránem. Na úplný závěr si 
vychutnáte folklórní večer s večeří.  
Po večeři transfer na letiště k vyřízení 
předodletových formalit.
12. den: velmi časně ráno odlet do 
Prahy (s přestupem).

Změna programu vyhrazena.

č. zájezdu termín cena Kč
IPK165L01 25.04.–06.05.2019 59 990
IPK165L02 24.09.–05.10.2019 59 990

VYUŽIJTE SLEVU ZA VČASNOU REZERVACI – info str. 4–5

Minimální počet účastníků: 15.
Cena zahrnuje: leteckou dopravu Praha–Teherán–Pra-
ha (s přestupem) • dopravu klimatizovaným autokarem  
• přelet ze Šírázu do Teheránu • 9 nocí ve 2lůžkovém po-
koji v 3*/4* hotelech • 9x polopenze včetně 1 folklórního 
večera • vstupy dle programu •služby průvodce FIRO-tour 
• služby místního anglicky hovořícího průvodce • zákonné 
pojištění ve znění zákona č. 159/99 Sb.
Povinné příplatky: íránské vízum (1 900 Kč) administrativ-
ně zajišťuje CK FIRO-tour s tím, že na íránskou ambasádu 
musí klienti osobně.
Fakultativní příplatky: pojištění léčebných výloh 
• komplexní pojištění - viz katalog str. 11 • 1lůžkový pokoj 
(8 990 Kč) • spropitné cca 70 EUR.
Poznámka: k získání víza do Íránu je nutné mít cestovní 
pas s biometrickými údaji. V cestovním pase nesmí být 
otisk razítka z izraelských hraničních přechodů. Ženy 
musí během zájezdu nosit šátek a nepřiléhavý oděv.

Rezervujte na www.firo.cz/IPK165

POLOPENZE + VSTUPY V CENĚ

OBLÍBENÝ PROGRAM 
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IRÁN, ÁZERBÁJDŽÁN Putování Íránem a Ázerbájdžánem
Teherán • Hamadán • Soltaniyeh • Zandžán • Maragheh • Tabríz • Kandovan • Maku • Mardakan 
• Baku •  Gobustán • Quba • Khinalig • Baku

1. den: odlet z Prahy do Teheránu  
(s přestupem).
2. den: po příletu časně ráno do  
Teheránu transfer do hotelu a ubyto-
vání. Po snídani prohlídka Teheránu  
s návštěvou nejvýznamnějších pamá-
tek a muzeí např. historické Národní 
muzeum se sbírkou archeologických 
pokladů, městské opevnění a palác 
Golestán. V případě hezkého počasí 
výjezd na vyhlídku nad Teheránem. 
Večeře a nocleh.
3. den: snídaně. Odjezd do Hamadánu 
a prohlídka města, při které uvidíte 
skalní nápisy Gádžnamé, mauzoleum 
Avíceny, hrobky Ester a Murdocha-
je, památník Baby Tahera. Ubytování  
v Hamadánu. Večeře a nocleh.
4. den: snídaně. Odjezd do vesničky 
Soltaniyeh (jejíž jméno v překladu 
paradoxně znamená „Město sultánů“) 
a prohlídka Gonbad-e-Soltaniyeh Tato 
architektonicky unikátní hrobka mon-
golského vládce Íránu sultána Oljeitu 
s jednou z největších kopulí na svě-
tě je zařazena v seznamu UNESCO.  
Po návštěvě starého bazaru ve městě  
Zandžán, které patřilo k důležitým 
městům na Hedvábné stezce, ubyto-
vání. Večeře a nocleh.
5. den: snídaně. Cestou do Tabrízu pro-
hlídka starobylého města Maragheh  
a jeho památek. Město je obklope-
no zbytky hradeb se čtyřmi bránami  
a dvěma kamennými mosty postave-
nými za vlády mongolských chánů. 
Ubytování v Tabrízu. Večeře a nocleh.
6. den: snídaně. Při prohlídce Tabrízu  
navštívíme nejcennější památku, kte-
rou je Modrá mešita. Dále citadelu, 
muzeum, kamenný most Quari, bránu 
Nobar a nejstarší bazar na Střed-
ním východě zapsaný na seznamu 
UNESCO. Odpoledne návštěva ma-
lebné vesničky Kandovan vytesané 
do homolovitých skal ve stylu turecké 
Kappadokie. Návrat do Tabrízu. Veče-
ře a nocleh.
7. den: snídaně. Odjezd do hornaté 

oblasti provincie Západní Ázerbá-
jdžán, kde se v blízkosti města Maku 
nahází středověký arménský kláš-
ter svatého Tadeáše - Ghara Kelisa 
(Černý Kostel) zařazený do seznamu 
UNESCO. Jeho nejstarší části se da-
tují do 10. století. Po zemětřesení 
v roce 1319 byl obnoven. Současná 
podoba je z roku 1811 a kopíruje ar-
chitektonicky katedrálu v Echmiadzin 
– sídle katolika Arménské apoštol-
ské církve. Návrat do Tabrízu. Večeře  
a nocleh.
8. den: snídaně. Po překročení ázer-
bájdžánské hranice bude následovat 
přejezd do Baku. Před ubytováním  
v hlavním městě ještě navštívíme 
pevnost v Mardakanu na poloostrově 
Absheron. Večeře a nocleh.
9. den: snídaně. Po zastávce u Yanar 
Dag (Ohňové hory), kde nepřetržitě 
hoří plamen zemního plynu navští-
víme Chrám věčného ohně Atešgah. 
Odpoledne prohlídka Baku ve které 
nebude chybět věž Maiden Tower  
a palác Shirvanshah či Yashil Bazar 
a poklady Ázerbájdžánu v kulturním 
centru Heydar Aliyev. Na závěr hodi-
nová projížďka lodí. Večeře a nocleh.

10. den: snídaně. Cestou do Go-
bustánu zastávka u bahenních sopek 
a v místech, kde se nachází unikátní 
skalní petroglyfy z nichž nejstarší se 
datují cca 8000 let př.n.l. a jsou zařa-
zeny na seznam UNESCO. Prohlídka 
Gobustánu s návštěvou mešity Bibi 
Heybat a umělecké galérie. Po návra-
tu možnost nákupů v moderní části 
Večeře a nocleh.
11. den: snídaně. Trasa celodenního 
výletu zamíří kavkazských hor, kde v 
nadmořské výšce 600 metrů leží na 
břehu řeky Gudial středověké město 
Quba. Prohlídka historického centra 
a především vesnice Krasnaja Slo-
boda, která je domovem jedné z nej-
větších Židovských komunit v regionu 
a je známá svými zářivě malovanými 
domy. Navštívíme unikátní horskou 
vesnici Khinalig ležící 2500 metrů 
nad mořem. Obyvatelé obce tvoří 
samostatnou etnografickou skupinu  
s vlastním jazykem. Návrat do Baku. 
Večeře a nocleh.
12. den: snídaně. Transfer na letiště  
a odlet do Prahy (s přestupem).

Změna programu vyhrazena.

č. zájezdu termín cena Kč
IPA165L01 07.04.–18.04.2019 65 990
IPA165L02 11.09.–22.09.2019 65 990

VYUŽIJTE SLEVU ZA VČASNOU REZERVACI – info str. 4–5

Minimální počet účastníků: 15.
Cena zahrnuje: leteckou dopravu Praha–Teherán a Baku–
Praha (s přestupem) • dopravu klimatizovaným auto-
karem • 9 nocí ve 2lůžkovém pokoji v 3*/4*/5* hotelech  
• 10x polopenze • 1 zkrácený nocleh v hotelu ve 2lůž-
kovém pokoji s příslušenstvím se snídaní • vstupy dle 
programu • služby průvodce FIRO-tour • služby místní-
ho anglicky hovořícího průvodce v Íránu a Ázerbájdžánu  
• zákonné pojištění ve znění zákona č. 159/99 Sb.
Povinné příplatky: íránské a ázerbájdžánské vízum  
(3 900 Kč) administrativně zajišťuje CK FIRO-tour s tím,  
že na íránskou ambasádu musí klienti osobně.
Fakultativní příplatky: pojištění léčebných výloh 
• komplexní pojištění - viz katalog str. 11 • 1lůžkový pokoj 
(14 990 Kč) • spropitné cca 90 EUR.
Poznámka: k získání víza do Íránu je nutné mít cestovní 
pas s biometrickými údaji. V cestovním pase nesmí být 
otisk razítka z izraelských hraničních přechodů. Ženy 
musí během zájezdu nosit šátek a nepřiléhavý oděv.

Rezervujte na www.firo.cz/IPA165

NOVINKA V NABÍDCE

POLOPENZE + VSTUPY V CENĚ
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SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTYEmiráty křížem krážem
Dubaj • Al Ain •  Dibba • Khor Fakkan • Fujairah • Abu Dhabi •  Sharjah • Ajman

1. den: odlet z Prahy do Dubaje.  
Po příletu transfer do hotelu v Dubaji, 
ubytování a nocleh.
2. den: po snídani půldenní okruh 
Dubají, který začíná zastávkou na fo-
tografování impozantního hotelu Burj 
Al Arab. Návštěva mešity Jumeirah 
Mosque, prohlídka čtvrti Bastakiya  
a muzea v pevnosti Al Fahidi Fort. 
Přejezd lodním taxi „abra“ na druhý 
břeh zálivu Creek, návštěva trhu se 
zlatem a s kořením. Návrat do hotelu. 
V pozdním odpoledni odjezd terénní-
mi jeepy do pouště (bez průvodce). 
V beduínském táboře projížďka na 
velbloudech, ukázka břišního tan-
ce, možnost vyzkoušet vodní dýmku.  
Po západu slunce tradiční arabská 
večeře barbecue. Návrat do hotelu ve 
večerních hodinách, nocleh.
3. den: snídaně v hotelu. Individuální 
volno. Možnost půldenního fakulta-
tivního výletu „Moderní Dubaj – Burj 
Khalifa“. Výlet zahrnuje okružní jízdu 
nejmodernějšími částmi Dubaje včet-

ně uměle vybudovaného palmového 
ostrova. Návštěva vyhlídkové terasy 
nejvyššího mrakodrapu světa Burj 
Khalifa (vstup zahrnut v ceně). Nocleh 
v hotelu v Dubaji.
4. den: po snídani odjezd do města 
Al Ain známého jako „Zahradní měs-
to“. Návštěva tzv. „Velbloudího trhu“  
a prohlídka oázy s tradičním zavla-
žovacím systémem falaj, prohlídka 
Al Ain muzea a Sheik Zayed muzea. 
Oběd v místní restauraci. Návrat do 
hotelu v Dubaji v odpoledních hodi-
nách, individuální volno, nocleh.
5. den: po snídani odjezd přes Masafi, 
pohořím Hajjar do městečka Dibba. 
Podél Východního pobřeží u Omán-
ského zálivu pokračování k nejstarší 
mešitě země v Badiyah. Oběd v Royal 
Beach ve Fujairah. Pokračování do 
Khor Fakkan a přístavu Bitnah. Ná-
vrat do hotelu v Dubaji, nocleh.
6. den: po snídani odjezd z Dubaje 
přes oblast Jebel Ali do Abu Dhabi, 
hlavního města země. Okružní jíz-

da městem, prohlídka muzea lido-
vých tradic Heritage Village a známé 
Sheikh Zayed mešity. Oběd v hotelu 
Crowne Plaza v Abu Dhabi. Návrat do 
hotelu v Dubaji v odpoledních hodi-
nách, individuální volno, nocleh.
7. den: po snídani půldenní výlet do 
emirátů Sharjah a Ajman. Prohlíd-
ka muzea lidových tradic v emirátu 
Ajman. Zastávka na tzv. „Kulturním 
náměstí“ v Sharjah a u mešity King 
Faisaz (pouze zvenčí), návštěva ob-
chodního centra „Blue Souk“. Návrat 
do Dubaje v časných odpoledních 
hodinách, individuální volno. Večer 
možnost fakultativního výletu - plav-
bu tradiční lodí „Dhow“ s večeří  
a s hudbou (bez průvodce). V pozdních 
hodinách návrat do hotelu, nocleh.
8. den: snídaně v hotelu. Osobní vol-
no. Dle letového řádu transfer na leti-
ště v Dubaji, odlet do Prahy.

Změna programu vyhrazena.

č. zájezdu termín cena Kč
SKQ148K05 09.11.–16.11.2018 31 990
SKQ148L01 09.02.–16.02.2019 29 990
SKQ148L02 09.03.–16.03.2019 30 990
SKQ148L03 04.05.–11.05.2019 29 990
SKQ148L04 26.10.–02.11.2019 30 990
SKQ148L05 23.11.–30.11.2019 30 990

VYUŽIJTE SLEVU ZA VČASNOU REZERVACI – info str. 4–5

Minimální počet účastníků: 15

Cena zahrnuje: leteckou dopravu Praha – Dubaj – Praha 
• transfery a dopravu v destinaci • 7 nocí ve 2lůžkovém 
pokoji ve 4* hotelu • 7 snídaní • 3 obědy dle programu  
• 1 večeři dle programu • vstupné dle programu • služby 
česky hovořícího průvodce dle programu • zákonné pojiš-
tění ve znění zákona č. 159/99 Sb.
Povinné příplatky: pobytová taxa (4,5 USD/pokoj/noc ve 4* 
hotelu) splatná v hotovosti na hotelové recepci.
Fakultativní příplatky: 1lůžkový pokoj (9 990 Kč) 
• půldenní výlet Moderní Dubaj – Burj Khalifa (2 990 Kč) 
• večerní výlet plavba lodí „Dhow" (690 Kč/Creek, 790 Kč/
Nový kanál, 890 Kč/Marina) • letecká doprava se společ-
ností Emirates (na vyžádání u prodejce po ověření aktuální 
ceny u letecké společnosti) • pojištění léčebných výloh 
• komplexní pojištění viz. katalog strana 11
Cena nezahrnuje: spropitné
Poznámka: Cena výletu „Moderní Dubaj – Burj Khalifa” 
platí jen při rezervaci a platbě předem a při obsazenosti 
minimálně 6 osob, rezervace nutná předem v CK FIRO-tour.  
V místě již není rezervace možná.

Rezervujte na www.firo.cz/SKQ148

Dubai, Burj Khalífa

HVĚZDICOVÝ TYP ZÁJEZDU

OBLÍBENÝ PROGRAM 
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Omán - hotel Millennium Resort Mussanah

Stravování: all inclusive 
All inclusive: plná penze formou 
bufetu - snídaně (06.30–10.30 hod.), 
oběd (12.30–15.30 hod.) a večeře 
(18.30–22.30 hod.), odpolední snack 
(16.30–17.30 hod.), vybrané nealkoho-
lické a alkoholické nápoje (místní čer-
vené, bílé, růžové a šumivé víno, gin, 
vodka, rum, whisky, brandy, aperitivy, 
koktejly, pivo), káva a čaj (12.00–23.00 
hodin). Dle vládního nařízení nejsou 
alkoholické nápoje servírovány v čase 
15.00–18.00 hod. 
Poloha: hotel se nachází asi hodi-
nu jízdy od mezinárodního letiště  
v Muscatu v regionu Jižní Batinah, u 
pláže v Ománském zálivu, nedaleko 
obcí Barka a Solar. Město Mussanah 
cca 3 km, obchodní zóna cca 5 km. 
Vybavení: vstupní hala s recepcí, 
směnárna, 3 restaurace (hlavní s te-
rasou, orientální a indická), 2 bary, 
kavárna, konferenční místnost, 2 teni-
sové kurty, fitness centrum, prádelna, 
3 bazény s terasou na slunění, lehát-
ka a slunečníky u bazénu a na pláži, 
lázně, obchodní centrum, potápěčské 
centrum, minigolf, volejbal, fotbal, Zi-
pline lanová dráha, lékař, parkoviště, 

půjčovna aut, WiFi.  
Internet: WiFi ve společných prosto-
rách hotelu a na pokojích zdarma. 
Ubytování: 234 prostorných, moderně 
zařízených 2lůžkových pokojů s mož-
ností až 2 přistýlek, s vlastním soci-
álním zařízením, WiFi, klimatizací, 
minibarem, setem na přípravu čaje/
kávy, žehlicím setem, TV, telefonem. 
Služby za poplatek: vodní sporty na 
pláži, potápění, minigolf, tenis, Zipli-
ne, Spa centrum, prémiové a impor-
tované značky alkoholických nápojů, 
importovaná balená minerální voda, 
čerstvé džusy, minibar na pokoji, ba-
lená zmrzlina. 
Pro děti: dětský bazén, dětský klub, 
dětské hřiště, hlídání dětí. 
Program pobytů v hotelu Millenni-
um Resort Mussanah v termínech 
09.02.–31.03.2019: 
1. den (sobota): dle letového řádu 
plánovaný odlet z Prahy v 15.15 hodin, 
přílet do Dubaje následující den časně 
ráno v 00.20 hodin. 
2. den (neděle): dle letového řádu 
plánovaný odlet z Dubaje v 02.20 ho-
din, přílet do Ománu v 03.35 hodin.  
Po vyřízení vízových formalit a vyzved-

nutí zavazadel následuje transfer do 
hotelu Millennium Resort Mussanah. 
Předpokládaný příjezd do hotelu ko-
lem šesté hodiny ranní. Následuje 
ihned ubytování, pobyt se službami all 
inclusive (včetně snídaně tento den). 
3.-7. den (pondělí-pátek): individuál-
ní pobyt v hotelu Millennium Resort 
Mussanah. 
8. den (sobota): individuální pobyt  
v hotelu Millenium Resort Mussanah 
včetně večeře a možnosti celodenní-
ho využívání pokoje a následného po-
zdního odhlášení (late check-out) do 
22.00 hodin. Kolem půlnoci následuje 
transfer z hotelu na letiště v Muscatu. 
9. den (neděle): dle letového řádu 
plánovaný odlet z Muscatu v 04.50 
hodin, přílet do Dubaje v 06.05 hodin. 
Navazujícím letem v 08.55 hodin od-
let z Dubaje, předpokládaný přílet do 
Prahy ve 12.40 hodin.
Pobyt v hotelu Millennium Resort 
Mussanah vám jistě zpříjemní kom-
fortní letecká doprava zajišťovaná 
renomovanou leteckou společností 
Emirates.

Změna programu vyhrazena.

č. zájezdu termín cena Kč
OMM222 09.02.–17.02.2019 33 990
OMM222 16.02.–24.02.2019 33 990
OMM222 23.02.–03.03.2019 33 990
OMM222 02.03.–10.03.2019 32 990
OMM222 09.03.–17.03.2019 32 990
OMM222 16.03.–24.03.2019 32 490
OMM222 23.03.–31.03.2019 31 990

VYUŽIJTE SLEVU ZA VČASNOU REZERVACI – info str. 4–5

Minimální počet účastníků: 16.
Cena zahrnuje: leteckou přepravu Praha – Dubaj – Muscat 
– Dubaj – Praha s leteckou společností Emirates • trans-
fer letiště – hotel – letiště • 7 nocí ve 2lůžkovém pokoji  
• 7 all inclusive  • delegáta FIRO-tour • zákonné pojištění 
ve znění zákona č. 159/99 Sb.
Dětské ceny: 1. dítě do 6 let (14 990 Kč) 
• 2. dítě do 6 let (15 990 Kč) • 1. a 2. dítě 6-12 let (23 990 Kč)
Povinné příplatky: vstupní vízum do Ománu (cca 55 USD). 
Vstupní turistické vízum do Ománu je možné získat po 
příletu na ománském letišti. Zároveň je zde nová možnost 
pro vyřízení tzv. e-víza. Ještě před odletem do Ománu 
je možné vygenerovat si vízum a vytisknout si je online.  
E-vízum je třeba vyžádat předem na adrese https://evisa.
rop.gov.om/. Poplatek za vízum činí cca 55 USD. Pro vstup 
do Ománu je nutný cestovní pas s platností delší než 6 mě-
síců po návratu z destinace.
Fakultativní příplatky: pojištění léčebných výloh 
• komplexní pojištění – viz katalog str. 11 • 1lůžkový pokoj 
(15 990 Kč)

Rezervujte na www.firo/OMM222

OMÁN

ALL INCLUSIVE

POBYTOVÝ ZÁJEZD

NOVINKA V NABÍDCE

1.DÍTĚ DO 6 LET  ZA 14 990 KČ

LET SE SPOLEČNOSTÍ
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OMÁNNejkrásnější místa Ománu
Muscat • Quriyat • Wadi Dayqah • Bimmah • Wadi Shab • Sur • Ras Al Hadd • Al Kamil • Wadi Bani 
Khalid • Wahiba Sands • Bahla • Al Hamra • Nizwa • Birkat al Mauz • Mussanah • Muscat

1. den: v odpoledních hodinách odlet 
z Prahy, přílet do Dubaje v pozdních 
nočních hodinách, čekání na navazují-
cí spoj do ománského Muscatu.
2. den: v časných ranních hodinách 
odlet navazujícím spojem z Dubaje 
do Muscatu, předpokládaný přílet do 
Muscatu v brzkých ranních hodinách. 
Po vyřízení nezbytných formalit bude 
následovat transfer do hotelu Ramee 
Guestline**** (nebo podobného), 
ubytování ihned po příletu. Snídaně, 
individuální volno, které můžete strá-
vit odpočinkem na pláži. V pozdním 
odpoledni odjezd do oblasti Seeb, kde 
navštívíte ománskou rodinu, která pro 
vás připraví tradiční ománskou večeři. 
Návrat do hotelu na nocleh.
3. den: po snídani v hotelu se vydáte 
na prohlídku města Muscat, při kte-
ré navštívíte Velkou mešitu sultána 
Quaboose, originální příklad moder-
ní arabské architektury, slavnostně 
otevřenou v roce 2001. Následuje za-
stávka na fotografování u Královské 
opery, jejíž akustika patří k nejlepším 
na světě. Návštěva jednoho ze sta-
rých tržišť, Mutrah souk, které skrý-
vá obchůdky se skutečnými poklady, 
nejjemnější ománská kadidla, tra-
diční tepané stříbrné zbraně kandjar, 
koření, šperky, šátky, čilý ruch, vůně  
a zvuky typické pro arabské tržiště.  
V muzeu Bait Al Zubair, nacházejícím 
se ve starém městě, uvidíte sbírky 
připomínající staré tradice a způsob 
života obyvatel Ománu. Následná pro-
hlídka starého města s jeho mnohými 
pamětihodnostmi, mezi které patří 
pevnosti Jalali a Mirani, staré opev-
nění města, ale i několik dalších mu-
zeí. Návrat do hotelu v odpoledních 

hodinách, individuální volno, večeře 
a nocleh.
4. den: po snídani následuje odjezd  
z hotelu do oblasti Quriyat, jedná se  
o zhruba 30 různých vesnic vedle 
sebe, s rekonstruovanou pevností. 
Nedaleko se nachází přehrada Wadi 
Dayaqh Dam zásobující vyprahlou 
krajinu Ománu vodou. Další zastáv-
kou bude propadlina Bimmah, která 
vznikla propadnutím vápencového 
stropu podzemní jeskyně. Krásný 
přírodní úkaz, kde si kromě pořízení 
hezkých fotografií můžete i zaplavat.  
Fotozastávka u ústí do Wadi Shab. 
Oběd v místní restauraci, případně 
obědový balíček (piknik). Zastávka  
s možností koupání u nádherné menší 
pláže se zářícím bílým pískem a tyr-
kysovou vodou White Sands Beach, 
která je vklíněná do skalnatého po-
břeží Wadi Shab a Wadi Tiwi. Přejezd 
do starého města Sur s tradiční lodě-
nicí, kde se dodnes ručně vyrábí his-
torické dřevěné lodě Dhow. Poslední 
zastávkou tohoto dne bude nejvýchod-
nější oblast sultanátu, kde se nachází 
pláž Raas Al Hadd, kam každoročně 
připlouvá množství želv, aby na zdej-
ších plážích nakladly svá vejce. Bude-
te ubytováni v blízkém hotelu a poslé-
ze odvezeni na jedno z míst, kde želvy,  
s trochou štěstí, budete moci pozo-
rovat. Večeře a nocleh v hotelu Sur 
Plaza***.
5. den: po snídani se vydáte do měs-
ta Al Kamil se starými strážními 
věžemi a malým tržištěm. Pokra-
čování do Wadi Bani Khalid, kam po 
celý rok přitéká voda. Po křivolaké 
cestě po horském úbočí vstoupíte 
do dlouhého řečiště, obklopeného 

vesnicemi a úrodnými plantážemi. 
Voda vytékající z několika pramenů 
je zachycována v průzračných jezír-
kách, k nimž se dostanete po četných 
pěšinkách a můstcích. Oběd v místní 
restauraci, případně obědový balíček 
(piknik). Následuje výlet do Wahiba 
(též Sharqiya) Sands, kde si můžete 
vychutnat arabskou poušť a seznámit 
se se způsobem života beduínů, kteří 
zde stále žijí a chovají dobytek. Večeře 
a nocleh v pouštním kempu Arabian 
Oryx Camp (nebo podobném) s po-
zorováním západu slunce a sjížděním 
pouštních dun v jeepech 4x4 je skvě-
lým zážitkem.
6. den: snídaně v kempu a odjezd na 
prohlídku hradu Jabreen, který stojí 
osamoceně na pusté pláni, na poza-
dí horského masivu Jebel Akhdar, 
a je jedním z nejkrásnějších v zemi. 
Oběd v místní restauraci, případně 
obědový balíček (piknik). Následně se 
dostanete do Bahly, města hrnčířů.  
V tomto malém městě si prohlédnete 
rozsáhlou, nově opravenou pevnost, 
zaznamenanou na seznamu UNESCO, 
místní tržiště a další zajímavosti. Poté 
dojedete do historicky zachovaného 
horského městečka Al Hamra, kde 
se kolem tradičních domů z hliněných 
cihel zdá, že se tu zastavil čas. V od-
poledních hodinách ubytování v hotelu 
Al Diyar*** v Nizwě, večeře a nocleh.
7. den: po snídani odjezd do zelení 
obklopeného města Nizwa, kde se 
nachází nejdelší zavlažovací systém 
v zemi (falaj). Zde si prohlédnete im-
pozantní pevnost ze 17. století, které 
dominuje 40 metrů vysoká centrální 
věž s krásným výhledem na Nizwu  
a okolí. Za návštěvu stojí souk, místní 
tržiště. Cesta vás dále zavede do ves-
nice Birkat al Mawz v podhůří Jebel 
Shams, kde si prohlédnete poměrně 
rozsáhlé zbytky původních obydlí, ně-
kdy i částečně obydlených. Přejezd do 
hotelového resortu Millennium Re-
sort Mussanah**** na oběd, ubytová-
ní se službami all inclusive, odpolední 
individuální volno a nocleh.
8. den: individuální volno v hotelu 
Millennium Resort Mussanah**** 
se službami all inclusive, odpočinek. 
V nočních hodinách (po půlnoci ná-
sledujícího dne) odhlášení z hotelu  
a transfer na letiště do Muscatu.
9. den: předpokládaný odlet z Musca-
tu v časných ranních hodinách, přílet 
do Dubaje ráno. Následuje dopole-
dní navazující let z Dubaje do Prahy, 
předpokládaný přílet do Prahy v brz-
kých odpoledních hodinách.
Změna programu vyhrazena.

č.zájezdu termín cena Kč
OAC122L01 19.01.–27.01.2019 51 990
OAC122L02 30.03.–07.04.2019 52 490
OAC122L03 12.10.–20.10.2019 52 990
OAC122L04 16.11.–24.11.2019 52 990

VYUŽIJTE SLEVU ZA VČASNOU REZERVACI – info str. 4–5

Minimální počet účastníků: 16
Cena zahrnuje: leteckou dopravu Praha - Dubaj - Muscat 
- Dubaj - Praha v optimální knihovací třídě letecké spo-
lečnosti Emirates (Airbus A380) • transfery a dopravu  
v destinaci dle programu • early check-in v hotelu po 
příletu do Muscatu • 6 nocí ve 2lůžkovém pokoji ve 3*  
a 4* hotelech dle programu (změna ubytování vyhrazena)  
• 1 noc ve stanu s vlastním sociálním zařízením ve vybave-
ném pouštním kempu • 7 snídaní • 5 obědů dle programu 
• 7 večeří • služby all inclusive v hotelu Millennium Re-
sort Mussanah**** • vstupy dle programu • služby česky 
hovořícího průvodce • zákonné pojištění ve znění zákona  
č. 159/99 Sb.
Povinné příplatky: vstupní turistické vízum do Ománu je 
možné získat po příletu na ománském letišti. Zároveň je 
zde nová možnost pro vyřízení tzv. e-víza. Ještě před odle-
tem do Ománu je možné vygenerovat si vízum a vytisknout 
si je online. E-vízum je třeba vyžádat předem na adrese 
https://evisa.rop.gov.om/. Poplatek za vízum činí cca 55 USD.
Fakultativní příplatky: 1lůžkový pokoj (12 990 Kč) 
• pojištění léčebných výloh • komplexní pojištění viz ka-
talog str. 11
Cena nezahrnuje: spropitné

Rezervujte na www.firo.cz/OAC122

LET SE SPOLEČNOSTÍ

PLNÁ PENZE V CENĚ
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JAPONSKO Japonsko - to nejlepší z ostrova Honšú
Tokio • NP Nikko • Mt. Fudži • Kyoto • Nara • Osaka

1. den: odlet z Prahy (možnost odletu  
i z Vídně) s přestupem do Tokia.
2. den: přílet na mezinárodní letiš-
tě Narita u Tokia, transfer do hotelu  
v Tokiu, v oblasti Šindžuku. Ubytování 
na 4 noci. Jarní termín zájezdu slibuje 
rozkvetlé sakury, v podzimním bude-
me obdivovat krvavě červené listy ja-
vorů v nádherných zahradách.
3. den: celodenní výlet do jedné  
z nejkrásnějších oblastí Japonska, 
do města Nikkó, ležícího na sever od 
Tokia. Navštívíte nádhernou svatyni 
Tóšógú, posvátné místo jak buddhi-
smu, tak i šintoismu, postavenou na 
počest šóguna Tokugawy, rozsáhlý 
chrámový komplex ležící uprostřed 
nádherných hor. Zastávka a krátká 
procházka k vodopádům Kirifuri. Ná-
vrat na nocleh.
4. den: celodenní prohlídka hlavního 
města Japonska - Tokia - začneme 
na Císařském náměstí, u sídla císaře 
a jeho rodiny, dobře skrytého za zdmi 

a hustými korunami stromů, dále ná-
vštěva nejuctívanějšího buddhistické-
ho chrámu města Sensódži, známého 
též jako Asakusa Kannon, pak nejvý-
znamnější šintoistická svatyně Mei-
dži-džingú ležící v jedné z největších 
zahrad města, prohlídka čtvrtí Hara-
juku a Omotesando. Nocleh.
5. den: celodenní výlet do oblasti Mt. 
Fudži - Hakone, do oblasti s kouzel-
nými přírodními scenériemi, s nejvyš-
ším vrcholem celé země, posvátnou 
sopkou, horou Fudži. Pokud počasí 
dovolí, dojedeme co nejvýše, na 5. sta-
nici ve výši cca 2 000 m n. m. Plavba 
po jezeře Ashi. Návrat na nocleh.
6. den: dopoledne individuální vol-
no, možnost navštívit rušný rybí trh 
Cukidži, ze 45. patra Tokijské radni-
ce si prohlédnout metropoli z ptačí 
perspektivy, navštívit okolní parky či 
vyrazit na nákupy. Odpoledne transfer 
na nádraží, přejezd šinkansenem do 
Kyota. Ubytování na 3 noci.

7. den: celodenní prohlídka Kyota, 
města, které bylo více než tisíc let 
hlavním městem Japonska. Návštěva 
paláce Nidžó, Zlatého pavilonu, chrá-
mu Kinkakudži a chrámu Rjóandži. 
Nocleh.
8. den: dopoledne výlet do města 
Nara, které bylo hlavním městem 
císařství ještě před Kyotem. Největší 
zajímavostí je monumentální socha 
Buddhy v chrámu Tódaidži, dále ná-
vštěva nejposvátnější narské svatyně 
Kasuga. Odpoledne krátká zastávka 
ve třetím největším japonském měs-
tě Osaka, návštěva jeho nádherného 
hradu. Návrat na nocleh.
9. den: dopoledne individuální volno, 
navečer transfer na letiště Kansai, 
postavené na umělém ostrově, odlet  
s přestupem do Prahy (či do Vídně).
10. den: přílet do Prahy.

Změna programu vyhrazena.

č. zájezdu termín cena Kč
JMY117L01 31.05.–09.06.2019 79 990
JMY117L02 03.11.–12.11.2019 79 990

VYUŽIJTE SLEVU ZA VČASNOU REZERVACI – info str. 4–5

Minimální počet účastníků: 16.
Cena zahrnuje: leteckou přepravu s přestupem Praha 
(Vídeň)-Tokio, Osaka-Praha (Vídeň) vč. letištních poplat-
ků • transfer letiště-hotel-letiště • přejezd šinkansenem 
Tokio-Kyoto • dopravu dle programu • 7 nocí ve 2lůžko-
vém pokoji v 3* hotelu se snídaní • vstupy dle programu 
• průvodce FIRO-tour • zákonné pojištění ve znění zákona 
č. 159/99 Sb.
Fakultativní příplatky: pojištění léčebných výloh 
• komplexní pojištění - viz katalog str. 11 
• 1lůžkový pokoj (10 990 Kč)

Rezervujte na www.firo.cz/JMY117

OBLÍBENÝ PROGRAM 
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ČÍNAZemí císařů s plavbou po Dlouhé řece
Peking • Velká čínská zeď • Xi`an • Chongqing • plavba po Dlouhé řece – Yangtze • Šanghaj

1. den: odlet z Prahy s přestupem do 
Pekingu.
2. den: přílet do Pekingu, po cestě 
do hotelu zastávka u olympijského 
stadionu. V případě dřívějšího příletu 
část programu v hlavním městě. Slav-
nostní večeře na uvítanou – pekingská 
kachna. Nocleh.
3. den: dopoledne výlet k Velké čín-
ské zdi, návštěva areálu Letního pa-
láce během odpoledne. Nocleh.
4. den: prohlídka náměstí Nebeského 
klidu, Zakázaného města a Chrámu 
nebes, po večeři transfer na vlakové 
nádraží a přejezd vlakem do Xi`anu. 
Nocleh ve 4lůžkovém kupé vlaku.
5. den: příjezd do Xi`anu, transfer do 
hotelu na snídani, poté výlet do Lin-
gtongu s prohlídkou proslulé Hliněné 
armády, odpoledne prohlídka starých 
městských hradeb. Nocleh.
6. den: pokračování prohlídky Xi`anu 
(pagoda Divoké husy, Velká mešita 
aj.), odpoledne místní přelet do Chon-
gqingu, transfer do přístavu k nalodě-
ní na loď. Čeká vás nezapomenutelná 
plavba po Dlouhé řece – Yangtze. 
Nocleh na lodi – 4* pokoje.

7.–9. den: plavba po Dlouhé řece se 
zastávkami a výlety (město duchů 
Fengdu, říčka Shennon, Tři soutěsky, 
přehrada Tří soutěsek aj. – výlety na 
pobřeží se mohou měnit v závislosti 
na počasí, výšce hladiny vody a kon-
krétní lodní společnosti). Noclehy na 
lodi.
9. den: vylodění v oblasti Yichang  
a odpoledne přelet do Šanghaje, 

transfer do hotelu. Nocleh.
10. den: celodenní prohlídka Šan-
ghaje s návštěvou zahrady Yuyuan, 
starého města, chrámu Jadeitového 
Buddhy a nábřeží Bund. Nocleh.
11. den: transfer na letiště a odlet  
s přestupem do Prahy (možnost příle-
tu až následující den).
12. den: přílet do Prahy.
Změna programu vyhrazena.

č. zájezdu termín cena Kč
COY129L1 15.05.–26.05.2019 59 990
COY129L2 02.08.–13.08.2019 59 990

VYUŽIJTE SLEVU ZA VČASNOU REZERVACI – info str. 4–5

Minimální počet účastníků: 16.
Cena zahrnuje: leteckou přepravu Praha–Peking, Šan-
ghaj–Praha • transfer letiště–hotel–letiště • dopravu 
autokarem dle programu • přejezd vlakem Peking–Xi´an  
s ubytováním ve 4lůžkovém kupé • přelet Xi´an–Chon-
gqing • přelet Yichang-Šanghaj • 5 nocí ve 2lůžkovém 
pokoji v 4* hotelech • 3 noci ubytování na 4* lodi ve 2lůž-
kových kajutách • 9 plných penzí • vstupy dle programu  
• služby průvodce FIRO-tour • služby místního průvodce  
• zákonné pojištění ve znění zákona 159/99 Sb.
Fakultativní příplatky: víza do Číny (1 990 Kč) – zajišťuje 
CK FIRO – tour • pojištění léčebných výloh • komplexní 
pojištění - viz katalog str. 11 • 1lůžkový pokoj (10 990 Kč)
Cena nezahrnuje: spropitné (cca 55 USD/osoba)

Rezervujte na www.firo.cz/COY129

NOVINKA V NABÍDCE
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ČÍNA Velká cesta Čínou s návštěvou Hong Kongu a Macaa
Peking • Velká čínská zeď • Xi`an • Šanghaj • Guilin • Longsheng • Yangshuo • Guangzhou • Macao 
• Hong Kong 

1. den: odlet z Prahy s přestupem do 
Pekingu.
2. den: přílet do Pekingu, po cestě 
do hotelu zastávka u olympijského 
stadionu známého jako Ptačí hnízdo 
a plaveckého stadionu Vodní kostka.  
V případě dřívějšího příletu část pro-
gramu v hlavním městě. Večeře – ty-
pické čínské jídlo – pekingská kachna. 
Nocleh v Pekingu.
3. den: výlet k Velké čínské zdi – pro-
cházka po stavbě zařazené do novo-
dobých divů světa. Odpoledne pro-
hlídka velkého areálu Letního paláce 
s největší císařskou zahradou v Číně. 
Nocleh v Pekingu.
4. den: prohlídka císařského komple-
xu Zakázaného města, největšího ná-

městí na světě – náměstí Nebeského 
klidu, a také areálu Chrámu nebes. 
Po večeři transfer na nádraží. Přejezd 
vlakem do Xi`anu, nocleh ve 4lůžko-
vém kupé.
5. den: po příjezdu do historického 
města Xi`an, hlavního města provin-
cie Šen-si, transfer do hotelu na sní-
dani. Poté výlet s prohlídkou proslulé 
„Hliněné armády“ – přibližně 6000 
terakotových figur válečníků v životní 
velikosti, více než 2000 let starých, 
objevených v roce 1974. Návštěva mo-
numentálních hradeb v Xi´anu. Večer 
show z období Tang dynastie s večeří. 
Nocleh v Xi`anu.
6. den: dopoledne prohlídka města 
Xi`an, návštěva Velké husí pagody, 

procházka muslimskou čtvrtí s meši-
tou v čínském stylu. Odpoledne odlet  
z Xi`anu do Šanghaje, ubytování v ho-
telu. Nocleh v Šanghaji.
7. den: prohlídka města Šanghaj. 
Obdivovatele zahrad potěší návštěva 
známé zahrady Yu. Odpoledne ná-
vštěva chrámu Nefritového Buddhy, 
muzea, procházka po nábřeží Bund. 
Po večeři projížďka po řece Huangpu. 
Nocleh v Šanghaji.
8. den: transfer na letiště, odlet do 
Guilinu. Z letiště přejezd do oblasti 
Longsheng, na rýžové terasy Lon-
gji. Začátky budování rýžových polí 
na svazích kopců sahají do 13. sto-
letí, nyní terasy pokrývají 66 km² ve 
výškách 300–1 100 m n. m. Úžasné 

č. zájezdu termín cena Kč
COK129L01 03.05.–16.05.2019 79 990
COK129L02 20.09.–03.10.2019 79 990

VYUŽIJTE SLEVU ZA VČASNOU REZERVACI – info str. 4–5

Minimální počet účastníků: 16.
Cena zahrnuje: leteckou přepravu s přestupem Praha–
Peking, Hong Kong–Praha vč. let. poplatků • leteckou 
přepravu Xi´an–Šanghaj a Šanghaj–Guilin • transfery 
letiště–hotel–letiště • dopravu autokarem a vstupy dle 
programu • přejezd vlakem Peking–Xi´an s ubytováním ve 
4lůžkovém kupé • 8 nocí ve 2lůžkovém pokoji v 4* hotelech 
• 1 noc ve 2lůžkovém pokoji v 3* hotelu v Macau • 1 noc 
v penzionu v oblasti Longsheng • 11 snídaní • 11 obědů  
• 9 večeří (není večeře v Macau a Hong Kongu) • služ-
by průvodce CK FIRO-tour • služby místního průvodce  
• zákonné pojištění ve znění zákona č. 159/99 Sb.
Fakultativní příplatky: víza do Číny (1 990 Kč) – zajišťu-
je CK FIRO-tour • pojištění léčebných výloh • komplexní 
pojištění - viz katalog str. 11 • 1lůžkový pokoj (12 490 Kč)  
• fakultativní příplatky cca 100 USD
Cena nezahrnuje: spropitné (cca 50 USD/ osoba)
Poznámka: Při koupi zájezdu je nutné ihned uvést čísla 
pasů cestujících. V Číně se s předstihem kupují lístky na 
vlakové spoje a nákup je možný jen na základě čísla pasu, 
kterým se pak cestující i na nádražích prokazuje.

Rezervujte na www.firo.cz/COK129
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přírodní scenérie v každém ročním 
období. Možnost návštěvy vesnic 
etnických menšin žijících v oblasti. 
Nocleh v penzionu ve vesnici Pin-
g´an. (doprava autobusem do oblasti, 
následuje transfer dopravním pro-
středkem chránícím životní prostředí 
k úpatí vesnice, dále si cestující sami 
ponesou zavazadla do kopce, mohou 
je uskladnit při vstupu do vesnice či 
využít služeb místních pomocníků - za 
poplatek na místě).
9. den: po dokončení prohlídky ob-
lasti Longsheng přejezd do městečka 
Yangshuo, ležícího v krajině vápenco-
vých kopců - zelené homole inspirují 
čínské malíře a básníky po celé gene-
race. Plavba na bambusovém raftu či 

malé loďce na řece Li (2–2,5 hodinový 
výlet lodí). Večer fakultativně 70minu-
tová světelná show - Liusanjie Light 
show. Nocleh v Yangshuo.
10. den: návštěva místních trhů  
a vesniček. Transfer na vlakové ná-
draží a přejezd rychlovlakem do Kan-
tonu (Guangzhou) (cca 2,5 hodiny). 
Nocleh v Guangzhou.
11. den: dopoledne prohlídka mo-
derní metropole, významného sta-
robylého přístavu, brány čínského 
jihu - Kantonu, chrámu rodiny Chen, 
postaveného v pestrobarevném jiho-
čínském stylu k uctění předků, nyní 
součástí Kantonského muzea lido-
vého umění, návštěva trhu Qingping, 
údajně největšího trhu v Číně. Přejezd 

přes Zhuhai do bývalé portugalské 
kolonie, Macaa. Prohlídka města 
(chrám Na Tcha, hradby, St. Paul´s, 
chrám A-Ma, kasino, zastávka u Ma-
cao Tower). Nocleh v Macau.
12. den: po volnu v Macau transfer 
rychlolodí do Hong Kongu. Odpoledne 
prohlídka ostrova Hong Kong - Victo-
ria Peak, trh Stanley, záliv Repulse, 
rybářská vesnice Aberdeen. Nocleh  
v Hong Kongu.
13. den: individuální volno. Trans-
fer na letiště a odlet s přestupem do 
Prahy.
14. den: přílet do Prahy.

Změna programu vyhrazena.
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ČÍNA Vlakem až do tajemného Tibetu
Peking • Velká čínská zeď • Xining • Lhasa • Gyangtse • Shigatze • Chengdu

1. den: odlet z Prahy s přestupem do 
Pekingu.
2. den: přílet do Pekingu, transfer do 
hotelu a dle možností ubytování. Po 
obědě prohlídka hlavního města Číny 
– Náměstí Nebeského klidu a Chrá-
mu nebes. Slavnostní večeře na uví-
tanou – pekingská kachna (program 
může být upraven dle letových časů). 
Nocleh.
3. den: celodenní výlet k Velké čínské 
zdi, prohlídka hrobky císařské dynas-
tie Ming. Návrat na nocleh.
4. den: prohlídka císařského kom-
plexu Zakázaného města a areálu 
Letního paláce, odpoledne přelet do 
Xiningu, transfer do hotelu. Nocleh.
5. den: prohlídka města Xining, le-
žícího na východní hranici Tibetské 
náhorní plošiny a na cestě historické 
Hedvábné stezky. Návštěva klenotu ti-
betské kultury – kláštera Ta´er (tibet-
ský název kláštera Kumbum), muzea  
i mešity Dongguan, jedné z největších 
v severní Číně. Transfer na vlakové 
nádraží, nástup na cestu „nebeským“ 
vlakem do Lhasy. Tibetská železnice 

je nejdelší a nejvyšší železnicí světa, 
úsek z Xiningu do Lhasy je 1 956 km 
dlouhý. Nocleh ve vlaku ve 4lůžkovém 
kupé.
6. den: ráno příjezd do města Gol-
mud, vlak pokračuje přes Tibetskou 
náhorní plošinu, míjí úžasné přírodní 
scenérie, zajímavá místa, jako jsou 
průsmyk Kunlun (cca 4 800 m n. m.), 
přírodní rezervace Kekexili (jedna  
z největších neobydlených oblastí na 
zemi, kde lze spatřit tibetské antilo-
py), řeka Tuo tuo, jezero Trona apod. 
Odpoledne příjezd do Lhasy, hlavního 
města Tibetské autonomní oblasti, 
transfer do hotelu. Nocleh.
7. den: návštěva památky UNESCO – 
paláce Potala – sídla dalajlámů, od-
poledne návštěva chrámu Džókhang 
– nejznámější a nejstarší budova  
v Lhase, poté procházka uličkami 
centra města – Barkhor. Nocleh.
8. den: návštěva kláštera Drepung, 
jednoho ze čtyř velkých klášterů 
buddhistické školy Gelugpa v Tibetu, 
odpoledne návštěva letního sídla da-
lajlámů Norbulinka. Nocleh.

9. den: asi 110 km dlouhá cesta  
k jezeru Jamdrok – jednomu ze tří 
posvátných jezer v Tibetu – s úchvat-
nou přírodní scenérií kolem. Poté pře-
jezd do městečka Gyangtse, jednoho 
z nejkrásnějších v Tibetu, návštěva 
kláštera Palkhor Čhöde. Nocleh  
v Gyangtse.
10. den: přejezd do druhého největší-
ho města Tibetu – Shigatze, návštěva 
kláštera Tashi Lumpo – nejstaršího 
a největšího kláštera školy Gelugpa, 
sídla pančenlamů. Nocleh v Shigatze.
11. den: přejezd zpět do Lhasy. Odpo-
ledne přelet do Chengdu. Transfer do 
hotelu. Nocleh.
12. den: prohlídka Chengdu, města 
pand velkých, historického města, kde 
začínala jižní část Hedvábné stezky. 
Návštěva chovné stanice pandy velké, 
chrámu Qing Yang Daoism či parku 
Wangjianglou. Nocleh.
13. den: transfer na letiště a odlet  
s přestupem do Prahy.
14. den: přílet do Prahy.

Změna programu vyhrazena.

č. zájezdu termín cena Kč
CTI129L01 01.06.–14.06.2019 85 990

VYUŽIJTE SLEVU ZA VČASNOU REZERVACI – info str. 4–5

Minimální počet účastníků: 16.
Cena zahrnuje: leteckou přepravu s přestupem Praha–
Peking, Chengdu–Praha • přelet Peking–Xining • přelet 
Lhasa–Chengdu • transfer letiště–hotel–letiště • dopravu 
autokarem dle programu • přejezd vlakem Xining–Lhasa  
s ubytováním ve 4lůžkovém kupé • 10 nocí ve 2lůžkovém 
pokoji v 3*/4* hotelech • 11 plných penzí • vstupy dle pro-
gramu • služby průvodce FIRO-tour • služby místního 
průvodce • zákonné pojištění ve znění zákona č. 159/99 Sb.
Fakultativní příplatky: víza do Číny (1 990 Kč) – zajišťu-
je CK FIRO–tour • pojištění léčebných výloh • komplexní 
pojištění - viz katalog str. 11 • 1lůžkový pokoj (12 990 Kč)
Cena nezahrnuje: spropitné (cca 50 USD/ osoba)

Rezervujte na www.firo.cz/CTI129
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ČÍNA, SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTYPerly Číny s prodloužením v Dubaji
Peking • Dubaj

1. den: odlet z Prahy s přestupem do 
Pekingu.
2. den: přílet do Pekingu, po cestě  
z letiště do hotelu fotografická za-
stávka u olympijského stadionu,  
u Ptačího hnízda a Vodní kostky. V pří-
padě dřívějšího příletu část programu 
v hlavním městě. Nocleh.
3. den: výlet k Velké čínské zdi, sym-
bolu starověké čínské civilizace, pro-
cházka po části zdi o celkové délce  
6 360 km. Po obědě prohlídka Letního 
paláce postaveného v období dynastie 
Qing na břehu jezera Kunming s nej-
větší a nejlépe zachovanou císařskou 
zahradou v Číně. K večeři místní spe-
cialita – pekingská kachna. Nocleh.
4. den: návštěva Chrámu nebes, 
místa, kde se císaři dynastie Ming  
a Qing modlili za dobrou úrodu. Poté 
prohlídka starých městských čtvrtí na 
tradičních rikšách – hutong. Odpole-

dne návštěva největšího náměstí na 
světě – Náměstí Nebeského klidu,  
a největšího palácového komplexu na 
světě, sídla čínských císařů, Zakáza-
ného města. Fakultativně Kung-fu 
show . Nocleh.
5. den: návštěva lámaistického kláš-
tera Yonghe s volným časem na náku-
py na trhu s hedvábím. Nocleh.
6. den: individuální volno nebo pro-
gram s průvodcem. Nocleh.
7. den: dle letového řádu transfer na 
letiště a přelet do Dubaje. Transfer do 
hotelu. Individuální volno nebo pro-
cházka s průvodcem. Nocleh.
8 den: po snídani půldenní okruh 
Dubají. Zastávka u mešity Jumeirah 
Mosque, prohlídka čtvrti Bastakiya a 
muzea v pevnosti Al Fahidi Fort. Pře-
jezd lodním taxi „abra“ na druhý břeh 
zálivu Creek, návštěva trhu se zlatem 
a s kořením. Návrat do hotelu. V pozd-

ním odpoledni odjezd terénními jeepy 
do pouště. V beduínském táboře projí-
žďka na velbloudech, ukázka břišního 
tance, možnost vyzkoušet vodní dým-
ku. Po západu slunce tradiční arabská 
večeře barbecue. Návrat do hotelu ve 
večerních hodinách, nocleh.
9. den: snídaně v hotelu. Individuální 
volno. Možnost půldenního fakulta-
tivního výletu „Moderní Dubaj – Burj 
Khalifa“. Výlet zahrnuje okružní jízdu 
nejmodernějšími částmi Dubaje včet-
ně uměle vybudovaného palmového 
ostrova. Návštěva vyhlídkové terasy 
nejvyššího mrakodrapu světa Burj 
Khalifa (vstup zahrnut v ceně). Nocleh 
v hotelu v Dubaji.
10. den: snídaně v hotelu. Osobní vol-
no. Dle letového řádu transfer na leti-
ště v Dubaji, odlet do Prahy.

Změna programu vyhrazena.

č.zájezdu termín cena
CPD129L01 01.05.–10.05.2019 49 990
CPD129L02 12.09.–21.09.2019 49 990

VYUŽIJTE SLEVU ZA VČASNOU REZERVACI – info str. 4–5

Minimální počet účastníků: 15.
Cena zahrnuje: leteckou přepravu s přestupem Praha–
Peking, Dubaj–Praha vč. letištních poplatků • transfer 
letiště–hotel a doprava autokarem dle programu • 5 nocí  
v 2lůžkovém pokoji v 3* hotelu s polopenzí • vstupy dle pro-
gramu • služby průvodce CK FIRO-tour • služby místního 
průvodce v Číně • 3 noci ve 2lůžk. pokojích ve 3* hotelu  
v Dubaji se snídaní •zákonné pojištění ve změní zákona 
č. 159/99 Sb.
Fakultativní příplatky: vízum do Číny (cca 1 990 Kč) 
– zajišťuje CK FIRO-tour • pojištění léčebných výloh  
• komplexní pojištění - viz katalog str. 11 • 1lůžkový pokoj 
(8 490 Kč) • moderní Dubaj včetně vstupu na Burj Khalífa 
(2 990 Kč)

Rezervujte na www.firo.cz/CPD129

NOVINKA V NABÍDCE
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ČÍNA Čínská mozaika
Peking • Velká čínská zeď • Xi´an • Luoyang • klášter Shaolin • Suzhou • Tongli • Šanghaj

1. den: odlet z Prahy s přestupem do 
Pekingu.
2. den: přílet do Pekingu, po cestě 
do hotelu zastávka u olympijského 
stadionu známého jako Ptačí hnízdo. 
V případě dřívějšího příletu část pro-
gramu v hlavním městě. Typická ve-
čeře na uvítanou – pekingská kachna. 
Nocleh.
3. den: výlet k Velké čínské zdi, pro-
cházka po stavbě zařazené do novo-
dobých divů světa, cestou návštěva 
jadeitové dílny. Odpoledne návštěva 
areálu Letního paláce s největší cí-
sařskou zahradou v Číně. Návrat na 

nocleh. Fakultativně možnost před-
stavení Pekingské opery (není nutné 
společenské oblečení).
4. den: návštěva největšího náměstí 
na světě - náměstí Nebeského klidu, 
prohlídka císařského komplexu Zaká-
zaného města a Chrámu nebes. Dle 
časových možností návštěva místního 
trhu. Po večeři transfer na nádraží  
a přejezd vlakem do Xi`anu. Nocleh ve 
vlaku ve 4lůžkovém kupé.
5. den: po příjezdu do historické-
ho města Xi`an transfer do hotelu 
na snídani, poté výlet do Lingtongu  
s prohlídkou proslulé Hliněné armády 

- cca 6000 terakotových figur váleč-
níků v životní velikosti, více než 2000 
let starých, objevených v roce 1974. 
Po obědě přejezd zpátky do Xi´anu  
a návštěva starých městských hradeb. 
K večeři místní specialita „ravioli hot-
pot“. Nocleh.
6. den: prohlídka Xi`anu s návštěvou 
pagody Divoké husy a Velké mešity, 
procházka po muslimské čtvrti. Odpo-
ledne transfer na nádraží a přejezd vy-
sokorychlostním vlakem (až 300 km/h)  
do Luoyangu, historického císařské-
ho sídla. Transfer do hotelu, nocleh.
7. den: návštěva komplexu jeskyní 

č. zájezdu termín cena
CPF129L01 29.03.–09.04.2019 56 990
CPF129L02 27.04.–08.05.2019 57 990
CPF129L03 29.06.–10.07.2019 56 990
CPF129L04 31.08.–11.09.2019 57 990
CPF129L05 12.10.–23.10.2019 57 990

VYUŽIJTE SLEVU ZA VČASNOU REZERVACI – info str. 4–5

Minimální počet účastníků: 16.
Cena zahrnuje: leteckou přepravu s přestupem Praha–
Peking, Šanghaj–Praha • transfer letiště–hotel–letiště 
• dopravu autokarem dle programu • přejezd vlakem 
Peking–Xi´an s ubytováním ve 4lůžkovém kupé • přejezd 
vlakem Xi`an–Luoyang, Zhengzhou–Suzhou • 8 nocí ve 
2lůžkovém pokoji v 4* hotelech • 8 plných penzí • vstupy 
dle programu • služby průvodce CK FIRO-tour • služby 
místního průvodce • zákonné pojištění ve znění zákona  
č. 159/99Sb.
Fakultativní příplatky: víza do Číny (1 990 Kč) – zajišťu-
je CK FIRO-tour • pojištění léčebných výloh • komplexní 
pojištění - viz katalog str. 11 • 1lůžkový pokoj (7 990 Kč)  
• 2lůžkové kupé ve vlaku Peking-Xi´an (2 600 Kč)
Cena nezahrnuje: spropitné (cca 50 USD/ osoba)
Poznámka: Při koupi zájezdu je nutné ihned uvést čísla 
pasů cestujících. V Číně se s velkým předstihem kupují líst-
ky na vlakové spoje a nákup je možný jen na základě čísla 
pasu, kterým se pak cestující i na nádražích prokazuje.

Rezervujte na www.firo.cz/CPF129

OBLÍBENÝ PROGRAM 

PLNÁ PENZE V CENĚ
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Longmen (Dračí skály) - jedny z nej-
slavnějších starověkých sochařských 
nalezišť v Číně. Poté výlet do klášte-
ra Shaolin, který se proslavil výukou 
zenbuddhismu i jako vynikající škola 
bojových umění, podle legendy se zde 
zrodilo umění kung-fu. Nocleh.
8. den: transfer na nádraží a odjezd 
rychlovlakem do Suzhou (cca 5 ho-
din), starobylého města známého 
především svými nádhernými vodními 
zahradami, přezdívaného "Benátky 
Orientu". Po příjezdu návštěva zahra-
dy Master of Net, procházka podél ka-
nálu na starém městě. Nocleh.

9. den: pokračování v prohlídce 
Suzhou - návštěva zahrady Linge-
ring a továrny na zpracování hedvábí.  
Po cestě do Šanghaje návštěva 
"Vodního města" Tongli, kde 49 ka-
menných mostů různých stylů spo-
juje 7 ostrovů tvořených 15 řekami  
a 5 jezery. Krátká projížďka po kanále. 
Příjezd do Šanghaje. Nocleh.
10. den: celodenní prohlídka Šangha-
je, dopoledne jeho staré části, zahra-
dy Yuyuan s krásnými pavilony a bon-
sajemi, chrámu Jadeitového Buddhy 
a nábřeží Bund. Odpoledne prohlídka 
moderních částí města, oblasti Pu-

dong a návštěva TV vysílače Oriental 
Pearl Tower, s 468 m výšky do roku 
2007 nejvyšší budovy v Číně. Večer 
akrobatická show. Nocleh.
11. den: dle letových časů individu-
ální volno, transfer na letiště a odlet  
s přestupem do Prahy (možnost příle-
tu až následující den).
12. den: přílet do Prahy.

Změna programu vyhrazena.
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ČÍNA Čínské metropole rychlovlakem
Peking • Velká čínská zeď • Šanghaj • Tongli

1. den: odlet z Prahy s přestupem do 
Pekingu.
2. den: přílet do Pekingu, po cestě 
z letiště do hotelu zastávka u olym-
pijského stadionu, u Ptačího hnízda  
a Vodní kostky. V případě dřívějšího 
příletu část programu v hlavním měs-
tě. Nocleh.
3. den: výlet k Velké čínské zdi, sym-
bolu starověké čínské civilizace, pro-
cházka po části zdi o celkové délce  
6 360 km. Po obědě prohlídka Letního 

paláce postaveného v období dynastie 
Qing na břehu jezera Kunming s nej-
větší a nejlépe zachovanou císařskou 
zahradou v Číně. K večeři místní spe-
cialita – pekingská kachna. Nocleh.
4. den: návštěva Chrámu nebes, 
místa, kde se císaři dynastie Ming  
a Qing modlili za dobrou úrodu. Poté 
prohlídka starých městských čtvrtí na 
tradičních rikšách – hutong. Odpole-
dne návštěva největšího náměstí na 
světě – Náměstí Nebeského klidu,  

a největšího palácového komplexu na 
světě, sídla čínských císařů, Zakáza-
ného města. Fakultativně Kung-fu 
show. Nocleh.
5. den: individuální volno – fakultativ-
ně možnost návštěvy lámaistického 
kláštera Yonghe s volným časem na 
nákupy na trhu s hedvábím. Nocleh.
6. den: transfer na železniční stanici. 
Čeká vás jedinečný zážitek, cesta vy-
sokorychlostním vlakem z Pekingu 
do Šanghaje, na trati otevřené v čer-

č. zájezdu termín ceny Kč
CGS129L01 20.04.–28.04.2019 39 990
CGS129L02 01.06.–09.06.2019 39 990
CGS129L03 17.08.–25.08.2019 39 990
CGS129L04 19.10.–27.10.2019 39 990

VYUŽIJTE SLEVU ZA VČASNOU REZERVACI – info str. 4–5

Minimální počet účastníků: 16.
Cena zahrnuje: leteckou přepravu s přestupem Praha–
Peking, Šanghaj–Praha vč. letištních poplatků • transfer 
letiště–hotel a doprava autokarem dle programu • přejezd 
rychlovlakem Peking-Šanghaj • přejezd rychlodráhou  
v Šanghaji na letiště • 6 nocí v 2lůžkovém pokoji v 3* hote-
lu s polopenzí • vstupy dle programu • služby průvodce CK 
FIRO-tour • služby místního průvodce • zákonné pojištění 
ve změní zákona č. 159/99 Sb.
Fakultativní příplatky: vízum do Číny (cca 1 990 Kč) 
– zajišťuje CK FIRO-tour • pojištění léčebných výloh  
• komplexní pojištění - viz katalog str. 11 • 1lůžkový pokoj 
(5 490 Kč) • fakultativní výlety cca 150 USD
Cena nezahrnuje: spropitné (cca 50 USD/ osoba)
Poznámka: Pro realizaci fakultativních výletů je třeba min. 
10 zájemců.
Při koupi zájezdu je nutné ihned uvést čísla pasů cestují-
cích. V Číně se s velkým předstihem kupují lístky na vla-
kové spoje a nákup je možný jen na základě čísla pasu, 
kterým se pak cestující i na nádražích prokazuje.

Rezervujte na www.firo.cz/CGS129
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venci 2011. Velká část trasy o délce 
cca 1320 km vede čínským venkovem 
a ujedete ji za cca 5 hodin, pojedete 
rychlostí až cca 300 km/hod. Jedná 
se o světově nejdelší vysokorychlostní 
trať vybudovanou najednou. Bylo vy-
budováno 22 tunelů a 244 mostů. Po 
příjezdu do Šanghaje návštěva nád-
herných zahrad Yu, starého města  
a nábřeží Bund. Večerní projížďka po 
řece Huangpu. Nocleh.
7. den: výlet do dobře zachovaného 

vodního městečka s dlouhou histo-
rií - Tongli, které leží cca 80 km od 
Šanghaje. Město obklopené 5 jezery, 
protkané sítí kanálů a řek, s mnoha 
kamennými mosty spojujícími růz-
né části města. Návrat do Šanghaje, 
případně dokončení prohlídky města. 
Fakultativně možnost akrobatické 
show. Nocleh.
8. den: dle letových řádů možnost 
individuálního volna či fakultativně 
návštěvy oblasti Pudong a TV vysílače 

Pearl Tower. Transfer na letiště vyso-
korychlostní dráhou Maglev (tech-
nologie vozidel vznášejících se díky 
odpudivým účinkům magnetického 
pole). Odlet s přestupem do Prahy 
(možnost příletu až následující den).
9. den: přílet do Prahy.

Změna programu vyhrazena.
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NEPÁL Nepál 
- ve stínu majestátních Himalájí

1.den: Sraz na letišti v Praze a odba-
vení k letu do Nepálu (let je s přestu-
pem dle aktuálních letových možností).
2. den: Přílet do hlavního města 
Kathmandu, vyřízení nezbytných 
celních formalit, transfer na ho-
tel. Transfer do hotelu (v centru 
Kathmandu - čtvrti Thamel) a ubyto-
vání, osobní volno, možnost fakultativ. 
výletu, popř. čas na dobrou masáž.
3.den: Dopoledne procházka 
káthmándskými uličkami čtvrtě Tha-
mel a poté návštěva královského 
komplexu paláců na Durbar Square. 
Čtvrť Thamel je jedno obrovské tržiš-
tě, kde můžete koupit cokoliv. Ti z vás, 
kteří dovedou o ceně s obchodníky 
smlouvat, budou mile překvapeni vý-
hodnými cenami. Odpoledne návštěva 
chrámového komplexu Pašupatinath, 
který leží na břehu posvátné řeky Bag-
mati. Chrám je dodnes místem po-
hřebních obřadů místních hinduistů, 
tzv. ghatů. Dále návštěva blízké stupy 
Boudha, jedné z největších na světě  
a přilehlého buddhistického kláštera. 
Poté přejezd k Swayambhunath (pa-
mátka UNESCO) - tzv. opičí chrám na 
kopci nad městem. Místo je význam-
ným centrem nepálského budhismu 
a nabízí nádherné vyhlídky na město  
i panoráma okolních hor. Stupy  
a chrámy vás zavedou do tajů buddhi-
smu a hinduismu, které jsou tak pří-
značné pro život místního obyvatelstva.

4. den: Po snídani transfer  
z Kathmandu do Pokhary. Pokhara 
(900 m n. m.) je jednoznačně nejna-
vštěvovanějším nepálským městem. 
Říká se, že oblast Pokhary patří k jed-
něm z nejkrásnějších míst na světě. 
Přispívá k tomu především úchvatné 
panoráma himalájských osmitisíco-
vek nad městem i půvabné jezero 
Phewa. Po příjezdu ubytování a osob-
ní volno, možnost procházky okolo 
jezera, jízda lodí po jezeře, paraglai-
ding, jízda na kole, zipline.
5. den: Ráno vyjížďka na Sarangkot 
- kopec, který se tyčí nad městem  
a jezerem cca ve výšce 1500 m n. m.  
Z jeho úbočí se vám odkryje panorá-
ma skupiny velehor kolem Annapur-
ny (8091 m). Himalájské osmitisícovce 
dominuje strmý štít Fish Tale (Macha-
puchhre - posvátná hory), při dobré 
viditelnosti můžete spatřit i Dhaula-
giri a Manaslu. Odpoledne doporuču-
jeme zamířit k vodopádům Devis Fall  
a přilehlému komplexu jeskyní Gup-
teshwor. Můžete se též vydat k tzv. 
Pagodě míru, která se nachází na 
kopci nad jezerem.
6. den: Odjezd z Pokhary zpět do 
Káthmándú. Po cestě zastávku v Ban-
dipuru - malém tradičním horském 
městečku, která nabízí jak unikátní 
dochovanou newarskou architekturu, 
tak i výhledy na himálajské vrcholky. 
Za jasného počasí je možno kochat 

se výhledy na Ganesh Himal, Himala 
Chuli, Manaslu, Annapurnu. Cesta 
trvá cca 7-8 hodin. Odpoledne ubyto-
vání v hotelu v Kathmandu.
7. den: Celodenní fakultativní výlet 
Bhaktapur a Nagarkot. Nagarkot 
nabízí možnost výhledů na panora-
ma Himalájí (oblast Everestu). Do-
stanete se až do výše 2150 metrů. 
Bhaktapur, ležící cca 15 km východně 
od Kathmandu, je dalším z bývalých 
královských nepálských měst. Cen-
trum města se po rozsáhlé rekon-
strukci zařadilo mezi skvosty světové 
chrámové architektury. Bhaktapur 
je významným střediskem řezbářské 
a hrnčířské výroby, kterou je možné 
sledovat přímo v ulicích města.
8. den: Dopoledne návštěva Patanu. 
Patan je jedním ze tří bývalých králov-
ských nepálských měst. Nachází se 
několik kilometrů jižně od Kathman-
du. Centrem města je opět Durban 
Square s hlavním chrámem Krishna, 
který zdobí 21 věžiček. Historické 
náměstí je plné nádherných sta-
veb s vyřezávanými okny a římsami.  
V podvečer transfer na letiště a odlet  
z Kathmandu zpět do ČR. 
9. den: Přílet do Prahy ve večerních 
hodinách.

Změna programu vyhrazena.

VYUŽIJTE SLEVU ZA VČASNOU REZERVACI – info str. 4–5

Minimální počet účastníků: 15
Cena zahrnuje: leteckou dopravu Praha-Kathmandu-Pra-
ha vč. letištních a bezpečnostních poplatků (s přestupem 
dle aktuálních možností), letištní asistence a případného 
palivového příplatku • dopravu autokarem dle progra-
mu - transfery z letiště do hotelu a zpět v Kathamandu  
a z Kathamandu do Pokhary a zpět • 6 noci v 2lůžk. poko-
jích v 3* hotelech • 7× snídaně • služby průvodce FIRO-tour  
• zákonné pojištění ve znění zákona č. 195/99 Sb.
Povinné příplatky: • vízum do Nepálu (cca 30 USD, plat-
ba na letišti v Kathmandu, 2x pasovou fotografii s sebou)  
• odletová taxa v Kathmandu (cca 20 USD, platba na letišti)
Fakultativní příplatky: 1lůžkový pokoj 6 noci ve 3* hotelu 
(4 290 Kč) • pojištění léčebných výloh • komplexní pojiš-
tění - viz katalog str. 11, vstupné a poplatky za místní do-
pravu (mimo uvedené transfery) (orientačně postačí cca 
50 EUR/os.), výlety dle aktuální nabídky
Cena nezahrnuje: spropitné
Poznámka: Cena při individuální realizaci při obsazení 
2 a více účastníky na vyžádání. Přesná cena a termín na 
vyžádání (doporučujeme návštěvu v září-listopadu nebo 
březen-duben). Průvodce FIRO-tour je k dispozici pouze 
u skupinových zájezdů. Organizace a program první a po-
slední 2 dny zájezdu závisí na přesném čase letů a bude 
jim uzpůsoben.
Nepál Vás překvapí svými památkami, kulturou i umění, 
může Vás ale zaskočit chaosem a chudobou. Nepálská 
snídaně je odlišná od evropského standardu, k dispozici 
jsou většinou vajíčka, pečené brambory a nabídka ovoce 
a zeleniny, čaj, káva, pečivo, džem a máslo, (mléčné nebo 
masné výrobky najdete výjimečně). Restaurace jak s míst-
ní, tak mezinárodní kuchyní vás překvapí nejen výtečnými 
jídly, ale i cenou (70–150 Kč).

Rezervujte na www.firo.cz/NSH130

Kathmandu • Thamel • Durbar Square • Pašupatinath • Boudha • Swayambhunath • Pokhara  
• Sarangkot • vodopády Devis Fall •  jeskyně Gupteshwor • Pagoda míru • Bandipur • Bhaktapur  
• Nagarkot • Patan

č. zájezdu termín cena Kč
NSH130L01 12.03.–20.03.2019 46 990
NSH130L02 09.04.–17.04.2019 46 990

NOVINKA V NABÍDCE
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NEPÁLKrálovská města Nepálu se safari v Chitwanu

1.den: Sraz na letišti v Praze, odbave-
ní k letu do Nepálu (let je s přestupem 
dle aktuální let. možností).
2. den: Přílet do Kathmandu. Transfer 
do hotelu (v centru Kathmandu - čtvr-
ti Thamel) a ubytování, osobní volno, 
možnost fakultativ. výletu, popř. čas 
na dobrou masáž.
Dopoledne procházka čtvrtí Thamel 
(turistické centrum Kathmandu) a ná-
vštěva královského komplexu paláců 
na Durbar Square. Čtvrť Thamel je 
jedno obrovské tržiště, kde praktic-
ky můžete koupit cokoliv. A za ceny, 
které vás v mnoha případech doslo-
va nadchnou. Zejména ty z vás, kteří 
dovedou o konečné ceně s místními 
obchodníky smlouvat. Odpoledne ná-
vštěva Swayambhunath ( památka 
UNESCO) - tzv. opičí chrám na kopci 
nad městem. Místo je centrem nepál-
ského budhismu a nabízí nádherné 
vyhlídky na město i panoráma okol-
ních hor. Chrám Bodhnath je největší 
a nejuctívanější z památek na cestě  
z Kathmandu do Tibetu.
3. den: Celodenní fakultativní výlet 
do himalájského předhůří v oblasti 
Nagarkotu. Nagarkot nabízí možnost 
výhledů na panorama Himalájí (ob-
last Everestu). Po krátkém výstupu se 
dostanete až do výše 2150 metrů. Ná-
sleduje návštěva královského města 
Nepálu - Bhaktapuru. Bhaktapur leží 
cca 15 km východně od Kathmand, 
centrum města se po rozsáhlé rekon-
strukci zařadilo mezi skvosty světové 
chrámové architektury. Bhaktapur 

je významným střediskem řezbářské 
a hrnčířské výroby, kterou je možné 
sledovat přímo v ulicích města. V pod-
večer návrat do hotelu v Kathmandu.
4. den: Transfer z Kathmandu do Po-
khary. Po cestě, v případě vhodného 
počasí, je možné zařadit zastávku  
v Bandipuru - malé tradiční horské 
vesničce, která nabízí výhledy na hi-
malájské vrcholky. Pokhara (900 m 
n. m.) je jednoznačně nejnavštěvo-
vanějším nepálským městem. Říká 
se, že oblast Pokhary patří k jedněm  
z nejkrásnějších míst na světě. Přispí-
vá k tomu především úchvatné pano-
ráma himalájských osmitisícovek ty-
čících se nad městem u jezera Phewa. 
Annapurnský masiv uchvátí každého 
návštěvníka, výhled himalájské osmi-
tisícovky je nezapomenutelný.
5. den: Ráno vyjížďka na Sarangkot 
- kopec, který se tyčí nad městem  
a jezerem cca ve výšce 1500 m n. m. 
Z jeho úbočí se vám odkryje panorá-
ma skupiny velehor kolem Annapurny 
(8091 m). Himalájské osmitisícovky 
se nacházejí severně od města. Vý-
hledům dominuje posvátná hora Fish 
Tale (Machapuchhre), spatřit můžete 
i vzdálenější Dhaulagiri a Manaslu. 
Odpoledne doporučujeme zamířit  
k vodopádům Devis Fall a přilehlé-
mu komplexu jeskyní Gupteshwor. 
Můžete se též vydat k tzv. Pagodě 
míru, která se nachází na kopci nad 
jezerem. Nebo si půjčit loďku a projet 
se po jezeře nebo se věnovat dalším 
sportovním aktivitám.

6. den: Odjezd z Pokhary do Chitwanu 
(UNESCO). Cesta trvá cca 6 hodiny. 
Odpoledne ubytování v hotelu v Chit-
wanu, nabídka programu hotelů - ná-
vštěva vesnice kmene Tharů, taneční 
vystoupení.
7. den: Program dle vlastního výbě-
ru. Nabízí se: safari na hřbetě slonů, 
pozorování nosorožců, pěší safari 
pralesem, výlet na kanoích po řece  
s pozorováním krokodýlů, exkurze do 
záchranné stanice slonů.
8. den: Odjezd z Chitwanu do 
Kathmandu. Ubytování v hotelu  
v Káthmándú.
Odpoledne návštěva chrámového 
komplexu Pašupatinath, který leží na 
břehu posvátné řeky Bagmati. Chrám 
je dodnes místem pohřebních obřadů 
místních hinduistů, tzv. ghatů. Místo 
je přirovnáváno k indickému Váránásí, 
řeka Bagmati ústí do posvátné Gangy.
9. den: Dopoledne návštěva Patanu. 
Patan je jedním ze tří bývalých králov-
ských nepálských měst. Nachází se 
několik kilometrů jižně od Kathman-
du. Centrem města je opět Durban 
Square s hlavním chrámem Krishna, 
který zdobí 21 věžiček. Historické ná-
městí je plné nádherných staveb s vy-
řezávanými okny a římsami a paláců 
ze dřeva a červených pálených cihel. 
Odlet z Kathmandu
10.den: Návrat do ČR.

Změna programu vyhrazena.

VYUŽIJTE SLEVU ZA VČASNOU REZERVACI – info str. 4–5

Minimální počet účastníků: 15
Cena zahrnuje: leteckou dopravu Praha-Kathmandu-Pra-
ha vč. letištních a bezpečnostních poplatků (s přestupem 
dle aktuálních možností), letištní asistence a případného 
palivového příplatku • dopravu autokarem dle progra-
mu - transfery z letiště do hotelu a zpět v Kathmandu  
a z Kathamandu do Pokhary, Chitwanu a zpět • 7 noci  
v 2lůžk. pokojích v 3* hotelech • 7× snídaně • služby 
průvodce FIRO-tour • zákonné pojištění ve znění zákona  
č. 195/99 Sb.
Povinné příplatky: • vízum do Nepálu (cca 30 USD, plat-
ba na letišti v Kathmandu, 2x pasovou fotografii s sebou)  
• odletová taxa v Kathmandu (cca 20 USD, platba na letišti)
Fakultativní příplatky: 1lůžkový pokoj 7 noci ve 3* hotelu 
(5 990 Kč) • pojištění léčebných výloh • komplexní pojiš-
tění - viz katalog str. 11, vstupné a poplatky za místní do-
pravu (mimo uvedené transfery) (orientačně postačí cca 
50 EUR/os.), výlety dle aktuální nabídky
Cena nezahrnuje: spropitné
Poznámka: Cena při individuální realizaci při obsazení 
2 a více účastníky na vyžádání. Přesná cena a termín na 
vyžádání (doporučujeme návštěvu v září-listopadu nebo 
březen-duben). Průvodce FIRO-tour je k dispozici pouze 
u skupinových zájezdů. Organizace a program první a po-
slední 2 dny zájezdu závisí na přesném čase letů a bude 
jim uzpůsoben.
Nepál Vás překvapí svými památkami, kulturou i umění, 
může Vás ale zaskočit chaosem a chudobou. Nepálská 
snídaně je odlišná od evropského standardu, k dispozici 
jsou většinou vajíčka, pečené brambory a nabídka ovoce 
a zeleniny, čaj, káva, pečivo, džem a máslo, (mléčné nebo 
masné výrobky najdete výjimečně). Restaurace jak s míst-
ní, tak mezinárodní kuchyní vás překvapí nejen výtečnými 
jídly, ale i cenou (70–150 Kč).

Rezervujte na www.firo.cz/NKM130

Kathmandu • Thamel  • Swayambhunath • Bodhnath • Nagarkot • Bhaktapur • Bandipur • Pokhara  
• Sarangkot • vodopády Devis Fall •  jeskyně Gupteshwor • Pagoda míru • Chitwan • Pašupatinath • Patan 

č. zájezdu termín cena Kč
NKM130L01 20.03.–30.03.2019 49 990
NKM130L02 31.03.–09.04.2019 49 990

NOVINKA V NABÍDCE
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MONGOLSKO Putování zemí Čingischána
Ulánbátar • NP Terejl • Yolyn Am (Údolí orlů) • Khognor (Zpívající duny) • Bajanzag (Planoucí útesy) 
• Ongín Chíd • Karakorum • Erdenedzú • NP Hustai  

1. den: odlet z Prahy do Ulánbátaru  
s přestupem.
2. den: po příletu transfer do hotelu. 
Ubytování a odpočinek. Oběd. Pro-
hlídka Ulánbátaru, při které navštívíte 
Gandan, největší fungující buddhistic-
ký klášter Mongolska, a poslechnete 
si lesní rohy svolávající mnichy do 
chrámu. Poté navštívíte Suchbatáro-
vo náměstí s parlamentem a sochou 
Čingischána a přírodovědecké muze-
um, kde můžete obdivovat kompletní 
kostry dinosaurů. Večeře a nocleh  
v hotelu.
3. den: po snídani přejedete směrem 
k národnímu parku Terelj, který je 
jedním z nejnavštěvovanějších parků 
v Mongolsku. Cestou zastávka u pa-
mátníku Čingischána, což je v sou-
časné době největší jezdecká socha 
na světě (40 m vysoká). Do sochy se 
dá jet výtahem nebo pěšky až na hlavu 
koně, odkud je krásný výhled. Návště-
va muzea pojednávající o Čingischá-
nově době. Po obědě přejezd do NP 
Terelj, kde uvidíte nádherně tvarova-
né skály, které svým tvarem připomí-
nají želvy. Navštívíte zdejší velmi dlou-
ho uzavřený meditační klášter, kam 
přijíždějí meditovat lámové z klášte-
ra v Ulánbátaru. Okouzlující příroda  
a výhledy do okolí. Večeře a nocleh  
v turistickém Ger kempu.
4. den: snídaně. V časných ranních 
hodinách transfer na letiště a odlet 
do města Dalanzadgad, které leží  
v jižní provincii. Navštívíte nádhernou 
krajinu Yolyn Am (Údolí orlů) v poušti 
Gobi, která je jedním z nejzajímavěj-
ších a nejtajemnějších míst na světě. 
Procházka soutěskou, ve které hnízdí 
orli, jestřábi i sokoli. Návštěva Muzea 
pouště Gobi, které vykazuje sbírku di-
nosauřích vajec a vycpané fauny celé 
zdejší oblasti, která je také velmi bo-

hatá na vzácné rostliny a divoké ovce 
a kozy pasoucí se vysoko na horských 
stěnách. Večeře a nocleh v turistic-
kém Ger kempu.
5. den: snídaně. Dnes přejedete k mi-
mořádným písečným dunám Khognor 
(Zpívající duny - název podle zvuku, 
který vydává písek při chůzi). Jde  
o neuvěřitelnou scenérii hor a na-
prostý soulad kopců, lesů a pouštní 
krajiny. Budete mít možnost vyšplhat 
na jednu z písečných dun. Délka celé-
ho přírodního úkazu je 180 km a šířka 
zabírá od 2 do 16 km. Vysoké jsou ko-
lem 400 m a výhled z nich je dechbe-
roucí. Večeře a nocleh v turistickém 
Ger kempu.
6. den: snídaně. Dopoledne navštívíte 
velbloudí farmu a budete mít možnost 
ochutnat hormog - zkvašené velblou-
dí mléko. Místní krajina písečných 
dun je ideální pro jízdu na velblou-
dech. Můžete vyzkoušet, že velbloud 
dvouhrbý je mimořádně klidné zvíře a 
jízda je mnohem pohodlnější, než vel-
bloud na Sahaře či Indii, jelikož jeho 
dva hrby vás podpoří z obou stran. 
Po obědě bude následovat cesta do 
světoznámého pohřebiště dinosaurů 
Bajandzak. Nálezy fosilií a dinosau-
řích koster jsou zde zkoumány už od 
roku 1922. Místo známé jako Planoucí 
útesy získalo své jméno podle rudě 
zářících skalních útvarů nad pouští 
Gobi. Večeře a nocleh v turistickém 
Ger kempu.
7. den: po snídani odjezd ke klášteru 
Ongín Chíd, ležícího na břehu řeky 
Ongín. Klášter byl zničen během ko-
munistických čistek ve 30. letech a je 
postupně obnovován díky práci ně-
kolika mnichů. Jde o úžasné místo, 
které se táhne přes údolí v hornaté 
oblasti kolem řeky a jehož okolí je vel-
mi působivé. Večeře a nocleh v turis-

tickém Ger kempu.
8. den: snídaně. Dnes pojedete do 
města Karakorum, bývalého sídla 
mongolských chánů v údolí řeky Or-
chon, strategicky umístěného na tra-
diční křižovatce starých obchodních 
cest. Do 13. století bylo hlavním měs-
tem mongolské říše. Prohlídka nej-
staršího mongolského buddhistické-
ho chrámového komplexu Erdenedzú 
(Drahokamový Buddha), obehnaného 
mohutnými zdmi se 108 stúpami se 
sochami želv ochránkyň. Muzeum 
Karakorum, které rovněž navštívíte, 
uchovává úžasná díla mongolských 
umělců, malířů, sochařů, řezbářů  
a řemeslníků 17. až 19. století. Večeře 
a nocleh v turistickém Ger kempu.
9. den: snídaně. Dnes vás čeká výlet 
do národního parku Hustai, kde je 
jedinečná kombinace lesů, písečných 
dun a skal. V podvečer pojedete au-
tem do míst, kde žije ve volné přírodě 
divoký kůň Převalského. Budete mít 
skvělou příležitost vyfotografovat ten-
to druh ohrožených koní, o jejichž ná-
vrat do volné přírody se velmi zaslou-
žila pražská ZOO. Pokud budete mít 
štěstí uvidíte také lišky, jeleny, srnce 
či orly. Večeře a nocleh v turistickém 
Ger kempu.
10. den: po snídani pojedete zpět 
do Ulánbátaru, kde se ubytujete na 
hotelu. Po obědě individuální volno, 
které můžete vyplnit nákupy suvenýrů 
a místních produktů. Doporučujeme 
slavnou "Gobi" výrobnu kašmíru a Na-
ran Tuul - černý trh. Večerní folklorní 
představení a večeře na rozloučenou. 
Nocleh v hotelu.
11. den: snídaně. Transfer na letiště  
a odlet do Prahy s přestupem.

Změna programu vyhrazena.

č. zájezdu termín cena Kč
MNG174L01 01.07.–11.07.2019 84 990

VYUŽIJTE SLEVU ZA VČASNOU REZERVACI – info str. 4–5

Minimální počet účastníků: 10.
Cena zahrnuje: leteckou přepravu Praha–Ulánbátar–Pra-
ha • dopravu dle programu v minivanech • 2x nocleh ve 4* 
hotelu v Ulánbátaru se snídaní • 7x nocleh v mongolských 
Ger kempech • 9x plná penze • služby průvodce FIRO-tour 
• služby místního průvodce • jízda na velbloudu (1 hod)  
• vstupné • zákonné pojištění ve znění zákona č. 159/99 Sb.
Fakultativní příplatky: pojištění léčebných výloh • kom-
plexní pojištění - viz katalog str. 11 • příplatek za 1lůžkový 
pokoj (8 190 Kč) • vstupní vízum do Mongolska (2 190 Kč) 
• spropitné.
Poznámka: hotely v Mongolsku se nacházejí pouze v hlav-
ním městě Ulánbátaru. V ostatních oblastech je ubytování 
zajištěno v tradičních mongolských „Gers“ = jurty. Kempy 
jsou upravené pro zahraniční turisty a většina se nachází 
v atraktivních přírodních lokalitách. Jurty jsou vybavené 
2–4 postelemi, stolem, křesly a skříní. Moderní sociální 
zařízení je společné. Restaurace nabízejí evropské a mon-
golské jídlo.

Rezervujte na www.firo.cz/MNG174

PLNÁ PENZE V CENĚ
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JIŽNÍ KOREAVelká cesta Jižní Koreou
Soul • Korejská demilitarizovaná zóna • Andong • Gyeongju • Busan • ostrov Jeju • ostrov Udo • Incheon

1. den: odlet z Prahy (možnost letu  
s přestupem) do Soulu.
2. den: přílet do Soulu, transfer do 
hotelu letištním busem. V případě 
ranního příletu návštěva čtvrti Insa-
dong a chrámu Jogyesa (doprava me-
trem). Večeře na uvítanou - bulgogi 
(korejské hovězí barbecue).
3. den: výlet na sever k nejhlídanějším 
hranicím světa, Korejské demilitari-
zované zóně, zřízené v roce 1953 po 
Korejské válce. Uvidíme Most svobo-
dy, 3. tunel invaze, z observatoře Dora 
uvidíme na území Severní Koreje pro-
pagandistickou vesnici Kijong-dong 
se 160 m vysokým vlajkovým stožá-
rem. Oběd během výletu. Následuje 
procházka po hlavním městě - ná-
vštěva impozantního náměstí Gwan-
ghwamoon, odkud je vstup do paláce 
Gyeongbokkung, vládnoucího centra 
slavné dynastie Joseon (1392-1910). 
Poté podél Blue House, sídla prezi-
denta. V nedalekém muzeu Sarang-
chae se dozvíme více o současných  
i předchozích obyvatelích Blue House. 
Návrat do hotelu metrem.
4. den: odjezd směrem na jihovýchod, 
u města Andong návštěva malebné 
korejské vesnice Hahoe, kde jsou stá-
le zachované staleté tradice ovlivněné 
výukou Konfucia. Obyvatelé žijí stej-
ně jako jejich předci, v jednoduchých 
domech pro prosté farmáře i bohatě 
zdobených aristokratických stavbách. 
Nocleh v Gyeongju. Během dne pře-
jezd cca 380 km.
5. den: prohlídka města Gyeongju  
a jeho okolí. Bývalé hlavní město, kul-
turní centrum, historický areál města 
na seznamu UNESCO. Jeskyni Seog-
guram Grotto objevil pošťák ukrývají-
cí se před deštěm. Uvnitř vybudované 
jeskyně našel úžasnou sochu Buddhy 

postavenou v období dynastie Shilla. 
Návštěva královského kláštera Bul-
gugsa, vybudovaného ve stejném 
období, jednoho z historicky nejvý-
znamnějších míst Koreji. Návštěva 
keramické dílny, kde vytváří světově 
proslulou keramiku stejným způ-
sobem jako během Shilla dynastie.  
V Národním muzeu bude možné zno-
vu prožít bohatou a vyspělou kulturu 
této zlaté éry a prohlédnout si množ-
ství archeologických nálezů. Návrat 
na nocleh.
6. den: přejezd do Busanu se zastáv-
kou v chrámu Haeinsa v jižní části 
korejského poloostrova. V izolované, 
hornaté oblasti chrám jako zázrakem 
přežil válku, a tak můžeme obdivovat 
800 let staré dřevěné tabulky Tripitaka 
Koreanan, nejkompletnější buddhis-
tickou práci těch dob, světové kultur-
ní dědictví UNESCO. Nocleh v hotelu  
v Busanu.
7. den: prohlídka 2. největšího města 
v Koreji, přímořského města Busan 
(doprava metrem) - návštěva rybího 
trhu Jakalchi, jednoho z největších 
svého druhu. Můžete zde ochutnat 
známé korejské sashimi. Na vedlej-
ším trhu Kukjae můžete nakoupit 
suvenýry, sklo či oblečení. V pěším 
dosahu je Busan Tower a nově posta-
vený obchodní dům Lotte. Návrat na 
nocleh.
8. den: přelet (50 min.) na sopečný os-
trov ve Východočínském moři - ostrov 
Jeju. Po příletu a setkání se s míst-
ním průvodcem návštěva lodi Hamel, 
která vypráví příběh prvního Evropana  
v Koreji, holandského námořníka 
jménem Hamel (1653). Po ztroskotá-
ní lodi byl vyplaven na pobřeží ostro-
va, kde byl 13 let držen v zajetí, než 
uprchl do Japonska. Po návratu do 

Holandska napsal knihu o svých dob-
rodružstvích v Koreji, první zahraniční 
publikaci o této tajemné zemi. Půso-
bivé lávové pobřeží Jusangjeoli nám 
ukáže, jaká bouřlivá sopečná činnost 
zde v minulosti probíhala. Užijeme si 
vodopády Cheonjeyeon a impozantní 
chrám Yakcheonsa. Nocleh.
9. den: výlet na ostrov Udo. Pravidel-
ná lodní doprava trvá cca 20 minut  
(v případě nepříznivých povětrnost-
ních podmínek může být výlet zru-
šen). Ostrov je unikátní svým obyva-
telstvem. V této malé komunitě jsou 
ženy hlavním zdrojem příjmů. Ženy se 
potápí a loví mořské ježky, ryby, moř-
ské řasy či chobotnice. Tato starodáv-
ná profese již není oblíbená mezi mla-
dou generací, průměrný věk těchto 
silných žen je 75 let. Budeme svědky 
jejich práce na moři. Pěšky nebo na 
kole můžeme prozkoumat nádher-
ný ostrov. Navštívíme malé muzeum 
věnované těmto statečným ženám 
moře. Nakonec si vychutnáme úžasný 
výhled na ostrov Jeju z vrcholku krá-
teru Ilchulbong. Návrat na nocleh.
10. den: dopoledne si užijeme pláž 
ostrova Jeju, nedaleko hotelu mů-
žeme procházkou navštívit blízké 
rybářské vesničky. Odpoledne přelet 
místním letem do Soulu, návštěva 
obchodního domu Cheongha pro po-
slední nákupy. Ubytování v hotelu ve 
městě Incheon ležícím nedaleko me-
zinárodního letiště, vybudovaného na 
umělém ostrově. Nocleh.
11. den: dle letového řádu individuál-
ní volno, transfer na letiště a odlet do 
Prahy (možnost přestupu).
12. den: přílet do Prahy.

Změna programu vyhrazena.

č. zájezdu termín cena Kč
KOX102L01 01.05.–12.05.2019 69 990
KOX102L02 20.09.–01.10.2019 69 990

VYUŽIJTE SLEVU ZA VČASNOU REZERVACI – info str. 4–5

Minimální počet účastníků: 16.
Cena zahrnuje: leteckou přepravu Praha-Soul-Praha  
vč. letištních poplatků • transfer letiště-hotel-letiště  
• dopravu autokarem dle programu • přelet Busan-Jeju, 
Jeju-Incheon • výlety dle programu • 9 nocí ve 2lůžkovém 
pokoji ve 4* hotelech se snídaní (poslední nocleh v 3* 
hotelu) • 1 večeře • služby průvodce FIRO-tour • služby 
místního průvodce 2.-9. den • zákonné pojištění ve znění 
zákona č. 159/99 Sb.
Fakultativní příplatky: pojištění léčebných výloh 
• komplexní pojištění - viz katalog str. 11 • 1lůžkový pokoj 
(13 990 Kč)
Cena nezahrnuje: spropitné (cca 50 USD/osoba)

Rezervujte na www.firo.cz/KOX102
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INDIE, SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY To nejlepší z Indie s prodloužením v Dubaji
Dillí • Agra • Jaipur • Dillí • Dubaj

1. den: dle letového řádu odlet z Prahy 
do Dillí.
2. den: přílet do Dillí, transfer do ho-
telu, ubytování a nocleh.
3. den: po snídani se vydáte na pro-
hlídku Starého a Nového Dillí. Proje-
dete kolem půvabné červené pevnosti 
RedFort, jež se tyčí naproti Jama 
Masjid (největší mešita v Indii). Dále 
projedete kolem Kotla Firoze Shah, 
což je zřícenina pevnosti ze 14. století. 
Navštívíte Raj Ghat, v němž byla pro-
vedena kremace otce národů – Ma-
hátmy Ghándího. V odpoledních hodi-
nách projedete kolem prezidentského 
paláce, přes třídu Rajpath, zastávka 
na fotografování u Indické brány. Ná-
vštěva Qutub Minar (cca 72 m vysoký 
minaret postavený na počest vítězství 
v 11. stol.). Ubytování, nocleh.
4. den: po snídani přejezd do Agry 
(203 km/cca 4 hodiny), po příjezdu 
ubytování. V odpoledních hodinách 
návštěva pevnosti Agra Fort, vybu-
dované z červeného pískovce. Při 
západu slunce návštěva Taj Mahalu 
a prohlídka nejznámějšího a nej-
krásnějšího skvostu Indie, mauzolea 
královny Mumtaz, dokončeného v r. 
1653 (stavba trvala 22 let). Návrat do 

hotelu, nocleh.
5. den: po snídani přejezd do Jai-
puru (240 km/cca 6 hodin). Po 
cestě návštěva pouštního města 
Fatehpur Sikri. Mezi nejnavštěvo-
vanější místa patří padesátimetrová 
Buland Darwaza (Brána vítězství), 
Páteční mešita (s nádhernou hrob-
kou šeika Salima Čištiho z bílého 
mramoru), komplex starého města, 
palác Jod Bai, Diwan-i-Am (Hala 
soukromých audiencí), Diwan-i-
-Khas (Hala veřejných au diencí),  
Panč Mahál (skládá se z pěti pater). 
Příjezd do Jaipuru a nocleh.
6. den: po snídani prohlídka pevnosti 
Amber Fort (výstup na slonech, po-
kud to bude možné a sestup jeepem) 
ve městě Amber. Odpoledne prohlídka 
Jaipuru, zastávka na fotografování u 
Hawa Mahal – Palác větrů, návštěva 
observatoře Jantar Mantar, návštěva 
městského paláce, obklopeného nád-
hernými zahradami a nádvořími, kde 
doposud pobývá královská rodina a je-
hož část byla přeměněna v muzeum. 
Návrat do hotelu, nocleh.
7. den: po snídani transfer autobu-
sem do Dillí (cca 272km/4 hod.) na 
letiště k odletu do Dubaje. Přílet do 

Dubaje, ubytování, nocleh.
8. den: po snídani půldenní okruh 
Dubají. Zastávka u mešity Jumeirah 
Mosque, prohlídka čtvrti Bastakiya  
a muzea v pevnosti Al Fahidi Fort. Pře-
jezd lodním taxi „abra“ na druhý břeh 
zálivu Creek, návštěva trhu se zlatem 
a s kořením. Návrat do hotelu. V pozd-
ním odpoledni odjezd terénními jeepy 
do pouště. V beduínském táboře projí-
žďka na velbloudech, ukázka břišního 
tance, možnost vyzkoušet vodní dým-
ku. Po západu slunce tradiční arabská 
večeře barbecue. Návrat do hotelu ve 
večerních hodinách, nocleh.
9. den: snídaně v hotelu. Individuální 
volno. Možnost půldenního fakulta-
tivního výletu „Moderní Dubaj – Burj 
Khalifa“. Výlet zahrnuje okružní jízdu 
nejmodernějšími částmi Dubaje včet-
ně uměle vybudovaného palmového 
ostrova. Návštěva vyhlídkové terasy 
nejvyššího mrakodrapu světa Burj 
Khalifa (vstup zahrnut v ceně). Nocleh 
v hotelu v Dubaji.
10. den: snídaně v hotelu. Osobní vol-
no. Dle letového řádu transfer na leti-
ště v Dubaji, odlet do Prahy.

Změna programu vyhrazena.

č. zájezdu termín cena Kč
IAD198L01 02.02.–11.02.2019 39 990
IAD198L02 21.09.–30.09.2019 39 990

VYUŽIJTE SLEVU ZA VČASNOU REZERVACI – info str. 4–5

Minimální počet účastníků: 15.
Cena zahrnuje: leteckou dopravu Praha–Dillí-Dubaj-Pra-
ha s možným přestupem vč. letištních a bezpečnostních 
poplatků a případného palivového příplatku • dopravu kli-
matizovaným autokarem dle programu • 3 noci ve 2lůžk. 
pokojích v 3* hotelu v Dubaji se snídaní • 5 nocí ve 2lůžk. 
pokojích v 3* hotelech v Indii se snídaní • služby průvodce 
FIRO-tour • zákonné pojištění ve znění zákona č. 195/99 Sb.
Povinné příplatky: vízum do Indie (2 290 Kč, na vyžádání 
zprostředkuje CK FIRO-tour)
Fakultativní příplatky: jednolůžkový pokoj (8 990 Kč)  
• večeře v Indii (1 990 Kč) • moderní Dubaj včetně vstupu 
na Burj Khalífa (2 990 Kč)
Cena nezahrnuje: cena nezahrnuje spropitné a vstupy  
v Indii (cca 120 USD).

Rezervujte na www.firo.cz/IAD198

ODLET Z PRAHY (NA VYŽÁDÁNÍ ODLET I Z VÍDNĚ)
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INDIEKrálovský Rajasthan – ve stopách mahárádžů
Dillí • Chomu • Bikaner • Jaisalmer • Jodhpur • Udaipur • Pushkar • Jaipur • Agra • Dillí

1. den: dle letového řádu odlet z Prahy.
2. den: přílet do Dillí, po vyřízení 
vstupních formalit a přivítání na letišti 
transfer do hotelu, ubytování a snída-
ně. Čas na odpočinek. V odpoledních 
hodinách prohlídka památek Starého 
a Nového Dillí. Prohlídka Červené 
pevnosti a největší indické mešity 
Jama Masjid (Páteční mešita, nádvoří 
pojme až 25000 věřících), prohlídka 
Raj Ghatu, místa, kde byla provedena 
kremace otce národů Mahátmy Ghán-
dího. Projedete kolem prezidentského 
paláce Rashtrapati Havan, podél krá-
lovské cesty Rajpath a Indickou brá-
nou. Dále návštěva slavného Qutub 
Minar (72,5 m vysoký sloup zdobený 
bohatými ornamenty a kaligrafický-
mi citacemi z koránu). Den ukončíte 
prohlídkou Humayunovy hrobky, jež 
připomíná slavný Taj Mahal. Nocleh 
v Dillí.
3. den: po snídani transfer do hote-
lu Chomu Palace, jenž je odrazem 
královských paláců Indie. Jedná se o 
300 let starý elegantní opevněný hotel  
a jedno z nejnavštěvovanějších míst 
Rajasthanu. Zobrazuje životní styl 
princezny Rajasthanu a bohatství In-
die. Jedná se o autentický historický 
palác s moderním vybavením, jež dis-
krétně splývá s tehdejší architektu-
rou. Ubytování v hotelu Chomu Pala-
ce. Odpoledne procházka po vesničce 
Chomu village. Pokud čas a podmínky 
dovolí, projížďka na velbloudech. Ve-
čer si užijete pravý rajashánský fol-
klór a taneční vystoupení v hotelu. 
Nocleh.
4. den: po snídani odjezd do Bikaneru 
(298 km). Rušné obchodní středisko 
se pyšní hezkou pevností a starým 
městem. Ubytování v hotelu. Od-
poledne prohlídka Junaghart Fort 
– pevnosti, která byla vybudována za 
vlády Rajsinha. Uvnitř jsou nádherné 
zdobené interiéry a zajímavé štuky, 
chrámy a 37 pavilonů (nebyla nikdy 
dobita). Návrat do hotelu, nocleh.
5. den: po snídani transfer do Jaisal-
meru (332 km). Leží v poušti Thár  
v nejzápadnějším cípu Rajasthanu  
a proslavila jej především žlutavá pev-
nost, která se zdvíhá z pouštní krajiny 
jako vidina z pohádek Tisíce a jedné 
noci. Zlaté město (Golden City) je 

jedno z nejkouzelnějších v celé Indii.  
Po cestě návštěva chrámu Rat Tem-
ple (Karnimata Temple). Po příjezdu 
ubytování v hotelu a nocleh.
6. den: snídaně a návštěva této per-
ly pouště – pevnosti Jaisalmer.  
V pevnosti se nachází několik chrámů  
a Mahárádžův palác. Projdete kolem 
zdejších okouzlujících měšťanských 
domů (havelis). Medové fasády jsou 
kouzelně zdobené mřížky s květino-
vými motivy a bohatě vypracovanými 
detaily. Návštěva muzea. V odpoled-
ních hodinách individuální volno nebo 
možnost zúčastnit se velbloudího sa-
fari. Tuto atrakci si zde málokdo ne-
chá ujít. Brázdit budete vyprahlé písky 
na korábu pouště západním směrem 
do Samovo písečných dun. Nocleh.
7. den: po snídani odjezd do Jodhpu-
ru (272 km) na východní okraj pouště 
Thár. Přezdívá se mu Modré město (do 
barvy pro fasády se přidávalo barvivo 
indigo). Jde o královské město a na-
jdete zde celou řadu pevností a palá-
ců. Ubytování v hotelu, volný čas na 
odpočinek. Nocleh.
8. den: po snídani prohlídka Mehran-
garh Fort, ze které je překrásný vý-
hled na Staré město a kde se nachází 
množství okouzlujících paláců a mu-
zeum. V odpoledních hodinách trans-
fer do Udaipuru (255 km). Po cestě 
prohlídka chrámů Jain v Ranakpuru. 
Příjezd do Udaipuru, ubytování a noc-
leh.
9. den: po snídani prohlídka Udai-
puru. Město je mnohdy označováno 
za nejromantičtější a nejpestřejší na 
celém indickém kontinentě. Zasazeno 
je mezi kopci a na břehu romantic-
kého jezera Pičola. V něm se zrcadlí 
krása rádžputánského paláce, bí-
lých havéli a špičaté věžičky chrámů.  
Na západním břehu jezera zavítáte do 
Městského paláce (největší palácový 
areál Rajasthanu) a navštívíte muze-
um. Večerní projížďka loďkou (reali-
zace projížďky loďkou bude záviset na 
výšce hladiny vody jezera). Návrat na 
hotel a nocleh.
10. den: snídaně a přejezd do Jaipu-
ru (418 km). Jedná se o bývalé hlavní 
město státu Rajasthanu, které je jed-
ním z nejnavštěvovanějších indických 
měst.

Cestou zastávka v Pushkaru, kde 
uvidíte jediný existující chrám lorda 
Brahmy a jezero Pushkar. Po příjez-
du do Jaipuru se ubytujete. Volný čas 
na odpočinek. Nocleh.
11. den: po snídani návštěva Amber 
Fort. Výstup do pevnosti může být na 
hřbetech slonů (případně výjezd jee-
pem pokud podmínky nedovolí výstup 
na slonech). Prohlídka palácového 
komplexu. Odpoledne prohlídka měs-
ta Jaipur, projížďka kolem Hawa Ma-
hal (Palác větrů). Následuje návštěva 
největší kamenné observatoře Jantar 
Mantar (18 astrologických přístrojů, 
z nichž většina je stále funkčních). 
Návštěva kouzelného mahárádžo-
va městského paláce, obklopeného 
překrásnými zahradami a nádvořími, 
které doposud obývá královská rodina 
a jehož část byla přeměněna v muze-
um. Nocleh v Jaipuru.
12. den: po snídani odjezd do Agry 
(238 km) se zastávkou a návštěvou 
přízračného Fatehpur Sikri. Po pro-
hlídce přejezd do Agry. Ubytování  
a nocleh.
13. den: po snídani časně ráno vý-
prava k slavnému Taj Mahalu, který 
si prohlédnete za úsvitu a budete 
tak moci lépe pozorovat změny barev 
jeho kouzelné fasády za postupujícího 
světla. Hra světel a stínů má symboli-
zovat přítomnost Alláha a je význam-
ným uměleckým prvkem. Nejkrás-
nější monument v celé Indii a jeden 
z nejnádhernějších divů světa vám 
učaruje svou velkolepostí a krásou. 
Symbol čisté oddanosti byl vybudo-
ván slavným vládcem Shah Jahanem 
na důkaz nekonečné a nehynoucí 
lásky k jeho nejoblíbenější manželce 
Mumtaz Mahal (skonala při porodu 
jeho 14. dítěte). Poté prohlídka slav-
né pevnosti Agra Fort, vybudované  
z červeného pískovce. Kromě paláců 
a majestátního opevnění zhlédnete 
také Halu soukromých a veřejných 
audiencí. Odpoledne návrat do Dillí 
(216 km) a transfer na letiště k odletu 
zpět do ČR.
14. den: časně ráno odlet zpět do ČR 
dle aktuálního letového řádu.

Změna programu vyhrazena.

č. zájezdu termín cena Kč
IRR198L01 11.04.–24.04.2019 44 990
IRR198L02 17.10.–30.10.2019 46 990

VYUŽIJTE SLEVU ZA VČASNOU REZERVACI – info str. 4–5

Minimální počet účastníků: 15.
Cena zahrnuje: leteckou dopravu Praha–Dillí–Praha  
s možným přestupem vč. letištních a bezpečnostních po-
platků a případného palivového příplatku • dopravu kli-
matizovaným autokarem dle programu • 12 nocí v 2lůžk. 
pokojích v 3* hotelech • 12× snídani • služby průvodce  
FIRO-tour • zákonné pojištění ve znění zákona č. 195/99 Sb.
Povinné příplatky: vízum do Indie (2 290 Kč, na vyžádání 
zprostředkuje CK FIRO-tour)
Fakultativní příplatky: 1lůžkový pokoj (12 990 Kč) • večeře 
(4 490 Kč) • pojištění léčebných výloh • komplexní pojiště-
ní - viz katalog str. 11
Poznámka: cena nezahrnuje spropitné a vstupy dle pro-
gramu (cca 110 USD).

Rezervujte na www.firo.cz/IRR198

ODLET Z PRAHY (NA VYŽÁDÁNÍ ODLET I Z VÍDNĚ)

OBLÍBENÝ PROGRAM 
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INDIE Zlatý indický trojúhelník 
s návštěvou národního parku Ranthambore
Dillí • Agra • Fatehpur Sikri • Jaipur • Ranthambore • Dillí

1. den: dle letového řádu odlet z Prahy 
do Dillí.
2. den: přílet do Dillí, transfer do ho-
telu, ubytování a nocleh.
3. den: po snídani se vydáte na pro-
hlídku Starého a Nového Dillí. Proje-
dete kolem půvabné červené pevnosti 
Red Fort, jež se tyčí naproti Jama 
Masjid (největší mešita v Indii). Dále 
projedete kolem Kotla Firoze Shah, 
což je zřícenina pevnosti ze 14. století. 
Navštívíte Raj Ghat, v němž byla pro-
vedena kremace otce národů – Ma-
hátmy Ghándího. V odpoledních hodi-
nách projedete kolem prezidentského 
paláce, přes třídu Rajpath, zastávka 
na fotografování u Indické brány. Ná-
vštěva Qutub Minar (cca 72 m vysoký 
minaret postavený na počest vítězství 
v 11. stol.). Ubytování, nocleh.
4. den: po snídani přejezd do Agry 
(203 km/cca 4 hodiny), po příjezdu 
ubytování. V odpoledních hodinách 
návštěva pevnosti Agra Fort, vy-
budované z červeného pískovce. P 

ři západu slunce návštěva Taj Maha-
lu a prohlídka nejznámějšího a nej-
krásnějšího skvostu Indie, mauzolea 
královny Mumtaz, dokončeného v r. 
1653 (stavba trvala 22 let). Návrat do 
hotelu, nocleh.
5. den: po snídani přejezd do Jai-
puru (240 km/cca 6 hodin). Po cestě 
návštěva pouštního města Fatehpur 
Sikri. Mezi nejnavštěvovanější místa 
patří padesátimetrová Buland Dar-
waza (Brána vítězství), Páteční mešita 
(s nádhernou hrobkou šejka Salima 
Čištiho z bílého mramoru), komplex 
starého města, palác Jod Bai, Diwan-
-i-Am (Hala soukromých audiencí), 
Diwan-i-Khas (Hala veřejných audi-
encí), Panch Mahál (skládá se z pěti 
pater). Příjezd do Jaipuru a nocleh.
6. den: po snídani prohlídka pevnosti 
Amber Fort (pokud bude možné vý-
stup na slonech a sestup jeepem) ve 
městě Amber. Odpoledne prohlídka 
Jaipuru, zastávka na fotografování  
u Hawa Mahal – Palác větrů, návštěva 

observatoře Jantar Mantar, návštěva 
městského paláce, obklopeného nád-
hernými zahradami a nádvořími, kde 
doposud pobývá královská rodina a je-
hož část byla přeměněna v muzeum. 
Návrat do hotelu, nocleh.
7. den: po snídani přejezd do národ-
ního parku Rathambore, ubytování  
v resortu, oběd. Odpoledne Jungle sa-
fari v parku. Večeře a nocleh.
8. den: před snídaní projížďka Jungle 
safari, snídaně a oběd v resortu. Volný 
den k odpočinku, či absolvování další-
ho safari. Večeře a nocleh.
9. den: časně ráno transfer na želez-
niční stanici Sawai Madhopur, trans-
fer vlakem do Dillí. Po příjezdu do Dillí 
ubytování v hotelu a nocleh. Pozdě  
v noci či časně ráno transfer na letiště 
v Dillí.
10. den: příjezd zpět do ČR.

Změna programu vyhrazena.

č. zájezdu termín cena Kč
IGS198L01 18.04.–27.04.2019 34 990
IGS198L02 07.09.–16.09.2019 34 990

VYUŽIJTE SLEVU ZA VČASNOU REZERVACI – info str. 4–5

Minimální počet účastníků: 15.
Cena zahrnuje: leteckou dopravu Praha–Dillí–Praha  
s možným přestupem vč. letištních a bezpečnostních po-
platků a případného palivového příplatku • dopravu kli-
matizovaným autokarem dle programu • 8 nocí v 2lůžk. 
pokojích v 4* hotelech v severní Indii a v NP Ranthambo-
re • 8× snídani • 2× oběd a 2x večeři v NP Ranthambore  
• 2x Jungle safari • transfer vlakem do Dillí • služby 
průvodce FIRO-tour • zákonné pojištění ve znění zákona  
č. 195/99 Sb.
Povinné příplatky: vízum Indie (cca 2 290 Kč, na vyžádání 
zprostředkuje CK FIRO-tour)
Fakultativní příplatky: jednolůžkový pokoj (8 590 Kč)  
• 6x večeře (2 190 Kč) • fakultativní Jungle safari (890 Kč) 
• pojištění léčebných výloh • komplexní pojištění - viz ka-
talog str. 11
Poznámka: cena nezahrnuje spropitné a vstupy cca 110 USD.

Rezervujte na www.firo.cz/IGS198

ODLET Z PRAHY (NA VYŽÁDÁNÍ ODLET I Z VÍDNĚ)



155ASIEProdejní místa na straně 223, 226, 227

SRÍ LANKANapříč Srí Lankou 
s relaxem na východním pobřeží ostrova
Colombo • Seeduwa • Pinnawala • Dambulla • Sigiriya • Polonnaruwa • Passikudah • Kandy 
• Peradeniya • Nuwara Eliya • Bandarawela • Yala • Galle • Negombo 

1. den: odlet z Prahy do Colomba dle 
letového řádu (s mezipřistáním).
2. den: přílet do Colomba, po vstupní 
proceduře transfer do hotelu, uby-
tování. Dle letových řádů a příletu: 
prohlídka Colomba, hlavního města 
ostrova.
Nejzajímavějšími místy jsou mystické 
budovy buddhistických a hinduistic-
kých chrámů, památky z kolonizá-
torské éry, ale i známý bazar Pettah 
(možnost nákupu). Transfer do hotelu 
v Seeduwě, večeře a nocleh.
3. den: po snídani odjezd ze Seeduwy 
směrem do Pinnawaly, návštěva slav-
ného sloního útulku pro osiřelé slony, 
který byl založen v roce 1975. Místo 
sloužilo původně k ochraně slonů 
zraněných pytláky, dnes je turistic-
kou atrakcí s mnoha slony (můžete 
pozorovat jejich koupání v řece, kr-
mení mláďat). Následuje přejezd do 
Dambully (UNESCO). Zdejší chrám 
byl zbudován ve skále v 1. st. př. n. l. 
Komplex 5 jeskyní ukrývá překrás-
né malby a sochy Buddhy, vytesané 
ze skály. Transfer do oblasti Sigiriya  
a nocleh v hotelu, večeře.
4. den: snídaně, dále návštěva Sigi-
riya. Pevnost se tyčí na skále ve výšce 
zhruba 200 m. Na vrchu skály bylo 

dříve královské sídlo zahrnující zahra-
dy a vodní jezírka. Z vrcholu skály se 
vám naskytne krásný výhled do kraji-
ny. Poté přejezd do Polonnaruwy, dal-
šího města chrámů založeného v 5. st. 
a zahrnutého mezi památky UNESCO. 
Prohlídka rozsáhlého královského pa-
láce, parků, nádrží. Následuje přejezd 
na východ ostrova, do Passikudah, 
ubytování a večeře v hotelu v Passi-
kudah.
5. a 6. den: snídaně, relax na pláži, 
koupání. Pláže v oblasti Passikudah 
patří k nejkrásnějším na ostrově, po-
zvolný vstup do moře. V případě zájmu 
možnost výletů v místě, vodní sporty. 
Po oba dva dny večeře v hotelu. Za pří-
platek možnost ubytování v hotelu 5*.
7. den: snídaně, následuje odjezd do 
Kandy, bývalého hlavního města a 
tzv. Hlavního města vysočiny. V Kandy 
se v minulosti vystřídali Portugalci, 
Holanďané a nakonec Britové a sto-
py kolonizace jsou patrné na místní 
architektuře. Nejznámějším je chrám 
Buddhova zubu Dalada Maligawa. 
Projedete kolem jezera, navštívíte ba-
zar, centrum umění a řemesel. Večer 
kulturní show s ukázkami tradičních 
tanců. Večeře a nocleh v Kandy.
8. den: snídaně. Přejezd do Perade-

niye, Královské botanické zahrady. 
Zde je na ploše 147 akrů k vidění ne-
přeberné množství tropických rostlin, 
květin i stromů. Nejznámější je dům 
orchidejí. Přejezd do Nuwara Eliya, 
populárního resortu vysočiny. Je srd-
cem oblasti, kde se pěstuje cejlonský 
čaj. Navštívíte čajovou plantáž a uvidí-
te proces zpracování čaje (vč. ochut-
návky). Odjezd do hotelu v Bandara-
wele. Ubytování a večeře.
9. den: snídaně, přejezd do Yala. Ná-
vštěva národního parku, safari v jee-
pech, možnost spatřit slony, buvoly, 
levharty, hady či krokodýly. Ubytování, 
večeře a nocleh.
10. den: snídaně, ráno odjezd po po-
břeží směrem k Galle, jednomu z nej-
důležitějších přístavů ostrova. Město 
je známé také díky výrobě krajek. Na-
chází se zde rozsáhlé opevnění s pev-
ností, zapsané na seznamu UNESCO. 
Přejezd dále do Negomba, ubytování  
v hotelu, volno. Večeře a nocleh.
11. den: snídaně, dle letových řádů 
transfer na letiště a odlet zpět do  
Prahy (s mezipřistáním).
12. den: přílet do Prahy.

Změna programu vyhrazena.

č. zájezdu termín cena Kč
COV162L01 14.06.–25.06.2019 41 990
COV162L02 06.09.–17.09.2019 41 990

VYUŽIJTE SLEVU ZA VČASNOU REZERVACI – info str. 4–5

Minimální počet účastníků: 15
Cena zahrnuje: leteckou přepravu Praha - Colombo - Pra-
ha vč. letištních a bezpečnostních poplatků a případného 
palivového příplatku v optimální knihovací třídě • dopravu 
klimatizovaným autokarem dle programu • 9 nocí s po-
lopenzí v hotelech 3* během okruhu • služby místního  
a česky mluvícího průvodce během okruhu • zákonné po-
jištění ve znění zákona č. 159/99 Sb.
Povinné příplatky: vízum na Srí Lanku - možnost vyříze-
ní přes CK za poplatek 990 Kč nebo vyřízení individuálně 
přes elektronický systém (cca 35 USD, platba kartou)
Fakultativní příplatky: 1lůžkový pokoj (11 490 Kč) 
• pojištění léčebných výloh • komplexní pojištění viz ka-
talog str. 11
Poznámka: Cena nezahrnuje: vstupy cca 155 USD

Rezervujte na www.firo.cz/COV162
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SRÍ LANKA Grand tour Cejlonem s možností prodloužení 
Colombo • Negombo • Pinnawala • Dambulla • Sigiriya • Polonnaruwa • Anuradhapura • Matale 
• Peradeniya • Kandy • Nuwara Eliya • Yala • Galle • prodloužení v hotelu na pláži • Colombo

1. den: dle letového řádu odlet z Prahy 
do Colomba (s mezipřistáním).
2. den: přílet do Colomba, po vstup-
ních formalitách transfer do Negom-
ba. Ubytování a individuální volno na 
aklimatizaci, večeře a nocleh.
3. den: po snídani odjezd k návště-
vě slavného útulku pro osiřelé slony 
v Pinnawale. Založen byl v r. 1975 
s pouhými 7 slony. V dnešní době 
může část z nich pozorovat narození 
svých pravnoučat. Původně toto místo 
sloužilo k ochraně slonů zraněných v 
důsledku pytláctví, dnes je velkou tu-
ristickou atrakcí. Okouzlí vás krmení 
slůňat z láhví, koupání stáda v řece 
i samotné pozorování těchto milých 
obrů. Následuje přejezd do Dambu-
lly (UNESCO). Zdejší chrám ve skále 
byl zbudován králem Walagambahu  
v 1. st. př. n. l. Komplex 5 jeskyní na 

zhruba 2 000 m² ukrývá překrásné 
malby (nejrozsáhlejší na světě) a so-
chy Buddhy, vytesané ze skály (nej-
větší měří 14 m). Transfer do hotelu, 
ubytování, večeře a nocleh.
4. den: po snídani návštěva Sigiriye. 
Pevnost se tyčí do výšky zhruba 200 m  
a byla postavena králem Kashyapou  
v 5. st. (UNESCO). Na skalní věži se 
vám naskytne fantastický výhled do 
krajiny. Přejezd do dalšího města 
králů – Polonnaruwy. Založena byla 
koncem 10. st. jihoindickou dynastií 
Chola. Když sinhálský král Vijjayaba-
hu I. vytlačil Choly z ostrova, ponechal 
Polonnaruwu jako své hlavní město. 
Za krále Parakramabahu I. zde byl 
vystavěn královský palác, nádherné 
parky a obrovská nádrž. Návrat do ho-
telu na večeři a nocleh.
5. den: snídaně a odjezd na návštěvu 

Anuradhapury. Prohlídka původního 
1. hlavního města Srí Lanky, dodnes 
s velkou řadou archeologicky a histo-
ricky cenných pozůstatků a zapsané-
ho na seznamu UNESCO. K vidění je 
zde i veliká atrakce – 2 200 let starý 
posvátný strom Sri Maha Bodhi, údaj-
ně nejstarší na světě a samozřejmě 
řada starobylých stúp, pagob, zbytků 
chrámů a rituálních lázní. Návrat do 
hotelu, večeře a nocleh.
6. den: po snídani odjezd do vysočiny 
do Kandy. Cestou zajímavá zastávka v 
Matale. Ve zdejší zahradě s kořením 
uvidíte pěstování i zpracování mno-
ha druhů zdejších exotických rostlin, 
dozvíte se o jejich využití a léčebných 
účincích. Přejezd do Královské bota-
nické zahrady v Peradeniyi. Zde je na 
ploše 147 akrů k vidění nepřeberné 
množství tropických rostlin, květin  

č. zájezdu termín cena Kč
CGC162K04 09.11.–18.11.2018 39 990
CGC162L01 08.02.–17.02.2019 39 990
CGC162L02 15.03.–24.03.2019 39 990
CGC162L03 12.04.–21.04.2019 39 990
CGC162L04 08.11.–17.11.2019 39 990

VYUŽIJTE SLEVU ZA VČASNOU REZERVACI – info str. 4–5

Minimální počet účastníků: 16.
Cena zahrnuje: leteckou dopravu Praha–Colombo–Praha 
vč. letištních a bezpečnostních poplatků, případného pa-
livového příplatku, v optimální knihovací třídě • dopravu 
klimatizovaným autokarem dle programu • 7 nocí v 2lůž-
kových pokojích v 3* hotelech během okruhu • 7× polo-
penzi • služby místního česky hovořícího průvodce během 
okruhu • zákonné pojištění ve znění zákona č. 159/99 Sb.
Povinné příplatky: vízum na Srí Lanku - možnost vyříze-
ní přes CK za poplatek 990 Kč nebo vyřízení individuálně 
přes elektronický systém (35 USD, platba kartou). Vízum 
je možné vyřídit i po příletu na Srí Lanku za 40 USD. Dopo-
ručujeme vyřízení víza již před odletem z ČR.
Fakultativní příplatky: 1lůžkový pokoj během okruhu na 
7 nocí (6 990 Kč) • pojištění léčebných výloh • komplexní 
pojištění viz katalog str. 11
Prodloužení o 7 nocí po okruhu vč. transferů: hotel Mer-
maid Hotel and Club***+ s all inclusive 7 nocí 20 990 Kč  
• hotel Tangerine Beach***+ s polopenzí 7 nocí 12 990 Kč  
• hotel Koggala Village *** se snídaní 7 nocí 9 490 Kč  
• hotel Turyaa Kalutara**** 7 nocí se snídaní 24 990 Kč  
• hotel Royal Palms**** se snídaní 7 nocí 14 990 Kč  
• hotel Coco Royal Beach*** s polopenzí 7 nocí 12 990 Kč
Poznámka: Cena nezahrnuje vstupy, doporučená částka 
cca 190 USD.NOVINKA: možnost prodloužení na MALEDI-
VÁCH v resortu dle vlastního výběru a na libovolný počet 
nocí.

Rezervujte na www.firo.cz/CGC162

OBLÍBENÝ PROGRAM 
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i stromů. Zbudována byla pro potěchu 
sinhálských králů a později zvelebena 
Brity. Příjezd do Kandy – tzv. „Hlav-
ního města vysočiny“. V Kandy se  
v minulosti vystřídali u moci Portu-
galci, Holanďané a nakonec Britové 
a stopy kolonizace jsou patrné na 
místní architektuře a celkovém vze-
zření města. Nejznámějším místem 
je chrám Buddhova zubu Dalada Ma-
ligawa, který uchovává nejposvátnější 
buddhistickou relikvii. Projedete ko-
lem jezera, navštívíte městský bazar, 
centrum umění a řemesel, muzeum 
drahokamů a v podvečer se zúčastní-
te působivé kulturní show s ukázkami 
tradičních srílanských tanců a choze-
ní po žhavém uhlí. Ubytování, večeře 
a nocleh.
7. den: po snídani odjezd půvabnou 
krajinou vysočiny do nejpopulárnější-

ho resortu – Nuwara Eliya (1 889 m n. 
m.). Dodnes je zde patrný britský vliv, 
projevující se na podobě kulturní kra-
jiny i v architektuře. Nuwara Eliya je 
srdcem oblasti, kde se pěstuje slav-
ný cejlonský čaj. Zavítáte na čajovou 
plantáž a v továrně uvidíte proces jeho 
zpracování (součástí zdejší návštěvy 
je i ochutnávka). Ubytování a nocleh  
v hotelu v Nuwara Eliye.
8. den: snídaně a přejezd z vysočiny 
na jih ostrova do největšího národního 
parku v Yale. Zúčastníte se skvělé-
ho safari v jeepech (možnost spatřit 
slony, kance, buvoly, levharty, hady 
či krokodýly a celou řadu dalších ži-
vočišných druhů vč. vzácného ptactva 
s pozorováním v divoké přírodě). Uby-
tování, večeře a nocleh.
9. den: po snídani se vydáte na po-
slední část putování ostrovem, ces-

ta povede na jižní pobřeží do města 
Galle. Jde o významný přístav a měs-
to je vyhlášené díky zručným krajkář-
kám. Nachází se zde rozsáhlé opev-
nění se známou pevností (vzniklé za 
dob kolonizace Portugalci, dále zve-
lebované Holanďany a dnes zapsané 
na seznamu UNESCO). Po prohlídce 
transfer na letiště v Colombu. U va-
rianty s prodloužením transfer do vy-
braného hotelu a ubytování.
10. den: v brzkých ranních hodinách 
odlet zpět do ČR. Varianta s prodlou-
žením: individuální program.
11. - 15. den: v případě prodloužení 
individuální volno v hotelu na pláži dle 
vlastního výběru.
16. den: dle letového řádu transfer na 
letiště v Colombu a odlet s mezipři-
stáním zpět do ČR.
Změna programu vyhrazena.
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SRÍ LANKA Perla Indického oceánu
Colombo • Sigiriya • Dambulla • Anuradhapura • Polonnaruwa • Habarana • Matale • Kandy 
• Pinnawala • Peradeniya • Nuwara Eliya • Colombo • prodloužení v hotelu na pláži • Colombo

1. den: dle letového řádu odlet z Prahy 
do Colomba (s mezipřistáním).
2. den: přílet do Colomba, po vstupní 
proceduře transfer do hotelu v Dam-
bulle. Ubytování a volno na odpočinek 
a aklimatizaci. Večeře a nocleh.
3. den: snídaně a transfer do Sigiriye. 
Skalní masiv se zbytky paláce, vysta-
věného králem Kashyapou v 5. stol., 
(je zapsán na seznamu UNESCO). 
Po výstupu na skalní věž se vám na-
skytne fantastický výhled do krajiny 
– okolní hustou džungli i vodní nádr-
že, ze kterých chodí pít divocí sloni. 
Prohlédnete si také nádherné fresky 
tzv. „nebeských panen“. Cesta dále 
pokračuje do Dambully k prohlídce 
jeskynního chrámu. Ten byl vybudo-

ván na popud krále Walagambahu již 
v 1. stol. př. n. l. a tvoří jej pět jesky-
ní. Na ploše zhruba 2000 m² spatříte 
více než 150 soch Buddhy (největší  
z nich dosahuje délky 14 m) a jedineč-
né nástěnné malby. Návrat do hotelu, 
večeře a nocleh.
4. den: snídaně a přejezd do Anu-
radhapury, místa zapsaného na se-
znamu UNESCO, s mnoha historicky  
a archeologicky zajímavými pozůstat-
ky prvního hlavního města Srí Lanky. 
Uvidíte zde nejstarší strom (2200 let), 
starobylé stúpy i zbytky chrámů a ri-
tuálních lázní. Cesta pokračuje do Po-
lonnaruwy, druhého hlavního města 
Srí Lanky. Bylo založeno v 10. stol. a je 
stejně jako Anuradhapura zapsáno na 

seznamu UNESCO. K vidění jsou ruiny 
královského paláce, impozantní so-
chy Buddhy vytesané do skály, jezero 
krále Parakrambahu a mnoho dalších 
zajímavých míst. Návrat do hotelu na 
večeři a nocleh.
5. den: po snídani následuje přejezd 
do Habarana, kde se zúčastníte slo-
ního safari. Projížďka na hřbetu míru-
milovného slona se stane nezapome-
nutelným zážitkem. Poté přejezd do 
Matale. Zde navštívíte zahradu s ko-
řením, kde uvidíte pěstování a zpraco-
vání tradičních druhů koření a rostlin 
(např. pepře, kardamonu, kari, vanilky 
apod.). Přejezd do Kandy a prohlídka 
města včetně nejposvátnějšího mís-
ta pro buddhisty – chrámu s relikvií 

č. zájezdu termín cena Kč
CPI162L01 18.01.–31.01.2019 44 990
CPI162L02 01.03.–14.03.2019 44 990
CPI162L03 18.10.–31.10.2019 44 990
CPI162L04 29.11.–12.12.2019 44 990

VYUŽIJTE SLEVU ZA VČASNOU REZERVACI – info str. 4–5

Minimální počet účastníků: 16.
Cena zahrnuje: leteckou dopravu Praha–Colombo–Praha 
vč. letištních a bezpečnostních poplatků a případného pa-
livového příplatku, v optimální knihovací třídě • dopravu 
klimatizovaným autokarem dle programu • 7 nocí v 2lůž-
kových pokojích v 3* hotelech během okruhu • 7× polo-
penzi • 4 noci s polopenzí v hotelu Coco Royal Beach*** 
• služby místního česky hovořícího průvodce • zákonné 
pojištění ve znění zákona č. 159/99 Sb.
Povinné příplatky: vízum na Srí Lanku - možnost vyříze-
ní přes CK za poplatek 990 Kč nebo vyřízení individuálně 
přes elektronický systém (35 USD, platba kartou). Vízum 
je možné vyřídit i po příletu na Srí Lanku za 40 USD. Dopo-
ručujeme vyřízení víza již před odletem z ČR.
Fakultativní příplatky: 1lůžkový pokoj během okruhu  
10 990 Kč • pojištění léčebných výloh • komplexní pojiště-
ní viz katalog str. 11
prodloužení po okruhu v hotelu dle výběruna 4 noci: 
hotel Mermaid Hotel and Club***+ s all inclusive 4 990 Kč,  
hotel Tangerine Beach ***+ s polopenzí 2 990 Kč, hotel 
Royal Palms**** se snídaní 3 990 Kč • hotel Kogalla Vill-
age*** s polopenzí bez doplatku
Poznámka: Cena nezahrnuje vstupy, doporučená částka 
(150–180 USD).

Rezervujte na www.firo.cz/CPI162

OBLÍBENÝ PROGRAM S PRODLOUŽENÍM U MOŘE
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Buddhova zubu, městského bazaru, 
centra umění a řemesel a muzea 
drahokamů. V podvečer zažijete pů-
sobivou kulturní show s představením 
tradičních srílanských tanců či chůze 
po žhavém uhlí. Večeře a nocleh v ho-
telu v Kandy.
6. den: snídaně a odjezd do sloního 
sirotčince v Pinnawale. Útulek byl za-
ložen v r. 1975, v r. 1984 se zde narodi-
lo první slůně. Dnes je domovem více 
než 40 jedinců různého stáří. Transfer 
do Peradeniye a návštěva Královské 
botanické zahrady, založené v r. 1374, 
s více než 5000 druhy stromů a květin 
na ploše 60 ha. Přejezd na vysočinu 
krásnou horskou krajinou s roman-
tickými čajovými plantážemi. Večeře  

a nocleh v oblasti Nuwara Eliye.
7. den: po snídani prohlídka Nuwara 
Eliyi. Celá tato oblast je díky malebné 
přírodní scenérii a horskému klimatu 
jednou z nejoblíbenějších, ale zároveň 
nejchladnějších částí ostrova. Je zde 
dodnes patrný britský vliv, projevující 
se na podobě krajiny i v architektuře. 
Město je srdcem oblasti, kde se pěs-
tuje světoznámý cejlonský čaj. Během 
návštěvy zavítáte na čajové plantáže a 
do továrny na zpracování čaje. Přejezd 
do Colomba, ubytování v hotelu v blíz-
kosti Colomba, večeře a nocleh.
8. den: po snídani prohlídka hlavní-
ho města ostrova. K vidění jsou zde 
buddhistické a hinduistické chrámy, 
mnoho budov vystavěných v době ko-

lonizace Brity či známý bazar Pettah, 
kde budete mít možnost nakoupit su-
venýry. Kontrastem jsou pak moderní 
čtvrti s vysokými mrakodrapy. Večeře 
a nocleh v hotelu v Colombu.
9. den: po snídani transfer do hotelu 
dle vašeho výběru.
10.–12. den: individuální pobyt v ho-
telu na pláži.
13. den: dle letového řádu transfer na 
letiště do Colomba a odlet s mezipři-
stáním zpět do ČR.
14. den: přílet do ČR.

Změna programu vyhrazena.
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Grand Tour Thajskem
Chiang Rai • Golden Triangle • Chiang Mai • Lamphun • Lampang • Sukothai • Ayutthaya 
• Kanchanaburi • Nakhon Pathom • Bangkok

1. den: odlet z Prahy do Chiang Rai  
s přestupy.
2. den: po příletu transfer do hotelu, 
ubytování. Dle letových časů a příletu 
možnost procházky starým městem, 
návštěvy nočního bazaru. Nocleh  
v Chiang Rai.
3. den: snídaně, prohlídku začneme 
památníkem krále Mangrai na cestě 
do muzea místních kmenů s "dlou-
hými krky". Dále budeme pokračovat 
do místních vesnic kmenů Yao a Akha. 
Návštěva malého města Mai Sai  
s rušným trhem, dále se dostaneme 
do centra tzv. Zlatého trojúhleníku, 
kde se střetávají hranice Thajska, 
Laosu a Barmy. Po obědě pokračová-
ní do Chiang Sean, návštěva chrámu 
Wat Phra That Chom Kitti, na který 

musíte vystoupat 350 schodů. Návrat 
zpět do Chiang Rai na nocleh.
4. den: po snídani odjezd směrem 
do Chiang Mai. Jižně do Chiang Rai 
zastávka u chrámu Wat Rong Khun, 
který byl postaven v roce 1990.  
Je známý svým bílým exteriérem  
a zrcadly a jeho odlesky řadí chrám 
k nejkrásnějším v Thajsku. Wat Phra 
That Doi Suthep - z chrámu na vrcho-
lu se vám naskytnou krásné výhledy 
do okolní krajiny a na město, ale mu-
síte vystoupat 309 schodů nebo použít 
lanovku. Projížďka lodí a zakončení 
cesty ochutnávkou tradičních khao soi 
(curry nudle) a představení klasických 
tanců. Krátká procházka místním tr-
hem s květinami a ovocem, návrat do 
hotelu.

5. den: po snídani návštěva sloní re-
zervace v provincii Chiang Mai, místo 
se nachází uprostřed pralesa a nabízí 
pohled do života slonů uprostřed jejich 
přirozeného prostředí. Oběd v místní 
restauraci. Pokračování do Chiang 
Mai a prohlídka starobylého centra, 
které je dodnes obehnáno hradbami  
a příkopy. Prohlídka Wat Suan Dok, 
pokračování prohlídkou Wat Phra 
Sing ve starém městě (komplex více 
než 60 budov) a na závěr Wat Chedi 
Luang v samotném centru města. Ve-
čer fakultativně (za příplatek) tradiční 
večeře. Nocleh v Chiang Mai.
6. den: snídaně, prohlídka Wat Phra 
That Hariphunchai - zlatého chrá-
mu, historický chrám Waht Phra That 
Lampang Luang. Po obědě přejezd do 

č.zájezdu termín cena Kč
TGO197L01 23.03.–03.04.2019 54 990
TGO197L02 01.11.–12.11.2019 54 990

VYUŽIJTE SLEVU ZA VČASNOU REZERVACI – info str. 4–5

Minimální počet účastníků: 15
Cena zahrnuje: leteckou přepravu z Prahy do Chiang Rai 
a Bangkok - Praha s přestupy • dopravu klimatizovaným 
autokarem v místě • 9 nocí se snídaní v hotelech střední 
kategorie • 7 obědů během programu • vstupy dle progra-
mu • průvodce FIRO-tour a místního průvodce • zákonné 
pojištění ve znění zákona č. 159/99 Sb.
Fakultativní příplatky: pojištění léčebných výloh 
• komplexní pojištění • 1lůžkový pokoj (6 990 Kč) 
• late check out (pozdní opuštění pokoje) poslední den  
v Bangkoku (1790 Kč/osoba) • večerní plaba po řece  
v Bangkoku s večeří (1290 Kč/osoba)
Cena nezahrnuje: spropitné

Rezervujte na www.firo.cz/TGO197

THAJSKO

NOVINKA V NABÍDCE
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historického parku Sukhothai, pro-
hlídka parku, místa, kde se nacházelo 
první královské město Siamu. Nocleh 
v Sukhothai.
7. den: snídaně, na začátku dne se 
podělíme o jídlo s místními buddhisty, 
kteří zahajují své ranní modlitby. Pře-
jezd jižně na oběd do Chai Nat. Ces-
tou z oblasti Sukhothai do Ayutthaye 
budete moci obdivovat, jak bylo roz-
sáhlé království Siamu. Příjezd do Ay-
utthaye, bývalého královského města 
Siamu, návštěva chrámu Wat Phra Si 
Sanphet, Viharn Phra Mogkol Bophit, 
ruiny chrámu Wat Phra Mahathat se 
známou sochou Budhy. Nocleh v Ay-
utthaye.
8. den: po snídani přejezd do Kan-
chanaburi, klidného města na řece 

Kwai, most přes řeku stavěli zajat-
ci během 2. světové války, návštěva 
válečného muzea. Odpoledne volno, 
možnosti dalších prohlídek. Nocleh  
v Kanchanaburi.
9. den: po snídani odjezd z Kanchana-
buri do Nakhon Pathom, prohlídka 
127 m vysoké stúpy Phra Pathomma-
chedi, pokračování do Damneoen Sa-
duak a návštěva plovoucího trhu, bez 
kterého by návštěva Thajska nebyla 
kompletní. Rozličné zvuky, vůně, ovo-
ce, květiny a jídlo ve vás zanechají ne-
zapomenutelný zážitek. Pokračování 
cesty do Bangkoku, ubytování v hotelu 
a nocleh v Bangkoku.
10. den: snídaně, celodenní prohlíd-
ka Bankgoku: začneme prohlídkou 
královského paláce s řadou chrámů 

(Wat Phra Gaew, chrám Smaragdové-
ho Budhy, Wat Po, Wat Traimit se zla-
tým Budhou). Na cestě zpět budeme 
mít možnost vidět řadu dalších budov 
jako je Národní muzeum, Památník 
demokracie, stadion thajského boxu, 
Parlament House. Večer doporuču-
jeme (fakultativně) tradiční thajskou 
večeři na lodi a projížďku po kanálech 
Bangkoku s vyhlídkou na Wat Arun  
a Grand Palace. Návrat do hotelu.
11. den: snídaně, volný program, dle 
letových časů transfer na letiště a od-
let zpět do Prahy (s přestupy).
12. den: přílet do Prahy.

Změna programu vyhrazena.
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THAJSKO Velký okruh Thajskem
Bangkok • Ayutthaya • Phitsanulok • Sukhothai • Chiang Rai • Chiang Mai

1. den: odlet z Prahy do Bangkoku.
2. den: přílet do Bangkoku, transfer 
do hotelu, ubytování. Večeře v tradiční 
thajské restauraci s tanečním vystou-
pením a ukázkami thajského baletu. 
Individuální program s možnou ná-
vštěvou nočního trhu a barů na Pat 
Pongu. Noc v Bangkoku.
3. den: prohlídka Bangkoku: po 
snídani prohlídka nejznámějších  
a nejkrásnějších chrámů v Bangko-
ku: začneme prohlídkou Královského 
paláce – obrovský chrámový komplex, 
následuje Wat Pho, nejstarší chrám  
v Bangkoku s gigantickou sochou leží-
cího Budhy, Wat Traimit s překrásnou 
sochou Budhy z ryzího zlata. Oběd  
v místní restauraci. Odpoledne plavba 
po řece k chrámu ranních červánků 
Wat Arun, který je zdoben porcelá-
nem a naskýtá jedinečné pohledy na 
Bangkok. Návrat do hotelu, individu-
ální program.
4. den: ráno se vydáte na sever od 
Bangkoku, první zastávkou bude ro-
mantický komplex královského letní-
ho paláce s mnoha letohrádky. Vaše 
cesta bude pokračovat do královského 
města Ayutthaye, odkud vládli thajští 
králové od roku 1351 více než 400 let, 
prohlédnete si památky jedinečného 
významu. Přejezd do města Lopburi 
a návštěva Prang Sam Yot a San Pra-
karn. Prang Sam Yot byl postaven bě-

hem nadvlády Khmérů. Oběd v místní 
restauraci. Přejezd do města Phitsa-
nulok, nocleh.
5. den: ráno odjezd do Sukhothai, 
které bylo prvním královským měs-
tem Siamu. Navštívíte historický park, 
krásné chrámy Wat Mahthat, Wat Sra 
Srí, Wat Si Chum. Během dne oběd 
v místní restauraci. Poté přejezd 
na sever, cestou zastávka na jezera 
Phayao, v pozdních odpoledních ho-
dinách příjezd do Chiang Rai, nocleh.
6. den: po snídaní prohlídka oslňu-
jícího chrámu Wat Rong Khun - bílý 
chrám obložený kousky zrcadel pa-
tří k nejmodernějším v Thajsku, byl 
postaven roku 1990. Následuje celo-
denní výlet do tzv. Zlatého trojúhelní-
ku, kde se řeka Ruak setkává s Mae 
Khong a vytváří tak hranice 3 států: 
Thajska, Barmy a Laosu. Projížďka na 
člunu, návštěva hranic Laosu a Chian 
Sean, starobylého města. Během dne 
oběd v místní restauraci. Návrat do 
hotelu v Chiang Rai.
7. den: po snídani odjezd do Doi Mae 
Salong, které bývalo centrem výroby 
opia ve Zlatém trojúhelníku. Dnes je 
velkou turistickou atrakcí, můžete zde 
obdivovat místní architekturu malých 
domků s květinami, ochutnat výbor-
nou kuchyni a ovoce z místní produk-
ce. Zastávka ve vesnici, kde žijí kmeny 
Yao a Akha, budete mít možnost po-

znat, jak žijí. Pokračování do Chia-
ng Mai, cestou zastávka u horkých 
pramenů, návštěva místních trhů s 
výrobky kmenů. Příjezd do Chiang 
Mai pozdě odpoledne, večeře. Nocleh  
v Chiang Mai.
8. den: po brzké snídani odjezd do vý-
cvikového střediska slonů. Nakrmíte 
je, budete pozorovat koupání slonů a 
jejich práci v džungli (jízda na slonech 
není v ceně), návštěva orchidejové 
farmy. Oběd. Odpoledne povede naše 
cesta k úpatí pohoří Doí Suthep. Auto-
bus se vyšplhá do výšky
1 056 m n. m. k jedinečnému chrámo-
vému komplexu Wat Doi Suthep, kde 
je podle staré legendy o bílém slonu 
uložena relikvie Budhy. Noc v hotelu 
v Chiang Mai.
9. den: individuální program, dle 
časových možností a letových řádů 
můžete navštívit starou Chiang Mai s 
chrámy a paláci, projít se podél sta-
rých vodních příkopů a hradeb. Odlet 
z Chiang Mai do Bangkoku a dále do 
Prahy. Možnost prodloužení o pobyt 
na 7 nocí na vybraném ostrově nebo 
v Pattaye.
10. den: přílet do Prahy v pozdních 
nočních hodinách nebo v brzkých ran-
ních hodinách.

Změna programu vyhrazena.

č. zájezdu termín cena Kč
THO197L01 15.02.–24.02.2019 48 490
THO197L02 18.11.–27.11. 2019 48 490

VYUŽIJTE SLEVU ZA VČASNOU REZERVACI – info str. 4–5

Minimální počet účastníků: 15.
Cena zahrnuje: leteckou dopravu Praha–Bangkok–Praha 
vč. letištních a bezpečnostních poplatků, letištní asis-
tence a případného palivového příplatku • přelet Chiang 
Mai–Bangkok • 7 nocí s polopenzí (snídaně a obědy nebo 
večeře dle programu) během okruhu v kvalitních hotelech 
• dopravu klimatizovaným autokarem • vstupy dle progra-
mu • služby průvodce FIRO-tour • služby místního prů-
vodce • zákonné pojištění ve znění zákona č. 159/99 Sb.
Fakultativní příplatky: pojištění léčebných výloh 
• komplexní pojištění viz katalog str. 11 • 1lůžkový pokoj 
(5 990 Kč) • příplatek za prodloužení o 7 nocí se snída-
ní, vč. transferů, příp. přeletů na ostrovy: hotel Pattaya 
Garden (9 990 Kč) • hotel Green Park (14 990 Kč) • hotel 
Pulmann Pattaya Hotel G (23 990 Kč) • hotel Weekender 
Resort Koh Samui (20 990 Kč) • hotel Ibis Koh Samui  
(18 990 Kč) • Aloha Resort (19 990 Kč) • hotel Kamala Be-
ach Phuket (27 990 Kč)
Poznámka: Příplatky za prodloužení jsou orientační a zá-
vislé na aktuáních cenách letenek, další hotely dle výběru 
- ceny na vyžádání.

Rezervujte na www.firo.cz/THO197

UPRAVENÝ PROGRAM ZÁJEZDU
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THAJSKOOkruh Thajskem a krásy thajských ostrovů
Bangkok • Ayutthaya • řeka Kwai • Krabi • ostrovy Phi Phi • ostrov Phuket

1. den: odlet z Prahy (s mezipřistá-
ním) do Bangkoku.
2. den: přílet do Bangkoku, transfer 
do hotelu v centru města, ubytování 
a odpočinek. Individuální program 
s možnou návštěvou nočního trhu a 
barů na Pat Pongu. Noc v Bangkoku 
v centru města.
3. den: prohlídka Bangkoku: dopo-
ledne navštívíte chrám Wat Traimit  
s překrásnou sochou Buddhy z ryzího 
zlata. Projdete se chrámovým kom-
plexem Wat Po, gigantická socha le-
žícího Buddhy vás okouzlí stejně jako 
krásná chrámová architektura. Pro-
hlídka pokračuje v královském paláci 
s Chrámem smaragdového Buddhy. 
Poté se přeplavíte přes řeku k chrá-
mu ranních červánků Wat Arun, který 
je zdoben spoustou porcelánu a nabízí 
jedinečné výhledy na Bangkok. Večeře 
v tradiční thajské restauraci s taneč-
ním vystoupením a ukázkami thajské-
ho baletu. Noc v Bangkoku.
4. den: ráno se vydáte na sever od 
Bangkoku, první zastávkou bude 
romantický komplex královského 
letního paláce s mnoha letohrádky  
v pečlivě udržované zahradě. Vaše 
cesta bude pokračovat do královského 
města Ayutthaye, odkud vládli thajští 
králové více než 400 let, prohlédnete 
si památky jedinečného významu. Na-
vštívíte chrámy Wat Si Sampet a Wat 
Mahathat. Pozdě odpoledne návrat do 
Bangkoku.
5. den: brzy ráno cesta na západ od 
Bangkoku kolem solných polí do 
města Kanchanaburi. Prohlédnete si 
válečné muzeum, hřbitov a věhlasný 
most přes řeku Kwai, který stavěli za-
jatci během 2. světové války. Odpoled-
ne se projedete lokálkou po železnici 

smrti s vyhlídkou na okolní krajinu. 
Vydáte se lodí po řece do vesnice River 
Kwai, ubytování.
6. den: ráno vyplujete lodí po řece 
do Paksengu, podíváte se k jesky-
ním Kaeng Lava a vstoupíte do jejich 
nitra. Nezapomenutelným zážitkem 
bude návštěva výcvikového střediska 
slonů s projížďkou na slonech. Líbit 
se vám bude i rafting na bambuso-
vých vorech. Cesta autobusem zpět 
do Bangkoku.
7. den: transfer na letiště a odlet na 
Krabi. Po příletu transfer do hotelu  
v oblasti Krabi, která je proslulá nád-
hernými plážemi a vápencovými skal-
ními útvary.
8.– 9. den: volno můžete využít k ná-
vštěvě národního parku Phang Nga, 

můžete se proplout mořskými jesky-
němi i porosty mangrovníků.
10. den: transfer na souostroví Phi 
Phi, kde jsou stále nejkrásnější pláže 
v Thajsku.
11.–12. den: můžete lenošit ve stí-
nu palem na plážích s bílým pískem 
nebo se jet potápět k některému  
z přilehlých ostrůvků.
13. den: transfer na ostrov Phuket.
14.–15. den: užijte si koupání, nákupů 
i nočního života. Můžete podniknout 
cestu kolem ostrova, navštívit někte-
rý ze zdejších buddhistických chrámů 
nebo akvárium.
16. den: transfer na letiště, odlet do 
Prahy (s mezipřistáním).
17. den: přílet do ČR.
Změna programu vyhrazena.

č. zájezdu termín cena Kč
TKO197L01 08.03.–24.03.2019 64 990
TKO197L02 15.11.–01.12.2019 64 990

VYUŽIJTE SLEVU ZA VČASNOU REZERVACI – info str. 4–5

Minimální počet účastníků: 15.
Cena zahrnuje: leteckou dopravu Praha–Bangkok–Praha 
vč. letištních a bezpečnostních poplatků a případného pa-
livového příplatku • přelet Bangkok–Krabi a Phuket–Ban-
gkok • 14 nocí se snídaní (5 nocí okruh na pevnině, 3 noci 
na Krabi, 3 noci na Phuketu, 3 noci na Phi Phi) v kvalitních 
hotelech • 3 obědy a 1 večeři • dopravu klimatizovaným 
autokarem • vstupy dle programu • služby průvodce  
FIRO-tour a místního průvodce • zákonné pojištění ve zně-
ní zákona č. 159/99 Sb.
Fakultativní příplatky: pojištění léčebných výloh 
• komplexní pojištění viz katalog str. 11 • 1lůžkový pokoj 
(15 990 Kč).

Rezervujte na www.firo.cz/TKO197

POBYTY + POZNÁVÁNÍ

OBLÍBENÝ PROGRAM 
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VIETNAM Grand tour Vietnamem 
– od severu k jihu s plavbou po Ha Long Bay
Hanoj • Ha Long • Hue • Danang • Hoi An • Saigon • Cu Chi • Mekong

1. den: odlet z Prahy do Hanoje.
2. den: přílet do Hanoje, transfer do 
hotelu, ubytování a odpočinek.
3. den: snídaně, celodenní prohlídka 
Hanoje – Temple of Literature, pa-
mátník Ho Či Minh, Ho Či Minh Mau-
soleum, Ho Či Minh’s Stilt House, Mu-
seum of ethnology, Hoan Kiem Lake  
v srdci Hanoje, Tortoise Pagoda, Ope-
ra House, St Joseph’s cathedral, Old 
Squarter – stará čtvrť s úzkými ulič-
kami a obchůdky, kterou můžete pro-
jet v rámci prohlídky na kolech. Večer 
představení tradičních vietnamských 
vodních loutek. Nocleh v Hanoji.

4. den: snídaně, přejezd do známé 
zátoky Ha Long Bay, cestou můžete 
pozorovat pěstování rýže a každo-
denní vietnamský život, nalodění na 
loď. Plavba lodí, návštěva jeskyně 
Sung Sot Cave, jejíž stěny jsou pokry-
ty krápníky. Odpoledne plavba okolo 
rybářské vesnice. Občerstvení ovo-
cem. Ve večerních hodinách zakotvení  
v blízkosti Luon Cave, večeře na lodi. 
Nocleh na lodi.
5. den: snídaně, ráno budete moci 
pozorovat východ slunce z paluby. 
Koupání u ostrova Ti Top, návrat zpět 
do přístavu. Cestou na lodi ukázka ku-

chařského umění vietnamské kuchy-
ně. Oběd na lodi a návrat do Hanoje. 
Odpoledne přelet do Hue, transfer do 
hotelu a ubytování.
6. den: snídaně, výlet do Thien Mu Pa-
gody. Plavba po řece Perfume místní 
lodí, po cestě navštívíte jednu z nej-
známějších památek – věž Thien Mu 
Pagoda. Poté návštěva Imperial Tomb 
Khai Dinh, poslední hrobky dynastie 
Nguyen. Nocleh v Hue.
7. den: snídaně, přejezd do Hoi An, 
tradičního přístavu. Cesta z Hue přes 
malebné horské silnice s nádherným 
výhledem na pobřeží. Návštěva Cham 

č. zájezdu termín cena Kč
VSJ167L01 18.04.–30.04.2019 58 990

VYUŽIJTE SLEVU ZA VČASNOU REZERVACI – info str. 4–5

Minimální počet účastníků: 15.
Cena zahrnuje: leteckou přepravu Praha–Hanoj a Saigon–
Praha • místní přelety Hanoj – Hue a Danang – Saigon  
• transfery a přejezdy dle programu • plavbu lodí • 9 nocí 
se snídaní ve 3* hotelech • 1 noc na lodi v Ha Long Bay  
vč. 1 snídaně • 2 obědy, 1 večeře během programu • služ-
by průvodce FIRO-tour • místního průvodce • zákonné 
pojištění ve znění zákona č. 159/99 Sb.
Povinné příplatky: vízum do Vietnamu (3 000 Kč – vyřizuje 
CK), nebo možno individuálně vyřídit po příletu na místě za 
poplatek cca 45 USD (nutnost ověření potřebných formalit 
předem).
Fakultativní příplatky: pojištění léčebných výloh 
• komplexní pojištění viz katalog str. 11 • 1lůžkový pokoj 
(9 990 Kč).

Rezervujte na www.firo.cz/VSJ167

V CENĚ ZÁJEZDU 
PLAVBA A NOCLEH NA LODI V HA LONG BAY
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Museum, Marble Mountains a Tam 
Than. Nocleh v Hoi An.
8. den: snídaně, prohlídka historické 
části Hoi An, ojediněle zachovalého 
města, které bylo prohlášeno kultur-
ním bohatstvím UNESCO. Návštěva 
Harbour, kde kotví pestře poma-
lované lodě, kaplí, pagod a muzea.  
V odpoledních hodinách plavba po 
Bon River. Po cestě uvidíte nedotče-
nou přírodu a navštívíte Pottery Vill-
age a Woodcarving Village. Nocleh  
v Hoi An.
9. den: snídaně a individuální volno  
v Hoi An určené k relaxaci a odpočin-

ku na pláži nebo u bazénu.
10. den: snídaně, transfer na letiště. 
Let z Danangu do Saigonu – Ho Či 
Minhova Města. Prohlídka Saigonu. 
Návštěva historického centra, Reu-
nifaction palace (bývalý palác prezi-
denta jižního Vietnamu), Emperor of 
Jade Pagoda, katedrála Notre Dame 
a Central Post Office – historická 
budova pošty. Prohlídku zakončíme 
návštěvou místního tržiště. Nocleh  
v Saigonu.
11. den: snídaně, v brzkých ranních 
hodinách výlet lodí na Cai Rang Floa-
ting Market, největší a nejrušnější  

z trhů na deltě řeky Mekong. Cestou 
můžete obdivovat krásnou přírodu  
a život v místních rybářských vesnič-
kách. Transfer zpět do Saigonu. Noc-
leh v Saigonu.
12. den: snídaně, odjezd ze Saigonu 
do Tay Ninh, návštěva chrámu Cao 
Dai, poté cesta k tunelům Cu Chi, 
které se používaly během vietnamské 
války. V pozdních odpoledních hodi-
nách návrat do Saigonu, transfer na 
letiště a odlet zpět do ČR.
13. den: přílet do Prahy.

Změna programu vyhrazena.
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VIETNAM, KAMBODŽA Vietnam a Kambodža
Hanoj • Ha Long • Hue • Danang • Ho Chi Minh City • Mekong • Cu Chi Tunely • Siam Reap 
• Angkor Wat • Angkor Thom • jezero Tonle Sap

1. den: odlet z Prahy.
2. den: přílet do Hanoje, transfer do 
hotelu a ubytování.
3. den: snídaně, celodenní prohlídka 
Hanoje – Temple of Literature, pa-
mátník Ho Či Minh, Ho Či Minh Mau-
soleum, Ho Či Minh’s Stilt House, Mu-
seum of ethnology, Hoan Kiem Lake  
v srdci Hanoje, Tortoise Pagoda, Ope-
ra House, St Joseph’s cathedral, Old 
Squarter – stará čtvrť s úzkými ulič-
kami a obchůdky, kterou můžete pro-
jet v rámci prohlídky na kolech. Večer 
představení tradičních vietnamských 
vodních loutek. Nocleh v Hanoji.
4. den: snídaně, přejezd do známé 
zátoky Ha Long Bay, cestou můžete 
pozorovat pěstování rýže a každo-
denní vietnamský život, nalodění na 
loď. Plavba lodí, návštěva jeskyně 
Sung Sot Cave, jejíž stěny jsou pokry-
ty krápníky. Odpoledne plavba okolo 
rybářské vesnice. Občerstvení ovo-
cem. Ve večerních hodinách zakotvení  
v blízkosti Luon Cave, večeře na lodi. 
Nocleh na lodi.
5. den: snídaně, ráno budete moci 
pozorovat východ slunce z paluby. 
Koupání u ostrova Ti Top, návrat zpět 
do přístavu. Cestou na lodi ukázka ku-
chařského umění vietnamské kuchy-
ně. Oběd na lodi a návrat do Hanoje. 
Odpoledne přelet do Hue, transfer do 
hotelu a ubytování.
6. den: snídaně, výlet do Thien Mu 
Pagody. Místní lodí plavba po řece 
Perfume, po cestě navštívíte jednu  

z nejznámějších památek - věž Thien 
Mu Pagoda, hrobky Minh Mang a Khai 
Dinh . Poté návštěva Imperial Tomb 
Khai Dinh, poslední hrobky dynastie 
Nguyen. Nocleh v Hue.
7. den: snídaně, přejezd do Danangu, 
po cestě zastávka u Co Beach a prů-
smyku Hai Van Pass, návštěva muzea 
Cham. Odpoledne volno v Hoi An.
8. den: snídaně, prohlídka historické 
části Hoi An, ojediněle zachovalého 
města, které bylo prohlášeno kultur-
ním bohatstvím UNESCO. Návštěva 
přístavu, kde kotví pestře poma-
lované lodě, kaplí, pagod a muzea.  
V odpoledních hodinách plavba po 
Bon River. Po cestě uvidíte nedotče-
nou přírodu a navštívíte Pottery Vill-
age a Woodcarving Village. Nocleh  
v Hoi An.
9. den: snídaně, transfer na letiště  
a přelet do Ho Chi Minh City/Saigonu. 
Po příletu transfer do hotelu. Od-
poledne prohlídka města. Návštěva 
historického centra, Reunifaction pa-
lace (bývalý palác prezidenta jižního 
Vietnamu), Emperor of Jade Pagoda, 
katedrála Notre Dame a Central Post 
Office – historická budova pošty. Pro-
hlídku zakončíme návštěvou místního 
tržiště. Nocleh v Saigonu.
10. den: snídaně, odjezd ze Saigo-
nu na jih do My Tho – vstupní brány 
do delty řeky Mekong. Nalodění na 
loď a prohlídka přírodních scenérií a 
vegetace v okolí řeky. Návštěva trhu  
s ovocem, pozorování života místních 

lidí. Odpoledne návrat na nocleh do 
Ho Chi Minh City.
11. den: snídaně, výlet k tunelům Cu 
Chi Tunnels, které byly významné 
během vietnamské války. Žádné jiné 
místo z vietnamské války není tolik 
posvátné jako právě tyto tunely, kde 
rolničtí partyzáni vedli válku z 200 km 
dlouhých, ručně vykopaných tunelů  
a komor. Odpoledne návrat na ubytování.
12. den: snídaně. Transfer na letiš-
tě a odlet do Siam Reap. Po příletu 
transfer do hotelu, ubytování. Odpo-
ledne návštěva a prohlídka Angkor 
Wat, Angkor Thom, Ta Prohm, Srah 
Srand, Banteay Kdei Temple. Návrat 
do hotelu na nocleh.
13. den: snídaně. Pokračování pro-
hlídky rozsáhlého komplexu Angkor 
Thom s jeho jižní bránou, dále chrám 
Bayon a tzv. sloní terasy. Odpoledne 
Angkor Wat. Večeře v tradiční restau-
raci s tanečním vystoupením. Nocleh.
14. den: snídaně, prohlídka městečka 
Siam Reap, kde naleznete také řadu 
památek a staveb (Bantey Samre, 
Neak Pean, Ta Som, Preah Khan). 
Nocleh.
15. den: snídaně, odjezd lodí po jezeře 
Tonle Sap, největším jezeru v Kambo-
dži. Během plavby budete míjet místní 
plovoucí vesničky se školami, restau-
racemi i nemocnicemi. Odpoledne 
návrat do Siam Reap a odlet s přestu-
pem do Evropy.
16. den: přílet do Prahy.
Změna programu vyhrazena.

č. zájezdu termín cena Kč
VKO167L01 22.02.–09.03.2019 72 990

VYUŽIJTE SLEVU ZA VČASNOU REZERVACI – info str. 4–5

Minimální počet účastníků: 15.
Cena zahrnuje: leteckou přepravu Praha - Hanoj a Siam 
Reap - Praha • místní přelety Hanoj-Hue-Danang-Sai-
gon-Siam Reap • dopravu klimatizovaným autokarem 
během programu • služby místního průvodce • průvodce  
FIRO-tour • 12 nocí se snídaní v hotelech střední katego-
rie • 1 noc na lodi • 2 obědy během programu • 2 veče-
ře (1x na lodi, 1x v Siam Reap), plavbu na lodi v Ha Long 
Bay, Hue, Hoi An a My Tho • vstupy do památek uvedených  
v programu • zákonné pojištění ve znění zákona č. 159/99 Sb.
Povinné příplatky: vízum do Vietnamu (3 000 Kč - vyřizuje 
CK nebo možno vyřídit individuálně po příletu na místě za 
poplatek cca 45 USD) • vízum do Kambodži (cca 30 USD).
Fakultativní příplatky: pojištění léčebných výloh 
• komplexní pojištění viz katalog str. 11 • 1lůžkový pokoj 
(10 990 Kč).
Cena nezahrnuje: spropitné • případné odletové taxy.

Rezervujte na www.firo.cz/VKO167

V CENĚ ZÁJEZDU 
PLAVBA A NOCLEH NA LODI V HA LONG BAY
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LAOS, VIETNAMPerly Laosu a Vietnamu
Luang Pragan • Hanoi • Halong Bay • Hue • Hoi An • Ho Chi Minh City • Mekong Delta

1. den: odlet s přestupy z Prahy do 
Asie.
2. den: přílet do Luang Prabang. 
Transfer do hotelu a ubytování. Veče-
ře v tradiční restauraci s vystoupením 
Baci. Nocleh v Luang Prabang.
3.den: snídaně, transfer do přístavu 
a odjezd na lodi na cca 2 hodinovou 
plavbu po řece Mekong k jeskyním 
Pak Ou – tajemná jeskyně, jedná se 
o 2 propojené jeskyně s tisíci zlatými 
lakovanými sochami Budhy různých 
velikostí. Překrásné výhledy na řeku 
Mekong. Následuje návrat do Luang 
Prabang, cestou zastávka v Ban Xang 
Hay – vesničce, která se specializuje 
na výrobu rýžového vína. Prohlídka 
města začně Královským palácem, 
který je nyní národním muzeem  
a pyšní se nádhernou sbírkou artefak-
tů, které odrážejí bohatství laoské kul-
tury. Pokračování k Wat Mai, Was Sen-
soukarahm, postavenému v r. 1718  
a prohlídku zakončíme chrámem Wat 
Xieng Thong, kerý patří k nejvíce fo-
tografovaným. Nachází se na konci 
poloostrova, poblíž řeky Mekong a byl 
postaven roku 1560 králem Setthathi-
ratem. Na závěr dne můžete vystou-
pat na horu Phousi (328 schodů)  
s nádherným výhledem na západ 
slunce nad městem. Návrat do hotelu, 
možnost návštěvy nočního trhu, kde 
najdete velký výběr ručně vyrábených 
textilií. Nocleh v Luang Prabang.
4. den: snídaně, odjezd z hotelu k vo-
dopádům Kuang Si, cestou můžete 
obdivovat místní scenérie s rýžovými 
poli, pohořím a místními vesničkami. 
Zastávka v místní vesnici. U vodopádů 
možnost procházky národním par-
kem nebo koupání v průzračné vodě. 
Návrat do Luang Prabang, cestou 

zastávka u záchranné rezervace asij-
ských černých medvědů. Následuje 
transfer na letiště a přelet do Hanoi, 
po příletu transfer do hotelu a ubyto-
vání.
5. den: snídaně, prohlídka bývalého 
hlavního města Vietnamu, návštěva 
Ho Či Minova mauzolea a muzea, 
Tran Quoc Pagoda, pokračování do 
chrámu literatury – první univerzity 
ve Vietnamu. Oběd. Odpoledne pro-
cházka starou čtvrtí, návštěva trhu 
Don Xuan Market s nabídkou míst-
ních výrobků. Na závěr dne jedinečná 
vodní loutková show. Nocleh v hotelu 
v Hanoi.
6. den: po snídani přejezd do zátoky 
Halong Bay a nalodění na loď. Oběd 
na lodi a zahájení plavby. Odpoledne 
možnost relaxu na lodi, večeře a noc-
leh na lodi.
7. den: den zahájíme lekcí tai chi 
při východu slunce na lodi a bude-
me pokračovat v plavbě. Po cestě do 
přístavu brunch. Po vylodění přejezd 
do Hanoi, cestou zastávka u paláce 
Thanh Chuong Palace, sídla a ate-
liéru nejznámějšího vietnamského 
malíře. Pokračování do Hanoi, přelet 
do Hue. Transfer z letiště do hotelu  
a nocleh v Hue.
8. den: snídaně. Celodenní prohlídka 
Hue, které bylo domovem dynastie 
Nguyen mezi lety 1802 – 1945. Pro-
jížďka rikšou po staré čtvrti Dai Noi  
k jezeru Tinh Tam Lake. Prohlídka 
pagody Thien Mu. Odpoledne pro-
hlídka hrobky Minh Mang, která je ob-
klopena zahradami, dále hrobka Kha 
Dinhs, poslední hrobka dynastie Ngu-
yen. Před návratem do hotelu zastáv-
ka u trhu Dong Ba Market, místa, kde 
se místní setkávají – ukázka tradiční 

místní kultury a života. Nocleh v Hue.
9. den: po snídani odjezd z Hue do 
Hoi An, zastávka v malebné rybářské 
vesničce, přejezd přes Danang a pro-
hlídka muzea Cham. Příjezd do Hoi 
An, ubytování. Odpoledne procházka 
starobylým centrem Hoi An, projde-
me se po japonském krytém mostě, 
Phuc Kien Pagoda, starobylý dům 
Phung Hung Old Merchant House  
a kongregační sál Quang Dong. Noc-
leh v Hoi An.
10. den: snídaně, celodenní volno, re-
lax na pláži.
11. den: snídaně, přejezd do Danang 
a odlet do Ho Chi Minh City – bývalého 
Saigonu. Po příletu následuje prohlíd-
ka tunelů Cu Chi, které se používaly 
během vietnamské války a měří přes 
250 km. Odpoledne návrat do Saigo-
nu, ubytování a nocleh.
12. den: snídaně, odjezd z města cca 
2 hodiny k deltě řeky, do města Ben 
Tre. Nalodění a plavba po malých 
kanálech s výhledy na okolní krajinu. 
Zastávka v místní výrobně cihel, kte-
ré se vyrábí dle starých metod, dále 
návštěva manufaktury s výrobky z ko-
kosových palem. Projížďka koňským 
povozem okolo plantáží s ovocem. 
Oběd v místní restauraci. Odpoledne 
plavba zpět a následně přejezd zpět 
do Saigonu, nocleh.
13. den: snídaně, návštěva bývalého 
prezidentského paláce, prohlídka ka-
tedrály Notre Dame, místní radnice, 
Quan Am Pagoda a čínská čtvrť. Dle 
letových časů transfer na letiště nebo 
volné odpoledne a odlet zpět do Evro-
py s přestupy.
14. den: přílet do Prahy.

Změna programu vyhrazena.

č. zájezdu termín cena Kč
TTN1B5L01 18.03.–31.03-2019 72 990

VYUŽIJTE SLEVU ZA VČASNOU REZERVACI – info str. 4–5

Minimální počet účastníků: 15
Cena zahrnuje: leteckou přepravu Praha - Luang Prabang 
(s přestupy) a Saigon - Praha • místní přelety Luang Pra-
bang - Hanoi, Hanoi - Hue, Danang - Saigon • transfery  
a přejezdy dle programu • plavbu lodí po Halong Bay  
• 10 nocí v hotelech 3* se snídaní • 1 noc na lodi v Halong 
Bay • 1x brunch na lodi, 2 večeře a 3 obědy během pro-
gramu • služby průvodce FIRO-tour • místního průvodce  
• zákonné pojištění ve znění zákona č. 159/99 Sb.
Povinné příplatky: vízum do Vietnamu (3 000 Kč - vyřizu-
je CK) nebo možno vyřídit až po příletu do Vietnamu za 
poplatek 45 USD (nutno ověření potřebných formalit před 
odletem - zajišťuje CK) • vízum do Laosu (po příletu, cca 
30 USD)
Fakultativní příplatky: pojištění léčebných výloh 
• komplexní pojištění viz katalog st. 11 • 1 lůžkový pokoj 
(8 990 Kč)

Rezervujte na www.firo.cz/TTN1B5
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BARMA, KAMBODŽA Barma a Kambodža s relaxem na pláži v Kambodže
Mandalay • Mingun • Sagaing • Amarapura • Bagan • Popa • Yangon • Siam Reap • Angkor Wat 
• Banteay Srey • jezero Tonle Sap • Phnom Penh • Sihanoukville

1. den: odlet z Prahy s mezipřistáním 
do Barmy – Mandalay.
2. den: přílet do Mandalay, odpočinek 
v hotelu, individuální program.
3. den: snídaně, program začne pro-
jížďkou po řece Ayeyarwaddy do 
vesničky Mingu, která je známá ne-
dokončenou stúpou, která mohla být 
největší na světě, a dále prohlídka 
bronzového zvonu. Návrat do Manda-
lay lodí. Odpoledne prohlídka bývalé-
ho hlavního města Barmy a jeho hlav-
ních památek: Zlatý palác, Pagoda 
Kuthodaw, známá jako největší kniha 
na světě s kamennými deskami, kde 
je zapsán celý buddhistický zákon. 
Budeme pokračovat do starodávného 
města Amarapura, návštěva klášte-
ra u mostu Bein. Pozorování západu 
slunce, který je zde úchvatným zážit-
kem a skvělou šancí pro krásné foto-
grafie. Návrat do hotelu v Mandalay, 
nocleh.
4. den: snídaně, transfer na letiště  
a přelet do Baganu. Po příletu pro-

hlídka města Bagan, začneme  
u největšího místního trhu Nyaung U 
Market, abychom získali představu  
o místním životě. Budeme pokračovat 
zlatou stúpou Shwezigon Pagoda, 
dále jeskynní chrám s nástěnnými 
malbami Kyansittha Umin, elegantní 
klášter Htilominlo, klášter Ananda 
a dále největší klášter Baganu Dha-
mayangyi a Sulamani Temple. Den 
zakončíme prohlídkou pagod Bupaya 
a Shwesandaw a budeme mít zase 
šanci pozorovat krásný západ slunce 
nad řekou. Návrat do hotelu v Baganu, 
nocleh.
5. den: po snídani odjezd k Mount 
Popa, cestou zastávka v místních 
vesničkách, kde se vyrábí palmový 
džus. Pokračování k Mount Popa, 
vulkanickému suku, jehož vrchol je 
uctíván jako obydlí tradičních duchů a 
je vyzdoben chrámy, pagodami a sva-
tyněmi. Na vrchol vede 777 schodů.  
Po prohlídce návrat do Baganu.
6. den: snídaně, odjezd do vesničky 

Myingaba, kde uvidíme místní řeme-
slníky a jejich známé výrobky, dále 
chrám Myazedi. Prohlídka chrámů  
v okolí: Myingaba Gubyaukgyi, Ma-
nuha Temple postavený v roce 1300 
králem Mon a představující jeho 
vládu v království Bagan. Dále pro-
hlídka Dhamayazeka Zedi s panora-
matickými výhledy na Bagan a okolí 
se stovkami chrámů, uvidíme např: 
Laymyetnat, Nanda Man Nya Temple, 
Tayok Pye Paya. Na závěr dne projíž-
ďka buvolím nebo koňským spřeže-
ním a západ slunce nad planinou (dle 
klimatických podmínek). Návrat do 
Baganu.
7. den: po snídani transfer na letiště 
a odlet do Yangonu. Po příletu pro-
hlídka města. Začneme koloniální 
částí centra, Sule Paya stúpou, která 
byla postavena před 2000 lety a patří 
k významným historickým památkám. 
Pagoda Chauk Htat Gyi se sedícím 
Buddhou a Karaweik Hall – jedna  
z dominant moderního Yangonu - je 

č.zájezdu termín cena Kč
BAK104L01 31.01.–16.02.2019 78 990
BAK104L02 29.11.–15.12.2019 78 990

VYUŽIJTE SLEVU ZA VČASNOU REZERVACI – info str. 4–5

Minimální počet účastníků: 15
Cena zahrnuje: leteckou přepravu s přestupy z Prahy do 
Mandalay a zpět z Phnom Penh do Prahy • místní přelety 
Mandalay - Bagan, Bagan - Yangon, Yangon - Siam Reap  
• dopravu klimatizovaným autokarem na místě • projížďky 
lodí a vstupy dle programu • 14 nocí se snídaní v hotelech 
střední kategorie • průvodce FIRO-tour a místní průvodce 
• zákonné pojištění ve znění zákona č. 159/99 Sb.
Povinné příplatky: vízum do Kambodži (cca 30 USD)  
• vízum do Barmy (při vyřízení přes CK 1700 Kč)
Fakultativní příplatky: pojištění léčebných výloh 
• komplexní pojištění viz katalog str. 11 • 1lůžkový pokoj 
(11 990 Kč)
Cena nezahrnuje: spropitné • případné odletové taxy
Poznámka: ubytování v hotelu v Sihanoukville Grand Sea-
gull Hotel nebo podobném stejné kategorie

Rezervujte na www.firo.cz/BAK104

POBYTY + POZNÁVÁNÍ
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kopií starobylých královských lodí. 
Jedná se o dva mytické ptáky Kara-
weik vedle sebe, kteří na zádech ne-
sou palác. Celkové rozměry jsou 39 m 
na šířku a 82 m na délku. Postaven byl 
v letech 1972 - 74 a posléze byl celý 
pozlacen. Den zakončíme návštěvou 
Shwedagon Pagody, hlavního sym-
bolu Yangonu a spolu s Baganem  
i celé Barmy. Většina přicházejících 
do Shwedagonu jsou místní, neboť vý-
znam této památky je hluboce nábo-
ženský a Shwedagon se hrdě tyčí jako 
symbol starobylosti a nadčasovosti. 
Nocleh v Yangonu.
8. den: snídaně a pokračování pro-
hlídky Yangonu – stará část, která 
byla postavena během britské kolo-
niální nadvlády. Mnoho okouzlujících 
historických budov se zachovalo až do 
současnosti. Navštívíme Skotův trh 
Bogyoke, kde se prodávají místní ruč-
ní výrobky, oblečení, textil. Postaven 
byl v klasické koloniální architektuře 
v roce 1926 a pojmenován byl podle 

Jamese George Scotta, který zavedl  
v Barmě fotbal. Po roce 1948 byl pře-
jmenován podle generála Bogyoke 
Aung San. Uvidíme elegantní hotel 
Strand, dále galerii River Art Galle-
ry, kde jsou vystavena díla nejzná-
mějších barmských umělců. Pagoda 
Botataung - o této pagodě, která patří 
mezi tzv. "Velkou trojku", se říká, že 
jsou zde uchovávány Buddhovy vlasy. 
Botataung Paya byla pojmenována 
po tisícovce vojenských velitelů, kteří 
eskortovali Buddhovy ostatky z Indie 
do Myanmy před 2000 lety. Nocleh  
v Yangonu.
9. den: snídaně, dle letových časů od-
let do Siam Reap, transfer do hotelu 
a ubytování.
10. den: snídaně, prohlídka obrov-
ského komplexu začne u Jižní brány 
Angkor Thom Temple, dále pak od-
poledne Angkor Wat Temple a řady 
dalších chrámů v komplexu. Navečer 
západ slunce u chrámu Pre Rup Tem-
ple. Nocleh v Siam Reap.

11. den: po snídani odjezd k Ban-
teya Srey, k jednomu z neobvyklých 
chrámů Angkoru, leží 20 km severně 
od hlavních části. Odpoledne odjezd  
k jezeru Tonle Sap, projížďka kolem 
místních plovoucích vesnic. Večer ná-
vrat do hotelu v Siam Reap.
12. den: snídaně, přejezd do Phnom 
Penh, individuální program. Nocleh.
13. den: po snídani začneme pro-
hlídkou královského paláce a Stří-
brné pagody, odpoledne navštívíme 
Národní muzeum, které je věnováno 
sbírkám Khmérů. Navečer transfer 
do Sihanoukville nebo Otres Beach, 
letoviska u moře, nocleh.
14. den: snídaně, volno u moře, relax, 
koupání.
15. den: snídaně, volno u moře, relax, 
koupání.
16. den: snídaně, dle letového řádu 
transfer do Phnom Penh a odlet  
s přestupy zpět do Evropy.
17. den: návrat do ČR.
Změna programu vyhrazena.
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INDONÉSIE Grand tour Indonésií: Sumatra, Jáva, Bali
 Jakarta • Medan • Bukit Lawang • Brastagi •  jezero Toba • Yogyakarta • Borobudur • Prambanan 
• Bali • Kintamani Tour • Tanah Lot

1. den: odlet z Prahy.
2. den: přílet do Jakarty, transfer do 
hotelu a ubytování.
3. den: snídaně, ráno odlet do Meda-
nu. Prohlídka města - Sultan palác, 
mešita, Čínský klášter. Přejezd do 
Bohoroku, cestou návštěva krokodýlí 
farmy. Dále přejezd do Bukit Lawang 
se zastávkou na plantážích. Ubytování 
v hotelu.
4. den: snídaně, výlet do džungle, po-
zorování orangutanů v přírodě. Bude-
te moci pozorovat orangutany během 
krmení uprostřed pralesa. Trekking 
džunglí trvá cca 3 hodiny. Přejezd do 
hotelu v Brastagi, ubytování.
5. den: snídaně. Odjezd do Prapat, 
návštěva parku Lhumbini s dupliká-

tem Shwedagon Pagody, návštěva 
ovocného trhu. Návštěva tradiční 
vesnice Batak Karo, podíváte se na 
tradiční karobatacké domy. Zastaví-
me u vodopádu Sipisopiso a nakonec 
navštívíme vesnici – skanzen kmenů 
Pamatang Purba a výhledy na jezero 
Toba. Přejezd lodí na ostrov Samosir 
uprostřed jezera Toba, které vzniklo 
po zatopení sopečného kráteru. Noc-
leh na ostrově.
6. den: snídaně. Projížďka po jezeře, 
prohlídka místních vesniček s vyře-
závanými malovanými domy. Podíváte 
se, jak zde žijí místní lidé – Batakové, 
kteří provozovali rituální kanibalis-
mus. Památkou na krvavé rituály jsou 
obětní stoly a poradní křesla. Uvidíte  

i kamenné hrobky místních králů a ta-
neční vystoupení Bataků. Místní ves-
nice Ambarita a Tomok jsou ideální 
pro nákup suvenýrů. Následuje návrat 
do hotelu, možnost koupání v jezeře, 
ubytování na ostrově Samosir.
7. den: snídaně, transfer zpět do Pa-
rapat a následně do Medanu, odlet  
z Medanu do Yogyakarty. Transfer do 
hotelu a a ubytování.
8. den: snídaně, prohlídka Yogyakarty: 
starého města, návštěva sultánského 
paláce Keraton, který je postavený 
v tradiční jávské architektuře, v roce 
1755 zde bylo centrum jávské kultury, 
návštěva manufaktury, dále hinduis-
tická svatyně Prambanan, postavená 
v 5.-9. století. Do jeho zdí je vytesán 

č. zájezdu termín cena Kč
BJS164L01 17.05.–01.06.2019 68 990

VYUŽIJTE SLEVU ZA VČASNOU REZERVACI – info str. 4–5

Minimální počet účastníků: 15.
Cena zahrnuje: leteckou přepravu Praha–Jakarta a Den-
pasar Praha, Jakarta - Medan - Yogyakarta vč. letištních  
a bezpečnostních poplatků, letištní asistence a případ-
ného palivového příplatku • 13 nocí se snídaní během 
okruhu • vstupy a výlety dle programu • dopravu klimati-
zovaným autokarem, přejezd lodí na Bali • služby českého  
a místního průvodce • zákonné pojištění ve znění zákona 
č. 159/99 Sb.
Fakultativní příplatky: 1lůžkový pokoj (10 990 Kč) 
• pojištění léčebných výloh • komplexní pojištění viz str. 11 
• dobrovolné bakšišné

Rezervujte na www.firo.cz/BJS164
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poutavý příběh „Rámájana“. Přejezd 
do Wonosobo, nocleh.
9. den: snídaně, brzy ráno odjezd do 
nadmořské výšky 2 000 m na náhorní 
plošinu Dieng Plateau s horkými pra-
meny, gejzíry, mnohobarevným jeze-
rem a zbytky chrámových komplexů  
z 10. století. Cesta povede přes Mage-
lang, návštěva chrámu Borobudur, 
největšího buddhistického chrámové-
ho komplexu, prohlídka chrámů Can-
di Mendut a Candi Pawon, zastávka  
v nákupním centru Malioboro. Fakul-
tativně večeře s tanečním vystoupe-
ním. Nocleh v Yogyakartě.
10. den: snídaně, přejezd vlakem do 
Mojekorta, cesta potrvá cca 5 hodin. 
Cestou výhledy na okolní krajinu, hory 

a řeky. Ubytování v oblasti Bromo.
11. den: den začneme velmi brzo, 
jeepy vystoupáme na vulkán Mount 
Bromo a budeme pozorovat východ 
slunce a hinduistický chrám, vychut-
náte si výhledy na vulkán. Přejezd do 
Ketapang a odjezd lodí na Bali. Ubyto-
vání v oblasti Lovina.
12. den: brzy ráno výlet na moře  
a pozorování delfínů a východu slun-
ce, snídaně v hotelu, prohlídka vodo-
pádů Gitgit, návštěva ovocného trhu v 
Candikuning, výhledy na jezero Be-
dugul a návštěva chrámu Ulun Danu 
Temple. Přejezd přes místní vesničky 
na západ ostrova k chrámu Tanah Lot, 
kde můžete pozorovat krásný západ 
slunce. Následuje přejezd do Ubudu, 

ubytování v Ubudu.
13. den: snídaně. Odjezd do vesnice 
Kintamani, která leží na okraji kráte-
ru Penulisan. Výhled na vulkán Batur 
a jezero. Návštěva chrámu Tirta, pře-
jezd přes rýžová pole, prohlídka rýžo-
vých teras Tegalalang a přejezd na jih 
do oblasti Legian nebo Kuta Beach.
14. den: celodenní volno, možnost 
odpočinku, koupání.
15. den: snídaně, dle letových řádů 
transfer na letiště a odlet do Evropy.
16. den: přílet do Prahy.

Změna programu vyhrazena.
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Bali - Gilli - Lombok 
- za krásami indonéských pláží a ostrovů
Bali • Lovina • Ubud • Gili Trawangan • Lombok • Bali Sanur

1. den: odlet z Prahy do Denpasaru  
(s mezipřistáním).
2. den: přílet na Bali, transfer do ho-
telu v oblasti Legian, ubytování.
3. den: snídaně, individuální program 
můžete využít k odpočinku na pláži 
nebo si vybrat z nabídky fakultativních 
výletů na místě.
4. den: po snídani odjezd na západ 
ostrova, návštěva chrámu Tanah Lot, 
následují rýžové terasy Jatiluwih, 
chrám Ulundanu a jezero Bratan. 
Přejezd na sever ostrova do oblasti 
Lovina Beach.
5. den: brzy ráno odjezd na moře na 
pozorování delfínů a východu slunce. 
Návrat na snídani do hotelu. Návště-
va buddhistického chrámu a horkých 
pramenů Banjar. Návrat do oblasti 
Lovina do hotelu.
6. den: po snídani odjezd směrem na 
jih - zastávka u sopky Batur a výhled 
na ni, možnosti focení, návštěva chrá-
mu Tirta Empul. Následuje přejezd 
do vnitrozemí, budete moci pozorovat 
místní vesničky a krásnou krajinu. 
Ubytování v Ubudu.
7. den: snídaně, individuální program 
v Ubudu nebo možnost trekkingu po 
okolních vesnicích nebo jízda na kole 
po rýžových polích, za zmínku sto-
jí i sloní vesnice (vše fakultativně).  
V Ubudu si určitě nenechte ujít místní 
trhy, opičí chrám, královský chrám, 
zajděte si do místních restaurací  
a ochutnejte speciality balijské ku-
chyně.

8. den: snídaně, přejezd do přístavu 
Padang a přejezd rychlolodí na ostrov 
Gilli Trawangan, kde jsou nádherné 
pláže. Ubytování v hotelu.
9. den: snídaně, volno na ostrově, re-
lax na plážích.
10. den: po snídani přejezd rychlolodí 
na ostrov Lombok, projedeme se po 
severní části ostrova, návštěva vodo-
pádu Sindang Gile, návštěva místní 
vesnice Sasak. Ubytování v Senggigi.
11. den: snídaně, buceme pokračovat 
v poznávání ostrova Lombok, tento-
krát se vydáme směrem na jih, ná-
vštěva místní manufaktury (hrnčířská 
dílna, tkalcovská dílna. Pokračování  

k pláži White Beach, odpoledne ná-
vrat do hotelu v Senggigi.
12. den: snídaně, přejezd lodí na Bali 
do oblasti Sanuru, ubytování a volný 
program.
13. den: snídaně, volný program. 
Pokud nechcete odpočívat na pláži, 
můžete využít poslední den k dalšímu  
z fakultativních výletů.
14. den: snídaně, dle letových časů 
transfer na letiště a odlet zpět do Ev-
ropy.
15. den: přílet do Prahy.

Změna programu vyhrazena.

č. zájezdu termín cena Kč
BGB164L01 02.03.–16.03.2019 52 990
BGB164L02 23.11.–07.12.2019 52 990

VYUŽIJTE SLEVU ZA VČASNOU REZERVACI – info str. 4–5

Minimální počet účastníků: 15
Cena zahrnuje: leteckou přepravu Praha - Denpasar - 
Praha • 12 nocí se snídaní • vstupy a výlety dle programu 
• dopravu klimatizovaným autokarem • transfery lodí na 
ostrovy • služby průvodce FIRO-tour a místního průvodce 
• zákonné pojištění ve znění zákona č. 159/99 Sb.
Fakultativní příplatky: 1lůžkový pokoj (12 990 Kč) 
• pojištění léčebných výloh • komplexní pojištění viz str. 11 
• dobrovolné bakšišné • fakultativní výlety na místě
Poznámka: Zájezd je možné absolvovat už od 2 osob  
v jakémkoliv termínu, ale pouze s anglicky mluvícím 
průvodcem - cena 48 990 Kč při ceně letenky v optimál-
ní knihovací třídě. Příplatek za období červenec a srpen  
+ 3 990 Kč na osobu.

Rezervujte na www.firo.cz/BGB164

INDONÉSIE

NOVINKA V NABÍDCE
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Borneo - Jáva - Bali
Jakarta • Pangkalan Bun • Tanjung Putting Park • Jáva • Bali

1. den: odlet z Prahy s mezipřistáním 
do Jakarty.
2. den: přílet do Jakarty, transfer do 
hotelu a ubytování.
3. den: snídaně, transfer na letiště  
a přelet místním letem do Pangkalan 
Bun na Borneo. Následuje transfer do 
přístavu k řece Kumai a nalodění na 
loď. Plavba lodí do Národního parku, 
kde žijí orangutani. Oběd a večeře na 
lodi, nocleh na lodi.
4. den: snídaně, návštěva centra Cam 
Leakey Orangutan, které bylo založe-
no v roce 1971 a věnuje se výzkumu 
a záchraně primátů, včetně orangu-
tanů. Návštěva rehabilitačního centra 
pro orangutany. Krátký trekking do 
pralesa, kde můžete pozorovat gibo-
ny, makaky a exotické ptactvo. Oběd 
na lodi. Odpoledne krmení opic v re-
zervaci. Večeře a nocleh na lodi.
5. den: po snídani opustíme loď, 
transfer na letiště a přelet do Sema-
rang, přejezd do Yogyakarty. Návště-
va a prohlídka chrámového komplexu 
Borobudur, největší buddhistické 
svatyně na světě, která byla posta-
vena v 8. století. V chrámu naleznete 
více jak 504 soch Buddhy a více jak 
1300 nákresů z jeho života. Nocleh  
v Yogyakartě.
6. den: snídaně, projížďka po starém 
městě, prohlídka Sultánského palá-
ce, chrámu Kota Gede a hinduistické 
svatyně Prambanan Temple, která 
byla postavena v 5.-9. století. Nocleh.
7. den: snídaně, transfer na letiště  

a přelet na Bali, transfer do městeč-
ka Ubud ve vnitrozemí, ubytování. Dle 
času individuální program, nocleh  
v Ubudu.
8. den: snídaně, volný program  
v Ubudu nebo fakultativně trekking po 
rýžových polích a okolí Ubudu nebo 
možnost výletu do sloní rezervace. 
Nenechte si ujít návštěvu místního 
trhu, opičího chrámu a královského 
paláce. Nocleh v Ubudu.
9. den: snídaně, návštěva chrámu Tir-
ta Tempul, prohlídka rýžových teras 
Tegalalang a dále pokračování smě-
rem ke Kintamani, výhledu na vulkán 
Batur a jezero. Přejezd do Loviny, 
ubytování v hotelu a nocleh.
10. den: brzy ráno výjezd na moře, po-
zorování delfínů, návrat do hotelu na 
snídani. Odpoledne návštěva Buddhi-
stického chrámu a horkých pramenů. 

Nocleh v Lovině.
11. den: snídaně, odjezd z Loviny 
směrem na jih. Cestou zastávka u vo-
dopádku Gitgit, dále ovocný trh, jeze-
ro Bedugul. Den zakončíme návště-
vou chrámu Tanah Lot, kde můžete 
pozorovat nádherný západ slunce. 
Přejezd na jih do letoviska Kuta, uby-
tování v hotelu.
12. den: snídaně, individuální pro-
gram, relax na pláži, nákupy nebo 
možnost fakultativních výletů. Nocleh.
13. den: snídaně, individuální pro-
gram, relax na pláži, nákupy nebo 
možnost fakultativních výletů. Nocleh.
14. den: snídaně, dle letových časů 
transfer na letiště a odlet zpět do Ev-
ropy.
15. den: přílet do Prahy.

Změna programu vyhrazena.

č. zájezdu termín cena Kč
BJG164L01 13.09.–27.09.2019 73 990

VYUŽIJTE SLEVU ZA VČASNOU REZERVACI – info str. 4–5

Minimální počet účastníků: 15
Cena zahrnuje: leteckou přepravu Praha - Jakarta a Den-
pasar - Praha • místní přelety Jakarta - Pangalan Bun - 
Semarang - Yogyakarta - Denpasar • lodní trajekt a plavba 
lodí • 12 nocí se snídaní (z toho 2 noci na lodi) • 2x oběd 
a večeře na lodi • vstupy a výlety dle programu • dopravu 
klimatizovaným autokarem • služby průvodce FIRO-tour 
a místního průvodce • zákonné pojištění ve znění zákona 
č. 158/99 Sb.
Fakultativní příplatky: 1lůžkový pokoj (8 990 Kč) 
• pojištění léčebných výloh • komplexní pojištění viz str. 11 
• fakultativní výlety na Bali (trekking v Ubudu, sloní vesni-
ce a další) • dobrovolné bakšišné

Rezervujte na www.firo.cz/BJG164

INDONÉSIE

NOVINKA V NABÍDCE
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MADAGASKAR Madagaskar - ostrov přírodních krás
Antananarivo • Perinet • Antsirabe • Ranomafana • Fianaratsoa • Ranohira • Tulear • Ifaty • Antananarivo

1. den: odlet z Prahy s přestupem na 
Madagaskar.
2. den: přílet do hlavního města os-
trova Antananariva, běžně nazývané-
ho Tana. Transfer do hotelu, ubytová-
ní. Nocleh.
3. den: po snídani cca 3hodinový pře-
jezd směrem na východ do přírod-
ní rezervace Perinet. Rýžová pole  
a zelenina formují první část krajiny, 
deštný prales uvidíte hned za městem 
Mandraka. Perinet je domovem le-
murů (jedním z nich je největší lemur 
zvaný Indri žijící pouze na Madagas-
karu), ale i spousty dalších druhů zví-
řat i rostlin. Po cestě návštěva rezer-
vace Peryeras s chameleony a motýly. 
Nocleh v oblasti Andasibe.
4. den: za svítání procházka do dešt-
ného pralesa, ideální doba na pozo-
rování největších lemurů Indri, stejně 
jako mnoha druhů ptactva. Perinet, 
jedna z nejnavštěvovanějších chráně-
ných oblastí na ostrově, je také jedním 
z nejlepších míst na pozorování ptáků. 
Místní průvodce vás seznámí s místní 
květenou i zvířaty. Odpoledne můžete 
navštívit ostrůvek s lemury v soukro-
mém parku Vakona. Návrat na nocleh.
5. den: přejezd směrem na jih do 
Antsirabe, 3. největšího města na os-
trově, města s třemi tisíci řidičů rikš, 

známého zpracováním polodrahoka-
mů, které se nachází v okolí. Cesta 
přes typickou krajinu náhorních plo-
šin s mozaikou rýžových políček. Za-
stávka v Ambatolampy, kde zjistíme, 
jak místní lidé vyrábí hliníkové nádobí. 
Návštěva dílny na zpracování drahých 
kamenů a kráterového jezera. Nocleh.
6. den: po cestě do národního parku 
Ranomafana zastávka v malebném 
městečku Ambositra, centru dře-
vořezbářského řemesla, prohlídka 
místních dílen. Ranomafana, místo  
s termálními prameny, se zachovanou 
a stále divokou přírodou, kde žijí en-
demické druhy lemurů. Nocleh.
7. den: pěší výlet po stezkách deštné-
ho pralesa národního parku Ranoma-
fana, úžasný zážitek v oblasti nabízejí-
cí nádherné výhledy na pohoří pokryté 
primárním pralesem. Návrat na noc-
leh. Noční procházka, během které je 
možné vidět noční život zvířat v parku.
8. den: pokračujeme směrem na jih 
přes město Fianarantsoa, zajímavé 
město ve vnitrozemí, akademické  
a intelektuální centrum ostrova, pro-
slulé svými vinicemi. Zastávka v Am-
balavao, malé vesnici na konci náhor-
ní plošiny, před pokračováním k jihu 
návštěva známé papírny Antaimoro, 
kde tradičním způsobem vyrábí papír 

a papyrus, a parku Anja, kde můžeme 
pozorovat jednoho z nejznámějších 
lemurů - ring-tailed lemur. Nocleh  
v Ranohira.
9. den: Ranohira, ležící mezi masivem 
Isalo a ohromnou náhorní plošinou 
Horombe, je výchozím bodem všech 
expedicí do Národního parku Isalo. 
Nádherné pískovcové skály rozličných 
tvarů, údolí, vodopády a kaňony jsou 
důvodem popularity tohoto parku. Při 
túře dojdete k romantickému přírod-
nímu bazénu. Můžeme se projít okolo 
a prozkoumat nedaleký horský vrchol 
a užít si výhledy. Návrat na nocleh.
10. den: přejezd přes Tulear, ry-
bářské městečko. Po cestě uvidíme 
tajemné hrobky kmene Mahafaly  
i typickou vegetaci, jako jsou maje-
státní baobaby, aloe, palmy či trnitá 
buš. Krásná pláž Ifaty ukončí cestu na 
jihozápad. Nocleh v Ifaty.
11. den: Ifaty - volný den na pláži  
v oblasti známé výborným šnorchlo-
váním a potápěním. Nocleh.
12. den: transfer na letiště do Tulear, 
přelet do hlavního města. Následuje 
odlet s přestupem do Prahy.
13. den: přílet do Prahy.

Změna programu vyhrazena.

č. zájezdu termín cena Kč
MGD105L01 20.04.–02.05.2019 87 990
MGD105L02 16.10.–28.10.2019 87 990

VYUŽIJTE SLEVU ZA VČASNOU REZERVACI – info str. 4–5

Minimální počet účastníků: 16.
Cena zahrnuje: leteckou přepravu Praha-Antananarivo-
-Praha vč. příplatků • přelet Tulear-Antananarivo • trans-
fer letiště-hotel-letiště • dopravu dle programu • 10 nocí 
ve 2lůžkovém pokoji v 3* hotelech/lodgiích s polopenzí   
• výlety a vstupy dle programu • služby místního průvod-
ce v rezervacích a národních parcích • služby průvodce  
FIRO-tour • zákonné pojištění ve znění zákona č. 159/99 Sb.
Fakultativní příplatky: pojištění léčebných výloh 
• komplexní pojištění - viz katalog str. 11 • 1lůžkový pokoj 
(13 490 Kč)
Cena nezahrnuje: vízum (při vstupu do země, zdarma)  
• spropitné cca 50 USD/ osoba

Rezervujte na www.firo.cz/MGD105
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REUNION, MAURITIUSPoznejte ostrovy Réunion a Mauritius
Réunion • Cirque de Salazie • Hellbourg • La Plaine des Palmiste • sopka Piton de la Fournaise 
• Cirque de Cilaos • St. Gilles le Bains • Mauritius • Port Louis • Black River Gorges • Chamarel

1. den: odlet z Prahy (s přestupem) na 
ostrov Réunion.
2. den: přílet na první z ostrovů v In-
dickém oceánu, přejezd po východním 
pobřeží a pak do Cirque de Salazie, 
oblasti nabízející řadu přírodních 
krás. Do hor se plazí silnice plná za-
táček nabízející nádherné výhledy na 
bujnou tropickou vegetaci, vodopády 
řítící se z hor s kreolsky barevným 
kouzelným městečkem Hell-Bourg 
na úpatí hory Piton des Neiges na 
konci cesty. Nocleh.
3. den: přejezd zpět na pobřeží, cesta 
pokračuje po jediné réunionské silni-
ci, která vede napříč celým ostrovem, 
přes Vysoké pláně, ve výšce přes  
1 000 m n. m. Návštěva původního lesa 
Belouve-Bebour se směsicí tamaryš-
ků, obrovských stromových kapradin  
a mechu. Nocleh ve městečku Plaine 
des Palmistes uprostřed nádherné 
přírody.
4. den: návštěva největší přírodní zají-
mavosti Réunionu – vulkánu Piton de 
la Fournaise, aktivního geologického 
divu, stále v pravidelných intervalech 
vybuchujícího. Brzy ráno odjezd z ho-
telu, z městečka Bourg-Murat vede 
malebná silnice plná zatáček k Pas de 
Bellecombe (výška 2 400 m n. m.), jež 
je vstupní branou do bezprostředního 

okolí sopky. Neuvěřitelná postupná 
proměna krajiny z luk a lesů do té-
měř měsíční krajiny. I dnešní nocleh 
bude na planinách, v oblasti Plaine 
des Cafres.
5. den: pokračujeme směrem na JZ 
pobřeží a podnikneme výlet do dal-
šího úchvatného amfiteátru – Cirgue 
de Cilaos. Silnice spojující město St. 
Louis a Cilaos, ležící o 37 km dál na 
sever, nabízí nejlepší svezení na ost-
rově, více než 400 zatáček, nádherné 
výhledy na velkolepou okolní přírodu. 
Nejvyšší vrchol ostrova Piton de Nei-
ges (3 071 m n. m.) se tyčí nad měs-
tečkem. Nocleh v Cilaos.
6. den: panoramatickou silnicí zpět  
k západnímu pobřeží, přejezd do ob-
lasti St. Gilles les Bains, vyhlášené 
svými plážemi. Ubytování na 2 noci  
v hotelu Le Nautile***, položeném 
přímo u pláže v zálivu Hermitage.
7. den: volno k odpočinku na pláži,  
v Indickém oceánu či sportovním ak-
tivitám.
8. den: transfer na letiště, přelet na 
Mauritius, další fascinující ostrov 
připomínající ráj na zemi. Transfer  
z letiště do hotelu, ubytování na 5 nocí 
s polopenzí.
9. den: individuální volno.
10. den: výlet do hlavního měs-

ta ostrova Port Louis s moderním 
centrem, lákavou nabídkou obcho-
dů, restaurací, kulturních památek  
a muzeí. Nejen filatelisté budou chtít 
navštívit muzeum Blue Penny a vidět 
nejznámější a nejcennější známky 
světa – červeného a modrého mauri-
cia. Návštěva slavné botanické zahra-
dy Pamplemousses s neuvěřitelnou 
sbírkou palem či rybníčkem s lekníny 
Victoria Amazonia.
11. den: individuální volno.
12. den: výlet do centrální a jižní části, 
do oblasti jediného národního par-
ku na ostrově – Black River Gorges, 
dále s návštěvou oblasti Chamarel, 
kde příroda vykouzlila obdivuhodné 
útvary – říčka St. Denis padá ze skal-
ního převisu do nitra kráteru a vytváří 
100metrový vodopád Chamarel, kou-
sek odtud je další hříčka přírody – Co-
loured Earth – Sedmibarevná země, 
kdy zvlněný terén vulkanické vyvřeliny 
vytváří boule různých odstínů barev.
13. den: dle letových časů individuální 
volno, transfer na letiště, odlet s pře-
stupem do Prahy.
14. den: přílet do Prahy

Změna programu vyhrazena.

č. zájezdu termín cena Kč
RCM123L01 04.03.–17.03.2019 79 990
RCM123L02 23.10.–05.11.2019 79 990

VYUŽIJTE SLEVU ZA VČASNOU REZERVACI – info str. 4–5

Minimální počet účastníků: 14.
Cena zahrnuje: leteckou přepravu s přestupem Pra-
ha-Réunion-Mauritius-Praha vč. poplatků • transfery 
letiště-hotel-letiště • transfery a výlety minibusem dle 
programu • 6 nocí ve 2lůžkovém pokoji v 2/3* hotelech 
s polopenzí na Réunionu • 5 nocí ve 2lůžkovém pokoji  
v 3/4* hotelu s polopenzí na Mauritiu • průvodce  
CK FIRO-tour • zákonné pojištění ve znění zákona  
č. 159/99 Sb.
Fakultativní příplatky: pojištění léčebných výloh 
• komplexní pojištění – viz katalog str. 11 • 1lůžkový pokoj 
(14 990 Kč) • večeře na Réunionu (6 000 Kč)

Rezervujte na www.firo.cz/RCM123
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JIHOAFRICKÁ REPUBLIKA Velký okruh Jihoafrickou republikou
Johannesburg • Mpumalanga • Krugerův NP • Svazijsko • Hluhluwe Umfolozi • St. Lucia • Durban 
• Port Elizabeth • Oudsthoorn  • Knysna • Kapské Město • Stellenbosh

1. den: odlet z Prahy do Jihoafrické 
republiky s přestupem.
2. den: přílet do Johannesburgu, 
přivítání s průvodcem, transfer do 
Pretorie, hlavního města země. 
Prohlídka města – Melrose House, 
Voortrekker monument, dům Pau-
la Krugera, Freedom park, Palác 
spravedlnosti a budovy Spojenectví. 
Odpoledne fakultativně návštěva pa-
mátky světového dědictví "Kolébka 
lidstva" (nejobsáhlejší sbírka fosilií 
předků lidského rodu na světě, kromě 
toho domov pro mnoho druhů zvířat a 
rostlin, z nichž některé jsou na pokraji 
vyhynutí). Večeře a nocleh v hotelu ne-
daleko Johannesburgu.
3. den: po snídani odjezd do provincie 
Mpumalanga, kraje fascinujících sce-
nérií, bohaté fauny a flóry, domoviny 
kmene Ndebele známého svými umě-
leckými talenty. Pokračování do regio-
nu Panorama Route a prohlídka míst 
Blyde River kaňon, Three Rondevels, 
Bourke’s Luck Pothols, God’s window 
– největších magnetů této oblasti. Pří-
jezd do městečka Graskop, již na po-
mezí Krugerova NP. Večeře a nocleh.
4. den: kolem poledne překročení 
hranic Krugerova národního parku 
založeného Paulem Krugerem v r. 

1898, rozprostírajícího se na rozloze 
téměř 2 miliónů ha. V parku může-
te pozorovat život v africké divočině  
a spatřit „BIG 5” – pět nejvyhledáva-
nějších druhů africké zvířeny. Projíž-
dění parkem ve vašem zájezdovém 
vozidle, odpoledne safari v parku  
v otevřených terénních vozech (asi 
3 hodiny v ceně zájezdu). Přejezd na 
nocleh v blízkosti parku.
5. den: den strávený v Krugerově par-
ku. Safari v zájezdovém vozidle nebo 
fakultativně celodenní safari v otevře-
ných terénních vozidlech. Nocleh.
6. den: po snídani odjezd z parku  
a pokračování k hranicím do králov-
ství Svazijsko. Návštěva hlavního 
města Mbabane a exotického řeme-
slného trhu, manufaktury Ngwenya 
na výrobu skla a dílny Swazi Candles 
na výrobu svíček nedaleko města 
Manzini. Večeře a nocleh v hotelu ve 
Svazijsku.
7. den: překročení hranic zpět do 
JAR, pokračování přes území zná-
mé jako Pobřeží slonů do národního 
parku Hluhuwe Umfolozi, nejstaršího 
parku v Jižní Africe. Také zde může-
te spatřit všechny z „BIG 5“ při safari  
v otevřených terénních vozech  
(v ceně). Cílovou destinací je iSiman-

galiso Wetland park. Park je vyhlá-
šeným světovým dědictvím UNESCO, 
tato chráněná oblast zahrnuje 8 růz-
ných ekosystémů s více než 520 ži-
vočišnými druhy. Odpoledne možnost 
projížďky lodí k hrochům a krokodý-
lům na jezeře St. Lucia (fakultativně). 
Nocleh poblíž St. Lucia.
8. den: po brzké snídani pokračování 
rovnou do Durbanu, po krátké okružní 
prohlídce (bude-li dovolovat čas) odlet 
do Port Elizabeth (případně projížďka 
po St. Lucia může být tento den ráno, 
oběd v Durbanu a odlet do Port Eliza-
beth až v podvečerních hodinách). Po 
příletu orientační prohlídka města, 
pozdní oběd a ubytování v hotelu na 
pobřeží. Nocleh v Port Elizabeth.
9. den: cesta nádhernou krajinou přes 
místa jako je Jeffrey´s Bay, Tsitsika-
ma, Storm´s Rivers Mouth, most 
Bluekrans, kde strmé skály padají 
rovnou do oceánu a jeho obrovských 
vln a překlenout je pomáhají mnohé 
mosty, kde se setkáte s porostem 
původního pralesa. Pokračování přes 
přímořská městečka Plettenberg 
Bay, Knysna a přes průsmyk Outen-
tiqua Pass až do Oudtshoornu. Zde 
ubytování a nocleh.
10. den: organizovaná prohlídka 

č. zájezdu termín cena Kč
JOJ184L01 30.06.–13.07.2019 79 990
JOJ184L02 15.09.–28.09.2019 79 990

VYUŽIJTE SLEVU ZA VČASNOU REZERVACI – info str. 4–5

Minimální počet účastníků: 18.
Cena zahrnuje: leteckou přepravu Praha – Johannesburg, 
Kapské Město – Praha (s přestupy) vč. letištních a bez-
pečnostních poplatků a případného palivového příplatku  
• místní přelet Durban – Port Elizabeth • dopravu klima-
tizovaným vozidlem (typ dle počtu osob) • 11 nocí v ho-
telech/lodgích (typ pokoj či bungalov) 3*/4* kategorie se 
snídaní • safari v KNP (cca 3 hodiny) • safari v Hluhuwe 
Umfolozi (cca 3 hodiny) • 5x večeře • 2x oběd • vstupy  
a aktivity dle programu, pokud není uvedeno jako fakulta-
tivní • služby česky nebo slovensky hovořícího průvodce  
• zákonné pojištění dle zákona č. 159/99 Sb.
Fakultativní příplatky: pojištění léčebných výloh 
• komplexní pojištění - viz katalog str. 11 • 1lůžkový pokoj 
(7 990 Kč) • fakultativní služby a výlety: návštěva parku 
Kolébka civilizace (590 Kč) • 1 den safari v KNP v otevře-
ných terénních vozech (2 190 Kč) • projížďka lodí po jezeře 
St. Lucia (590 Kč)
Poznámka: pro cestu do JAR je nutné mít v  cestovním 
pase dvě volné stránky. Vzhledem k proměnlivému počasí 
může být program v Kapském Městě pozměněn. Cena ne-
zahrnuje spropitné.

Rezervujte na www.firo.cz/JOJ184

OBLÍBENÝ PROGRAM 

VSTUPY V CENĚ
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ZIMBABWEViktoriiny vodopády - Zimbabwe
Prodloužení k zájezdu  JOJ184L (před začátkem okruhu). 

Řeka Zambezi je čtvrtým největším 
říčním systémem v Africe, po Nilu, 
řece Zair a Niger. Protéká 6 země-
mi při své cestě z centrální Afriky  
k Indickému oceánu. Síla jejího toku 
vyhloubila velkolepé Viktoriiny vo-
dopády a rokli Batoka, kterou pod 
vodopády mohutný tok divoce kličku-
je. Působivost tohoto místa je neopa-
kovatelná. Viktoriiny vodopády patří 
k sedmi největším přírodním divům 
světa. Místní lidé je nazývají „Mo-
si-oa-Tunya“ neboli „Hřmící kouř“. 
Mohutné masy vody se z 1,7 km širo-
kého zlomu řítí do více než stomet-
rové bezedné propasti a vytváří tak 
magickou atmosféru nezkrotitelné-

ho hřmícího a kouřícího přírodního 
živlu. V horním toku nad vodopády 
jsou vytvořeny četné laguny, kde  
v klidu odpočívají hroši a na kořist 
číhají krokodýli.
1. den: po snídani transfer na letiště 
v Johannesburgu a odlet do Victoria 
Falls. Přivítání na letišti zástupcem 
partnerské kanceláře, transfer do 
hotelu na ubytování, volný program. 
V podvečer vyzvednutí průvodcem na 
výpravnou plavbu po horním toku řeky 
Zambezi (cca 2 hodiny). Návrat do ho-
telu na nocleh.
2. den: relaxace v hotelu nebo využití 
volného dne k absolvování fakulta-
tivních výletů (trocha adrenalinu při 

celodenním raftingu v peřejích řeky 
Zambezi, přelet helikoptérou na vo-
dopády). Odpoledne prohlídka vodo-
pádů s průvodcem (cca 2 hodiny). Ve-
čer možnost fakultativně absolvovat 
tradiční večeři Boma při bubnování  
a tanci domorodců. Nocleh v hotelu.
3. den: po snídani transfer na letiště 
k odletu zpět do Johannesburgu a po-
kračující let do Evropy.
4. den: přílet do Prahy.

Tento zájezd je prodloužením k zá-
jezdu JOJ184J. Nelze jej objednat 
samostatně.

Změna programu vyhrazena.

č. zájezdu termín cena Kč
JZV184L dle realizovaných zájezdů 31 990

VYUŽIJTE SLEVU ZA VČASNOU REZERVACI – info str. 4–5

Minimální počet účastníků: 2.
Cena zahrnuje: leteckou přepravu Johannesburg – Victo-
ria Falls – Johannesburg vč. letištních a bezpečnostních 
poplatků, letištní asistence a případného palivového pří-
platku • transfery během zájezdu • 1 noc ve 3* hotelu  
v Johannesburgu/Pretorii se snídaní • 2 noci ve 3* hotelu 
ve Victoria Falls se snídaní (hotel Kingdom nebo podob-
ný) • vstup do NP Victoria Falls • prohlídku vodopádů  
• plavbu po Zambezi při západu slunce • anglicky mluvící-
ho průvodce během výletů • zákonné pojištění dle zákona 
č. 159/99 Sb.
Povinné příplatky: vízum do Zimbabwe (30 USD, platí se 
na místě) • odletový poplatek ze Zimbabwe (30 USD)
Fakultativní příplatky: pojištění léčebných výloh 
• komplexní pojištění – viz katalog str. 11 • 1lůžkový po-
koj (4 990 Kč) • tradiční večeře Boma (2 190 Kč) • rafting  
(4 290 Kč) • přelet helikoptérou 15 minut (4 290 Kč)
Poznámka: do Zimbabwe není nutné žádné speciální 
očkování, poraďte se s lékařem o nejvhodnější preven-
ci proti malárii. Cena přeletu helikoptérou na vodopá-
dy nezahrnuje povinný poplatek vstupu do parku v ceně  
14 USD. Cena nezahrnuje spropitné. Cena nezahrnuje 
česky mluvícího průvodce.

Rezervujte na www.firo.cz/JZV184

pštrosího safari parku s možností 
se na pštrosu také projet. Cesta vás 
nyní povede podél horského pásma 
Langeberg až do Calitzdorpu, cent-
ra produkce jihoafrického portského 
vína. Budete pokračovat regionem Li-
ttle Karoo přes průsmyk Huisriver do 
městečka Ladismith, nad kterým se 
tyčí hora Towerkop. Traduje se, že vr-
chol byl rozeklán koštětem čarodějni-
ce, když přelétávala přes hřeben hory. 
Přes malé městečko Barrydale přeje-
dete do Montagu, hezkého městečka 
s několika národními monumenty. Je 
ideálním místem k procházce a leh-
kému občerstvení při cestě. Montagu 
je také centrem pěstitelství meruněk 
a broskví a je také dobře známé výro-
bou sladkých vín Muscadel. Poté už 
pojedete údolím Breede River, přes 

majestátní hory Du Toits, poseté vi-
nicemi. Město Paarl na druhé straně 
hor je posledním místem před vaší 
cílovou destinací Kapské Město. Pří-
jezd do Kapského Města, ubytování  
a nocleh.
11. den: celodenní prohlídka Kap-
ského Města začínající procházkou  
v zahradách Company’s Gardens, 
čtvrť s pestrobarevnými domky na 
úpatí Signální hory – Malay Bo-Kap. 
Hlavním bodem programu je návštěva 
Stolové hory, kam vyjedete lanovkou 
(lanovka je v ceně). Poté zbývá navští-
vit malebné vinice s ochutnávkou vín 
a univerzitní městečko Stellenbosh. 
Ubytování a nocleh v Kapském Městě.
12. den: celodenní výlet do okolí 
Kapského Města, cestou přes Hout 
Bay a krátký lodní výlet k lachtanímu 

ostrůvku Duiker Island, přes Chap-
man‘s Peak Drive k parku Mys Dobré 
naděje a k majáku v Cape Point, dále 
na návštěvu k tučňákům u Boulder‘s 
Bay. Výlet včetně lehkého oběda je 
zakončen v botanických zahradách 
Kirstenbosh. Ubytování a nocleh  
v Kapském Městě.
13. den: volný čas (na tento den se 
mohou případně posunout někte-
ré prohlídky, které by se v Kapském 
Městě nestihly uskutečnit předchozí 
den) až do odletu z Kapského Města 
zpět do Evropy (s přestupem).
14. den: přílet do Prahy.
Možnost prodloužení: Viktoriiny vo-
dopády - Zimbabwe (JZV184J)

Změna programu vyhrazena.
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KEŇA Safari okruh Keňou s pobytem u Indického oceánu
Nairobi • NP Maasai Mara • jezero Naivasha • NP Amboseli • NP Tsavo West • Mombasa

1. den: odlet z Prahy s přestupem do 
Nairobi.
2. den: přílet do hlavního města Keni, 
do Nairobi. Transfer do hotelu, ubyto-
vání a nocleh.
3. den: Po snídani se vydáte do míst, 
které během cesty po Keni nelze mi-
nout. V jihozápadním cípu země, ve 
Velké příkopové propadlině - Great 
Rift Valley, cca 400 km od Nairobi, se 
rozkládá asi nejoblíbenější a nejkrás-
nější keňský park, národní park Maa-
sai Mara. Rozsáhlé chráněné území je 
pojmenované po původních obyvate-
lích této oblasti, proslulých kočovných 
válečnících a pastevcích - masajích,  
a jedné z největších keňských řek, 
řece Mara. Oblast nabízí úžasné sce-
nérie, krajina je ideální pro pozorování 
divoké zvěře. Legendární rezervace je 
pokračováním národního parku Se-
rengeti, který sem zasahuje z Tanzá-
nie, a nachází se v nadmořské výšce 
cca 1 500 - 2 200 m n. m. Na rozlehlých 
planinách Maasai Mara spatříte divo-
ká zvířata, která dosud znáte z foto-
grafií, filmů či zoologických zahrad 
- lvy, možná i gepardy či leopardy, 
určitě slony, zebry, buvoly ve velkých 
stádech, žirafy, hrochy či nosorožce.  
V parku žije přes 450 druhů ptactva. 
Po obědě první safari v národním par-
ku. V parku žije celá tzv. "velká pětka" 
(slon, africký lev, nosorožec, buvol  
a levhart). Večeře, nocleh.
4. den: dnes vás čeká nezapomenu-
telné safari, cesta povede rozsáhlými 
savanami Maasai Mara se spoustou 
zvěře kolem vás. Absolvujete buď do-
polední a odpolední safari s obědem  
v kempu, či celodenní safari s obědem 
formou balíčku. Návrat na ubytování, 
večeře, nocleh.
5. den: po snídani přejedete k jezeru 
Naivasha (cca 90 km na severozápad 
od Nairobi). Jezero má impozantní 
polohu v nadmořské výšce 1 884 m n. 
m., na dně Velké příkopové propad-

liny. Obří květinové skleníky lemují 
jezero a zásobují květinami, zejména 
růžemi, i Českou republiku. Oblast je 
významnou ornitologickou rezervací. 
Ubytování v lodži a oběd. Odpoledne 
volno, fakultativně lze zajistit projížď-
ku po jezeře a procházku s průvodcem 
po ostrově na jezeře. Večeře a nocleh.
6. den: po snídani přejezd do národ-
ního parku Amboseli, který leží na 
úpatí majestátního symbolu Afri-
ky - horského masivu Kilimandžáro  
s nejvyšším vrcholem celého africké-
ho kontinentu (5 895 m n. m.), pokry-
tým věčným sněhem a ledem. Park je 
proslulý bohatstvím zvěře, zejména 
stád slonů, ale můžete vidět i hrochy, 
žirafy, lvy a nosorožce. Ubytování, ve-
čeře a nocleh.
7. den: po snídani odjezd do západní 
části největšího národního parku Keni 
- národního parku Tsavo. Typické pro 
tuto část parku je rozmanitá krajina, 
kopce, nekonečné otevřené pláně, sa-
vany, akácie a vodní plochy. Lze spat-
řit nejrůznější druhy zvířat a ptactva. 

Navštívíte obdivuhodné lávové proudy 
Shetani, pozůstatek sopečné erupce, 
ke které došlo před pouhými 200 lety. 
Prameny Mzima Springs na severu 
parku vytváří různá jezírka, prame-
ní v horách Chyulu, což je typické 
vulkanické pohoří. Odpoledne safari  
a přejezd na ubytování. Večeře a nocleh.
8. den: brzy ráno se vydáte na pro-
cházku okolní přírodou, poté násle-
duje snídaně. Na cestu do Mombasy 
dostanete oběd formou balíčku. 
Transfer do pobytového hotelu na po-
břeží Indického oceánu. Ubytování na 
3 noci v hotelu Bamburi Beach***. 
Příjemný hotel na známé pláži Bam-
buri na severním pobřeží. Nocleh.
9. - 10. den: relaxační pobyt na pláži  
s možností odpočinku a koupání v 
moři.
11. den: dle letového řádu transfer na 
letiště a odlet s přestupem do Prahy. 
Možnost příletu do Prahy následující 
den.
12. den: přílet do Prahy.
Změna programu vyhrazena.

č.zájezdu termín cena Kč cena Kč dítě do 12 let
KSD168L01 10.02.-21.02.2019 75 990 57 990
KSD168L02 10.11.-21.11.2019 75 990 57 990

VYUŽIJTE SLEVU ZA VČASNOU REZERVACI – info str. 4–5

Minimální počet účastníků: 14.
Cena zahrnuje: leteckou přepravu s přestupem Praha-
-Nairobi, Mombasa-Praha včetně poplatků • transfer  
letiště-hotel-letiště při příletu a odletu ze země • dopravu 
minibusem dle programu (v jednom minibusu max 7 osob) 
• vstupné do národních parků • 1 noc v 2lůžkovém pokoji  
v hotelu v Nairobi se snídaní • 5 nocí během safari okruhu 
s plnou penzí • 3 noci v 2lůžkovém pokoji v hotelu Bamburi 
Beach s polopenzí • služby průvodce FIRO-tour • zákonné 
pojištění ve znění zákona č. 159/ 99 Sb.
Fakultativní příplatky: pojištění léčebných výloh • kom-
plexní pojištění - viz katalog str. 11 • příplatek za jedno-
lůžkový pokoj (12 990 Kč) • příplatek za all inclusive služby 
v hotelu Bamburi Beach (1 990 Kč) • elektronické vízum 
(cca 50 USD, nutné vyřídit před odletem online)
Cena nezahrnuje: spropitné
Poznámka: cena se může měnit v závislosti na změně 
výše vstupného do národních parků. Program se může 
změnit v závislosti na pohybu zvěře.

Rezervujte na www.firo.cz/KSD168

NOVINKA V NABÍDCE
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NAMIBIEVelký okruh Namibií
Windhoek • poušť Kalahari • Mariental  • Fish River Canyon  • Aus • poušť Namib •Sossusvlei  
• Walvis Bay  • Damaraland • Twyfelfontein • NP Etosha  • Tsumeb  • Okahandja

1. den: odlet z Prahy do Windhoeku  
s přestupy.
2. den: přílet do Windhoeku, přivítá-
ní s průvodcem, transfer do hotelu, 
nocleh.
3. den: po snídani přejezd do pouš-
tě Kalahari, jež zabírá velkou část 
východní Namibie. Ve skutečnosti je 
Kalahari živá divočina a na spoře za-
travněných pláních můžete pozorovat 
obrovská stáda antilop a dalších pa-
soucích se zvířat. Přejezd od červe-
ných dun Kalahari. Dále přes město 
Mariental, zvané také „Brána jihu“  
a důležité zemědělské centrum (chov 
karakulských ovcí a pštrosí farmy),  
a Keetmashoop, hlavní město celé 
jižní oblasti. Město je pojmenované 
po německém průmyslníkovi Johanu 
Keetmanovi, který zde v roce 1860 
založil křesťanskou misii. Město stále 
uchovává pozůstatky starých němec-
kých budov. Pokračování k Fish River 
Canyon, druhému největšímu kaňo-
nu na světě. 161 km dlouhá oblast, 
s tvrdými, kamenitými a odolnými 
sukulenty porostlými pláněmi, je vel-
kolepým dílem přírody. Trvalo stovky 
milionů let, než se kaňon vyvinul do 
současné podoby. Ubytování, večeře  
a nocleh nedaleko kaňonu.
4. den: po snídani pokračování vý-
pravy do Aus a Luderitz, kde se cesta 
bude dotýkat území, které je domo-
vem známých namibijských divokých 
koní, o jejichž původu existuje řada 
teorií. Jednou z nich je ta, že jsou 
potomky koní, které zde zanechaly 
německé jednotky „Schutztruppe“ v r. 
1915. Ubytování a nocleh v přístavním 
městě Luderitz plném historických 
budov v německém stylu ze začátku 
20. stol.
5. den: po snídani přejezd z Aus 
přes Helmenringhausen směrem  
k Namibské poušti. Navštívíte město 
duchů – nyní opuštěné město Kol-
manskop, jež je strašidelným svěd-
kem diamantové horečky. K večerním 
hodinám příjezd na ubytování, večeři 
a nocleh v Hemmersteinu.
6. den: brzy ráno po snídani odjezd 
na území mezi horami Nubib a Tsaris  
v Namibské poušti, jedné z nejstar-
ších na světě a možná poušti i úplně 
nejstarší. Příjezd do oblasti Sos-
susvlei, k jedněm z nejvyšších a nej-
krásnějších dun na světě. Sossusvlei 
je duna divů, tyčící se až 300 m nad 
ostatními dunami. Duny zde sahají 
tak daleko, kam jen vaše oko dohléd-

ne, a jejich bohaté barevné odstíny se 
střídají od světle meruňkové k rudě 
červené či oranžové (výlet je v ceně). 
V období vydatných dešťů zásobuje 
řeka Tsauchab tuto pánevní oblast 
vodou a vytváří ráj pro vodní ptactvo. 
Poté následuje návštěva Sesriem, 
malebného kaňonu a hluboké rokle, 
vytvořené staletí trvající erozí, dlouhé 
přes 1 km a hluboké až 40 m. V pozd-
ních odpoledních hodinách příjezd na 
ubytování, večeři a nocleh, stále ještě 
v poušti Namib.
7. den: po snídani pokračování v cestě 
směrem k pobřeží a k chladnějšímu 
přímořskému podnebí. Trasa vede 
přes Walvis Bay, rychle se rozvíjejí-
cí namibijské hlavní přístavní město  
a vyhledávaný letní dovolenkový re-
sort. Krásné jsou laguny s obrovským 
množstvím brodivých ptáků, včetně 
plameňáků a bílých pelikánů, jejichž 
výskyt je velmi vzácný. Swakopmund 
je populárním místem díky svému 
starobylému šarmu a uvolněné at-
mosféře. Město bylo založeno v roce 
1892 v době německé koloniální vlády. 
Výrazný německý koloniální charak-
ter byl zachován a dodnes je mnoho 
starých budov účelně využíváno. Uby-
tování a nocleh ve městě.
8. den: po snídani se vypravíte na asi  
4 hodiny trvající plavbu do laguny zá-
toky Walvis Bay na pozorování peliká-
nů, plameňáků, delfínů a tuleňů (výlet 
je v ceně). Během plavby je podáváno 
občerstvení, ústřice a šampaňské. 
Odpoledne individuální program ve 
městě Swakopmund. Hotel se nachá-
zí v pěší vzdálenosti od pláže a centra 
města. Nocleh se snídaní ve městě 
Swakopmund.
9. den: dlouhý úsek tohoto dne vede 
přes Hentiesbaai, Uis a Khorixas do 
oblasti Damaraland. V jižní části Da-
maralandu uvidíte např. Vingerklip, 
skalní div – balancující přírodní obe-
lisk, dále v jižní části Twyfelfonteinu 
uvidíte Burnt mountain neboli Spá-
lenou horu, panorama bezútěšnosti 
s barevnými skalami kontrastujícími 
s šedivo-černým okolím. Další geolo-
gickou zajímavostí jsou Organ Pipes – 
tzv. varhany, které představuje masa 
skalních bazaltových útvarů v hluboké 
strži vyhloubené řekou. Twyfelfontain 
– umělecká galerie pod širým nebem 
je obrovskou koncentrací skalních 
rytin umělců doby kamenné. Místo 
je považováno za vůbec největší sbír-
ku skalních rytin v celé Africe. Tento, 

případně následující den, návštěva 
vesnice kmene Himbu (fakultativně). 
Večeře a nocleh v hotelu na trase.
10. den: po snídani odjezd do NP Eto-
sha. Národní park Etosha, skládající 
se z 22 270 km² pouště, savan a lesů, 
je jedním z největších parků v Africe. 
Jeho dominantou je Etoshská pánev, 
obrovská mělká propadlina o rozloze 
přibližně 5 000 km². Po větší část roku 
pokrývá pánev bílé popraskané bláto, 
které vytváří třpytivý přelud po vět-
šinu dní. Jsou zde k vidění obrovská 
stáda zvěře s touto děsivou "velkou 
bílou masou suché vody" v pozadí, 
která dělá z Etoshy unikát. V parku se 
nachází celkem asi 114 druhů savců, 
včetně několika vzácných a ohrože-
ných druhů zvířat, jako jsou černí no-
sorožci a antilopy s černými rohy. Pro-
jíždění parkem ve vašem zájezdovém 
vozidle. Ubytování, večeře a nocleh  
v hotelu (safari lodge) u vstupní brány 
do Etosha parku s názvem Anderson.
11. den: celodenní putování po 
úchvatném Etosha parku. Pozdě od-
poledne odjezd z parku branou Von 
Lindequist do vašeho dalšího neda-
lekého ubytování na večeři a nocleh.
12. den: cestou zpět do hlavního měs-
ta budete přejíždět přes městečko 
Tsumeb, úzce spojeného s důlním 
průmyslem, a se zajímavým muzeem 
s obsáhlou sbírkou vzácných mine-
rálů, a přes město Okahandja, kde je 
možné navštívit slavný řezbářský trh. 
Město má velkou důležitost pro kmen 
Herero, bylo sídlem jejich hlavního 
náčelníka Samuela Maharero. Kaž-
dý rok v srpnu se sem vydávají tisíce 
Hererů na pouť, aby nad hroby vzdali 
hold svým náčelníkům. Ubytování, 
večeře a nocleh nedaleko hlavního 
města.
13. den: po snídani odjezd do hlavního 
a také nejlidnatějšího města Windho-
ek ležícího v nadmořské výšce 1 650 m.  
Prohlídka města – například historic-
ké sídlo vlády známé také jako Tinten-
palast (Inkoustový palác), křesťanský 
kostel, bíle zděná Alte Feste, dřívější 
pevnost, nyní muzeum, předměstí 
Katutura, bulvár Nezávislosti, kde se 
staré koloniální domy mísí s moder-
ní architekturou nezávislé Namibie. 
Nocleh ve Windhoeku.
14. den: snídaně. Dle letového plánu 
transfer na letiště k odletu zpět do 
Evropy.
15. den: přílet do Prahy.
Změna programu vyhrazena.

č. zájezdu termín cena Kč
JVN184L01 20.04.–04.05.2019 94 990
JVN184L02 21.09.–05.10.2019 94 990

VYUŽIJTE SLEVU ZA VČASNOU REZERVACI – info str. 4–5

Minimální počet účastníků: 8.
Cena zahrnuje: leteckou přepravu Praha – Namibie  
a zpět (s přestupy) vč. letištních a bezpečnostních poplatků  
a případného palivového příplatku • dopravu klimatizova-
ným autokarem • 12 nocí se snídaní v hotelech (typ pokoj  
či bungalov) 3* kategorie • 7x večeře • plavba lodí v zá-
toce Walvis Bay • jízda terénními vozy k písečným dunám  
v Sossusvlei • služby česky hovořícího průvodce • zákonné 
pojištění dle zákona č. 159/99 Sb.
Povinné příplatky: vízum do Namibie (2 400 Kč, vyřídí  
FIRO-tour)
Fakultativní příplatky: pojištění léčebných výloh 
• komplexní pojištění - viz katalog str. 11 • 1lůžkový pokoj 
(9 990 Kč)
Cena nezahrnuje: spropitné, vstupy.
Poznámka: Možnosti prodloužení: Viktoriiny vodopády - 
Zimbabwe (JZV184K)
Návštěva autentické, nikoli turistické vesnice Himbu je 
zdarma a je sezónní záležitostí, Himbové se mohou pře-
sunout na jiné místo.
Doporučené kapesné: 2 500 NAD
Doporučená částka na vstupy: 350 NAD

Rezervujte na www.firo.cz/JVN184



180 www. / 210 000 210210 000 210

SENEGAL Okruh Senegalem ve stínu baobabu
Dakar • Pink Lake • Toubacouta • Fathala• Palmarin • Dakar 

1. den: odlet do Dakaru v ranních ho-
dinách, přesun a ubytování v hotelu 
Novotel Dakar
2. den: po snídani přesun do Noflaye 
do Želví vesnice, kde se místní snaží 
o záchranu a reprodukci ohrožených 
druhů želv, např. želvy ostruhaté nebo 
kožitky senegalské. Tradiční oběd  
v místní restauraci a přesun ke krás-
nému jezeru Retba, známému díky 
místním unikátním bakteriím také 
jako Růžové jezero. Končí zde také 
slavné závody Dakar, následuje pře-
jezd a večeře v hotelu Chez Salim
3. den: snídaně, odjezd do přírodní 
rezervace Bandia, jedná se o přírodní 
park s baobaby o velikosti 3500 hek-
tarů. Prohlídka místního safari s od-
borným průvodcem na místní faunu. 
Možnost zahlédnout všechny známá 
zvířata západní Afriky: žirafy, antilopy, 
nosorožce, pštrosy a mnoho dalších. 

Oběd v rezervaci a následný přesun 
do Delty Saloum. Večeře v hotelu Keur 
Saloum
4. den: snídaně, návštěva malé ves-
ničky Toubacouta a návrat na hotel 
Keur Saloum, oběd a následný pozdní 
výlet na lodi na ostrov Diorom Bou-
mag. Tento ostrov je znám především 
jako noční útočiště pro stovky ptáků  
a vyznačuje se také krásnou přírodou, 
které dominují majestátní baobaby. 
Návrat zpět do hotelu Keur Saloum 
a večeře.
5. den: snídaně, výlet společně  
s místními profesionálními průvodci 
na "procházku se lvy”. Využijte pří-
ležitosti k interakci s mladými lvy  
a doprovázejte je pěšky přes jejich 
přirozené místo výskytu. Oběd v re-
zervaci Fathala, návrat do hotelu Keur 
Saloum a večeře.
6. den: snídaně a přesun do Joalu, 

rodného města prvního prezidenta 
Senegalu, LS Senghor. Návštěva os-
trova Fadiouth s vzácným hřbitovem, 
kde koexistují křesťanské a muslim-
ské hroby. Oběd v Taverne du Pécheur 
a pokračování do Palmarinu a krásné 
oblasti Saloum. Ubytování v hotelu 
Ecolodge Palmarin. Pozdě odpoled-
ne Pozdravení hyen v jejich přírodní 
rezervaci. Návrat do hotelu a večeře
7. den: po snídani volný program až 
do oběda. Odpolední výlet v kánoích 
do mangrovníky lemovaného ústí řeky 
protékající národním parkem Saloum 
Delta, jedním z nejbohatších ekosys-
témů Senegalu. Večeře v hotelu Pal-
marin.
8. den: snídaně, přejezd na letiště  
a odlet do Prahy v odpoledních hodi-
nách

Změna programu vyhrazena.

VYUŽIJTE SLEVU ZA VČASNOU REZERVACI – info str. 4–5

Minimální počet účastníků: 12
Cena zahrnuje: leteckou přepravu Praha –Dakkar a zpět 
(s přestupy) vč. letištních a bezpečnostních poplatků a pří-
padného palivového příplatku • dopravu klimatizovaným 
autokarem • 7 noci se snídani v hotelech 3* kategorie  
• 6x večeře • 7x snídaně • služby česky hovořícího prů-
vodce • zákonné
pojištěni dle zákona č. 159/99 Sb. • vstupy
Fakultativní příplatky: individualní ubytování, pojištění 
léčebných výloh • komplexní pojištění – viz katalog str. 11
Cena nezahrnuje: vízum, spropitné

Rezervujte na www.firo.cz/LSQ1G1

č.zájezdu termín cena Kč
LSQ1G1L01 19.04.–26.04.2019  51 990
LSQ1G1L02 14.10.–21.10.2019 51 990
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SENEGALSenegal - Z Dakaru do svatého města Touba
Dakar • Lompoul • Saint Louis • Touba • Somone • Dakar

1. den: odlet do Dakaru v ranních ho-
dinách, přesun a ubytování v hotelu 
Novotel Dakar
2. den: po snídani prohlídka měs-
ta Dakar. Prohlídka prezidentského 
paláce. Návštěva dakarského ná-
draží, radnice, náměstí Nezávislosti, 
místních typických řemeslných trhů. 
Následuje přesun trajektem na ost-
rov Goree, který patří mezi památky 
UNESCO. Oběd v restauraci Chevalier 
Boufflers. Návrat na večeři do hotelu 
Novotel Dakar.
3. den: snídaně, přesun do vesnice 
Lompoul, zastávka po cestě v centru 
železnice v Thies. Oběd v hotelu Rex 
a pokračování do Lompoul. Večeře  
a nocleh v mauritánských stanech  

u Lompoul Ecolodge.
4. den: po snídani procházka po 
dunách nebo výlet na dromedárech. 
Odjezd do Saint Louis. Oběd v la Rési-
dence or Chez Yacine. Večeře a ubyto-
vání v hotelu Mermoz.
5. den: snídaně, přesun do národ-
ního parku Djoudi, jedné z nejkrás-
nějších ornitologických rezervací na 
světě zařazené do světového dědictví 
UNESCO. Možnost sledování peliká-
nů, kormoránů, gambijské husy, orlů 
a krokodýlů. Návrat do Saint Louis a 
oběd v typické senegalské restauraci 
Galaxie. Večeře a ubytování v hotelu 
Mermoz nebo v hotelu Residence.
6. den: po snídani odjezd do delty 
Sine-Saloum. Zastavíte se u svatého 

města Touba, města jedné z nejdůle-
žitějších muslimských skupin v Sene-
galu „Muridů“, návštěva Velké mešity. 
Piknikový oběd na cestě do Somone. 
Večeře a ubytování v hotelu Africa 
Queen.
7. den: po snídani odjezd do Laguny 
Somone, procházka po ekologické 
cestě a návštěva Rasta Restaurace. 
Návrat zpět do hotelu Africa Queen. 
Večeře
8. den: snídaně, přejezd na letiště  
a odlet do Prahy v odpoledních hodi-
nách

Změna programu vyhrazena.

VYUŽIJTE SLEVU ZA VČASNOU REZERVACI – info str. 4–5

Minimální počet účastníků: 12.
Cena zahrnuje: leteckou přepravu Praha –Dakkar a zpět 
(s přestupy) vč. letištních a bezpečnostních poplatků a pří-
padného palivového příplatku • dopravu klimatizovaným 
autokarem • 7 noci se snídani v hotelech 3* kategorie  
• 6x večeře • 7x snídaně • služby česky hovořícího prů-
vodce • zákonné
pojištěni dle zákona č. 159/99 Sb. • vstupy
Fakultativní příplatky: jednolůžkový pokoj, pojištění lé-
čebných výloh • komplexní pojištění – viz katalog str. 11
Cena nezahrnuje: vízum, spropitné

Rezervujte na www.firo.cz/LDT1G1

č.zájezdu termín cena Kč
LDT1G1L01 01.03.–08.03.2019 44 990
LDT1G1L02 22.03.–29.03.2019 44 990
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MAROKO Grand tour Marokem
Casablanca • Rabat • Tanger • Tetouan • Chefchaouen • Meknes • Fés • Erfoud • Ourzazate 
• Marrákéš • Essaouira • Safi • Casablanca

1. den: odlet z Prahy do Maroka s pře-
stupem. Přílet do Casablanky, trans-
fer na ubytování. Večeře a nocleh.
2. den: po snídani si prohlédnete Ca-
sablanku, nejprve mešitu Hassana II., 
jež je komplexem spojujícím mešitu, 
madrásu, knihovnu a hammam (vstup 
není zahrnut v ceně), dále náměstí 
Mohameda V., kde se nachází vý-
znamné budovy, jako například radni-
ce či parlament. Dále uvidíte náměstí 
Spojených národů, centrální tržiště 
(rybí a ovocný trh), čtvrť Habous, mo-
derní rezidenční a pobřežní čtvrť Anfa. 
Následuje přejezd do Rabatu, kde si 
prohlédnete bulvár Hassana II., kasbu 
Oudaia, Andaluskou zahradu, nedo-
končený Hassanův minaret, královské 
mauzoleum dynastie Alevitů, areál 
královského paláce (část přístupného 
exteriéru palácového komplexu). Ve-
čeře a nocleh v Rabatu.
3. den: ráno odjezd směrem na pří-
stavní město Tanger. Před prohlídkou 
Tangeru se podíváte k mysu Spartel, 
navštívíte Herkulovu jeskyni. V Tan-
geru se podíváte na náměstí Faro, 
ke kasbě, do mediny, projdete se  
k Petit Socco a Grand Socco. Poté 
odjedete přes pohoří Rif, kolem bí-
lého města Tetouan, dříve hlavního 
města španělského Maroka, a dále 
do Chefchaouenu. Večeře a nocleh  
v Chefchaouenu.
4. den: dopoledne prohlídka Chefcha-
ouenu, tajemného a tajemně krásné-
ho města, kam až do začátku 20. stol. 
nesměli vstoupit křesťané. Tetouan  
a Chefchaouen jsou postaveny pře-
vážně v almohádském stylu z bílého 
kamene, se silně zastoupenými an-
daluskými prvky. Branou Bab El Ain 
vstoupíte do města, na náměstí Outa 
Hammam, ke kasbě, do úzkých uliček 
klikatících se po úpatí hory s dvěma 
vrcholy, všude kolem vás domy s ty-
picky bílo-modrou barvou malby. 
Následuje pokračování do městečka 
Moulay Idriss, z náboženského hle-
diska významného místa pojmenova-
ného po svém zakladateli, nábožen-
ském vůdci. Nachází se zde jediný 
minaret válcového tvaru v Maroku. 
Po krátké zastávce v centru městeč-
ka pokračujete do královského města 
Meknes. Prohlídka mauzolea Moulay 
Ismail, brány Bab Mansour, náměstí 
El Hedime, madrásy Bou Inania a za-
stávka u sýpek a stájí Moulaye Ismai-
la. Večeře a nocleh v Meknes.
5. den: po brzké snídani prohlídka 
nedalekého Volubilis, poměrně dob-

ře zachovalých ruin antického města, 
jehož mozaiky zdobí dnes královské 
paláce v jiných městech. Nejvýraz-
nějšími budovami je kapitol, soudní 
budova, oblouk císaře Carracaly, 
městská fontána, dále severní část 
města s vilami s bohatou výzdobou 
fontánek, bazénků, sloupoví a mozaik. 
Po prohlídce cesta do královského 
města Fés. Orientační projížďka měs-
tem, panorama města od jižní strážní 
věže, návštěva keramické manufaktu-
ry, náměstí Alaouites se vstupem do 
královského paláce Dar El Makhzen.  
Po ubytování v hotelu budete mít vol-
no po zbývající část dne. Večeře a noc-
leh ve Fésu.
6. den: tento den je v programu celo-
denní prohlídka města Fés. Projdete 
se židovskou čtvrtí Mellah, čtvrtí Fés 
el Jdid, podíváte se do zahrad Bouje-
loud, branou Bab Boujeloud vstoupíte 
do starého města neboli Fés le Bali. 
Zde můžete fakultativně navštívit mu-
zeum Dar Batha či muzeum Belghazi 
(platba na místě), dále uvidíte krásnou 
fontánu Nejjarine, madrásu Attarine, 
mešitu Kairaouine a čtvrť Chouwara 
s koželužnami a prodejnami výrob-
ků z kůže. Zbytek dne můžete využít  
k nákupům nebo odpočinku v hotelu. 
Večeře a nocleh ve Fésu.
7. den: po snídani odjezd územím 
středního Atlasu přes horské univer-
zitní městečko Ifrane, připomínající 
svou architekturou a upraveností alp-
ské městečko ve Švýcarsku, poté přes 
posádkové město Er-Rachidia, kolem 
panoramat hor, cedrových lesů a pal-
mových hájů. Na focení se zastavíte  
v údolí řeky Zíz. V odpoledních ho-
dinách příjezd na křižovatku kara-
vanových výprav – do oázy Erfoud.  
Po ubytování v hotelu budete mít mož-
nost vypravit se terénními jeepy k ob-
rovským dunám Erg Chebbi na západ 
slunce (fakultativně). Večeře a nocleh 
v Erfoudu.
8. den: tento den projedete kouzelnou 
krajinou podél řeky Todra, jejími prů-
smyky a údolími. Zastavíte se v oáze 
Tinerhir, u skalních soutěsek řeky 
Todra. Dále pojedete podél řeky Da-
dés, po severní straně koryta uvidíte 
Vysoký Atlas, z jihu Anti-Atlas. Proje-
dete městečkem Kelaa des Mgouna, 
nad nímž se v horách těžilo stříbro. 
Pak se napojíte na Cestu tisíce kaseb, 
neboli Route des Kasbah, a přes ves-
nici Skoura, kde se každý květen koná 
festival růží a kolem které se růže  
v hojné míře pěstují, přijedete v pozd-

ních odpoledních hodinách do Ouar-
zazate, oblíbeného města filmařů. 
Večeře a nocleh.
9. den: po odjezdu z hotelu si pro-
hlédnete interiér pevnosti Taou-
rirt, sídla náčelníka kmene Glaoua  
a marákéšského paši, který zde by-
dlel s celou svou rozsáhlou rodinou  
a služebnictvem. Kasbah je z 18. sto-
letí, byla restaurována a dnes tvoří 
součást národního architektonického 
dědictví. Asi 30 km od Ouarzazate se 
ocitnete v opevněném městě, tzv. ksa-
ru Ait-Ben-Haddou, na březích řeky 
Mellah. K jeho založení došlo už v 11. 
stol., jedná se o jednu z nejdokonalej-
ších ukázek starobylé předsaharské 
architektury na světě. Jsou zde ob-
rovské obranné hradby, šikmé věže, 
domy v pastelově červených barvách 
soustředěné kolem centrálního trži-
ště a nádvoří. Z nejvyššího místa, od 
tzv. agadiru, je nádherný výhled do 
okolní krajiny. Odtud se vydáte Vyso-
kým Atlasem přes Tizi-n-Tichka do 
Marrákéše. Ubytování, večeře a noc-
leh. Případně se můžete tento nebo 
další večer fakultativně zúčastnit tzv. 
večera Fantasia. Typický marocký ve-
čer s možností vychutnat si tradiční 
marocké jídlo, podávané v krásném 
nomádském stanu, a pobavit se při 
vystoupení folklórních tanečníků, 
zpěváků a břišních tanečnic. Po ve-
čeři následuje představení marockých 
jezdců, jejich jezdeckého umu, palby  
z pušek a boje.
10. den: celodenní prohlídka Ma-
rrákéše – zahrady Majorelle, minaret 
Koutoubia a symbol Marrákéše, saad-
ské hrobky a palác velkovezíra Bahía, 
náměstí Jamaa el Fná. Fakultativně 
se můžete vydat kočárem k Mena-
ře (vodní nádrž a panorama Atlasu).  
Večeře, nocleh v Marrákéši.
11. den: po snídani přejezd do Essa-
ouira, procházka malebným rybář-
ským městem, jeho opevněnou me-
dinou a kasbou Squala. Essaouira je 
také město bohémské, každoročně se 
zde pořádají festivaly hudby gnaoua. 
Večeře a nocleh v Essaouiře.
12. den: dopoledne pokračování do 
Safi, zde prohlídka hrnčířské dílny. 
Dále pokračování do El Jadida (opev-
něné město s podzemními cisternami 
na vodu). Příjezd do Casablanky, ve-
čeře, nocleh.
13. den: snídaně, transfer na letiště  
a odlet do ČR (opět s přestupem).

Změna programu vyhrazena.

č. zájezdu termín cena Kč
MGM126L01 11.04.–23.04.2019 39 990
MGM126L02 26.09.–08.10.2019 39 990

VYUŽIJTE SLEVU ZA VČASNOU REZERVACI – info str. 4–5

Minimální počet účastníků: 15.
Cena zahrnuje: leteckou dopravu Praha–Casablan-
ca–Praha (s přestupem) vč. letištních a bezpečnost-
ních poplatků a případného palivového příplatku  
• dopravu klimatizovaným autokarem (typ dle počtu osob)  
• 12 nocí v hotelech 3* kategorie • 12× polopenzi • vstupy 
dle programu • služby česky mluvícího průvodce FIRO-tour  
• zákonné pojištění ve znění zákona č. 159/99 Sb.
Fakultativní příplatky: 1lůžkový pokoj (4 990 Kč) • pojiš-
tění léčebných výloh • komplexní pojištění – viz katalog 
str. 11 • fakultativní vstupy a atrakce: vstup do mešity  
Hassana II. (cca 11 EUR, platba na místě), Fantasia večer 
v Marrákéši (1 190 Kč), cesta kočárem k Menaře (400 Kč), 
výlet jeepy z Erfoud do Erg Chebbi (950 Kč)
Poznámka: cena nezahrnuje nepovinné spropitné 
(cca 55 EUR, platba na místě)

Rezervujte na www.firo.cz/MGM126

OBLÍBENÝ PROGRAM 

POLOPENZE + VSTUPY V CENĚ
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MAROKOMarocká královská města
Agadir  •  Casablanca  •  Ribat  •  Volubilis  •  Meknes  •  Fés  •  Ifrane  • Beni Mellal  •  Marrákéš 

1. den: přílet na letiště v Agadiru, při-
vítání s průvodcem, transfer do hote-
lu, večeře a nocleh.
2. den: po snídani odjezd do Casa-
blanky, prohlédnete si tuto metro-
poli, nejprve mešitu Hassana II., jež 
je komplexem spojujícím mešitu, 
madrásu, knihovnu a hammam (vstup 
není zahrnut v ceně), dále náměstí 
Mohameda V., kde se nachází vý-
znamné budovy, jako například radni-
ce či parlament. Dále uvidíte náměstí 
Spojených národů, centrální tržiště 
(rybí a ovocný trh). Dovolí-li čas, také 
čtvrť Habous, poté moderní rezidenč-
ní a pobřežní čtvrť Anfa. Večeře a noc-
leh v Casablance.
3. den: po snídani odjezd do Rabatu, 
hlavního města Maroka a jednoho 
ze 4 královských měst. Zde si pro-
hlédnete bulvár Hassana II., kasbu 
Oudaia, Andaluskou zahradu, nedo-
končený Hassanův minaret, královské 
mauzoleum dynastie Alevitů, areál 
královského paláce (část přístupného 
exteriéru palácového komplexu). Poté 
následuje přejezd do města Meknes, 
které je zařazeno na seznam památek 
UNESCO. Prohlídka mauzolea Moulay 
Ismail, brány Bab Mansour, náměstí 
El Hedime, madrásy Bou Inania a za-
stávka u stájí a sýpek Moulaye Ismai-
la. Město získalo význam za vlády 

sultána Moulaye Ismalia, v této době 
jej obklopovalo více než 45 km hradeb 
a mělo více než 50 paláců. Odpoledne 
následuje zastávka u ruin římského 
města Volubilis. Kromě dlážděných 
ulic, půdorysů domků a manufaktur 
na výrobu olivového oleje návštěvníka 
zaujmou dodnes zachovalé barevné 
mozaiky, které mají především moř-
ské motivy. Dále pojedete do Mou-
lay Idriss, z náboženského hlediska 
významného místa pojmenovaného 
po svém zakladateli, náboženském 
vůdci. Nachází se zde jediný minaret 
válcového tvaru v Maroku. Nakonec 
příjezd do Fezu, večeře a nocleh.
4. den: tento den je v programu celo-
denní prohlídka města Fés. Projdete 
se židovskou čtvrtí Mellah, čtvrtí Fés 
el Jdid, podíváte se do zahrad Bouje-
loud, branou Bab Boujeloud vstoupíte 
do starého města neboli Fés le Bali. 
Zde můžete fakultativně navštívit mu-
zeum Dar Batha či muzeum Belghazi 
(platba na místě), dále uvidíte krásnou 
fontánu Nejjarine, madrásu Attarine, 
mešitu Kairaouine a čtvrť Chouwara  
s koželužnami a prodejnami výrobků  
z kůže. Večeře a nocleh ve Fésu.
5. den: po snídani přejezd přes pohoří 
středního Atlasu. Navštívíte horské 
středisko Ifrane s pozoruhodným ev-
ropským stylem, které jako by patři-

lo mezi alpské vesničky. Zastávka ve 
městě Beni Mellal, položeném vysoko 
v horách až na úpatí hory Tassemit, 
je největším městem středního Atla-
su. Budete moci pozorovat rozlehlé 
cedrové háje, impozantní hory, ro-
mantická jezera. Zahrady pomerančů  
a olivovníků vám budou zpříjemňovat 
cestu. Příjezd do Marrákéše, večeře 
a nocleh.
6. den: po snídani celodenní prohlídka 
Marrákéše - zahrady Majorelle, mina-
ret Koutoubia a symbol Marrákéše, 
saadské hrobky a palác velkovezíra 
Bahía s nádhernou štukovou výzdo-
bou a cedrovými dřevořezbami, poz-
ději odpoledne známé náměstí Jamaa 
el Fná a souk. Fakultativně se může-
te vydat kočárem k Menaře (zahrady  
v Menaře, vodní nádrž a panorama At-
lasu). Fakultativní je také večer Fanta-
sia (program viz okruh MGM). Večeře 
a nocleh v Marrákéši.
7. den: snídaně a dopoledne volný čas 
v hotelu. Odpoledne návrat do Agadi-
ru. Večeře a nocleh.
8. den: snídaně v hotelu, transfer na 
letiště, rozloučení s průvodcem a ná-
vrat do ČR.

Změna programu vyhrazena.

č. zájezdu termín cena Kč
MKM126L01 15.06.–22.06.2019 27 990
MKM126L02 14.09.–21.09.2019 27 990

VYUŽIJTE SLEVU ZA VČASNOU REZERVACI – info str. 4–5

Minimální počet účastníků: 15.
Cena zahrnuje: leteckou dopravu Praha–Agadir–Praha  
vč. letištních a bezpečnostních poplatků a případného pa-
livového příplatku • dopravu klimatizovaným autokarem 
(typ dle počtu přihlášených osob) • 7 nocí v 2lůžkových po-
kojích v 3* (4*) hotelech s polopenzí • vstupy dle programu 
• služby průvodce FIRO-tour • zákonné pojištění ve znění 
zákona č. 159/99 Sb.
Fakultativní příplatky: pojištění léčebných výloh 
• komplexní pojištění - viz katalog str. 11 • 1lůžkový po-
koj (2 990 Kč) • večer Fantasia v Marrákéši (1 190 Kč)  
• vstup do mešity Hassana II. (cca 11 EUR, platba na místě)  
• projížďka kočárem k Menaře (400 Kč)
Poznámka: Cena nezahrnuje nepovinné spropitné 
(cca 40 EUR, platba na místě).

Rezervujte na www.firo.cz/MKM126

OBLÍBENÝ PROGRAM 

POLOPENZE + VSTUPY V CENĚ
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EGYPT Egypt lodí po Nilu 
s pobytem u moře
Hurghada • Káhira  • Luxor • Karnak • plavba po Nilu • Edfu • Kom Ombo • Asuán • Abu Simbel 

Varianta A: program zájezdu na  
7 nocí: pro odlety v sobotu.
1. den: odlet z Prahy do Hurghady, 
následuje transfer autokarem do ho-
telu, ubytování, nocleh.
2. den: volno v Hurghadě s možností 
koupání u Rudého moře, all inclusive. 
Možnost zakoupení fakultativního vý-
letu do Káhiry (jednodenní)
3. den: časně ráno transfer autoka-
rem do Luxoru, nalodění a oběd na 
lodi, návštěva a prohlídka chrámů
v Karnaku a v Luxoru, večeře a nocleh 
na lodi.
4. den: snídaně, prohlídka západního 
břehu - chrámu královny Hatšepsut, 
jediné ženy starého Egypta s titulem 
faraóna, dále Údolí králů s možností 
návštěvy unikátních hrobek faraónů 

Nové říše, následuje krátká zastávka 
u Memnonových kolosů, návštěva 
alabastrové dílny, oběd, plavba do 
Edfu, volný čas, večeře a nocleh na 
lodi.
5. den: snídaně, ranní návštěva Edfu 
– návštěva a prohlídka chrámu zasvě-
ceného bohu Horovi, svatyně chrámu 
je jednou z nejlépe dochovaných kul-
tovních staveb faraonského Egypta, 
pokračování plavby do Kom Ombo, 
oběd, prohlídka chrámu v Kom Ombo, 
plavba do Asuánu, večeře a nocleh na 
lodi.
6. den: snídaně, možnost fakultativ-
ního autokarového výletu ke slavným 
skalním chrámům Abu Simbel (od-
jezd v brzkých ranních hodinách). Tato 
unikátní památka stojící na hranici 

Egypta a Súdánu byla zachráněna po-
mocí UNESCO rozřezáním a přenese-
ním ze dna Asuánské přehrady. Oběd, 
návštěva chrámu v Philae – chrám 
bohyně Isis. Večeře a nocleh na lodi.
7. den: snídaně, časně ráno vylodě-
ní a odjezd autokarem do Hurghady, 
ubytování, volné odpoledne v hotelu  
s all inclusive, večeře, dle letového 
řádu transfer na letiště v nočních 
nebo brzkých ranních hodinách. 
8. den: dle letového řádu odlet zpět 
do Prahy.
Varianta B: program zájezdu na  
11 nocí - 8.–11. den individuální volno 
v Hurghadě.

Změna programu vyhrazena.

č. zájezdu termín cena Kč varianta
ELV128K11 10.11.–17.11.2018 20 990 A
ELV128K12 17.11.–24.11.2018 20 990 A
ELV128K13 17.11.–28.11.2018 24 990 B
ELV128L01 29.12.–05.01.2019 24 990 A
ELV128L02 19.01.–26.01.2019 20 990 A
ELV128L03 09.02.–16.02.2019 21 490 A
ELV128L04 23.02.–02.03.2019 21 490 A
ELV128L05 16.03.–23.03.2019 21 990 A
ELV128L06 16.03.–27.03.2019 24 990 B
ELV128L07 23.03.–30.03.2019 21 990 A
ELV128L08 06.04.–13.04.2019 21 990 A
ELV128L09 13.04.–20.04.2019 23 990 A
ELV128L10 13.04.–24.04.2019 27 990 B
ELV128L11 20.04.–27.04.2019 23 990 A
ELV128L12 27.04.–04.05.2019 21 990 A
ELV128L13 31.08.–07.09.2019 21 990 A
ELV128L14 21.09.–28.09.2019 21 990 A
ELV128L15 12.10.–19.10.2019 21 990 A
ELV128L16 26.10.–02.11.2019 21 990 A

VYUŽIJTE SLEVU ZA VČASNOU REZERVACI – info str. 4–5

Minimální počet účastníků: 6.
Cena zahrnuje: leteckou přepravu Praha-Hurghada-Pra-
ha vč. letištních a bezpečnostních poplatků a případného 
palivového příplatku • dopravu a transfery dle programu 
• 3 noci nebo 7 nocí ve 2lůžkovém pokoji ve 4* hotelu  
v Hurghadě s all inclusive • 4 noci ve 2lůžkové kajutě na 
4* lodi během plavby s plnou penzí • vstupy dle programu 
• služby česky hovořícího průvodce • zákonné pojištění ve 
znění zákona č.159/99 Sb.
Fakultativní příplatky: • fakultativní 1denní výlet autoka-
rem do Abu Simbel (2 290 Kč) • fakultativní výlet na ostrov 
Giftun (990 Kč) - není garance realizace, závisí na časovém 
prostoru dle programu, doporučujeme platbu na místě  
• fakultativní 1denní výlet autokarem do Káhiry (2 590 Kč) 
• pojištění léčebných výloh • komplexní pojištění - viz ka-
talog str. 11
Varianta A: 7 nocí: 1lůžkový pokoj (2 990 Kč)
• ubytování v 5* hotelu v Hurghadě s all inclusive (2 590 Kč)
Varianta B: 11 nocí: 1lůžkový pokoj (5 990 Kč)
• ubytování v 5* hotelu v Hurghadě s all inclusive (4 190 Kč)
Cena nezahrnuje: spropitné
Dětské ceny: 1. dítě 2–6 let na přistýlce 9 990 Kč, 
1. dítě 6–12 let na přistýlce varianta A - 7 nocí 15 990 Kč 
(termín 29.12.–05.01. 17 990 Kč, termín 13.04.–20.04., 
20.04.–27.04. 16 990 Kč) varianta B - 11 nocí 17 990 Kč 
(termín 13.04–24.04. 19 490 Kč)
Poznámka: Vstupní vízum do Egypta je možné zakoupit 
přímo na letišti v Egyptě (za poplatek cca 25 USD), popla-
tek za vízum může být dle aktuální situace zvýšen (upřesní 
prodejce).
Z důvodu plánované plavby po Nilu může dojít ke změně 
posloupnosti oproti uvedenému programu.
Varianta A: Celkem 7 nocí může být rozděleno na 4 noci v 
hotelu a 3 noci na lodi nebo 3 noci v hotelu a 4 noci na lodi.
Varianta B: Celkem 11 nocí může být rozděleno na 8 nocí v 
hotelu a 3 noci na lodi nebo 7 nocí v hotelu a 4 noci na lodi.

Rezervujte na www.firo.cz/ELV128

Kom Ombo

Asuán komplex chrámů v Luxoru a Karnaku

POBYTY + POZNÁVÁNÍ

DVĚ VARIANTY PROGRAMU - 7 NEBO 11 NOCÍ
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EGYPTTo nejlepší z Egypta 
s plavbou po Nilu a návštěvou pyramid
Hurghada  • Káhira • Luxor • Karnak • plavba po Nilu • Edfu • Kom Ombo • Assuán • Abu Simbel

Program zájezdu: pro odlety v sobotu.
1. den: odlet z Prahy do Hurghady, 
následuje transfer autokarem do ho-
telu, ubytování, nocleh.
2. den: časně ráno odjezd autokarem 
do hlavního města Egypta – Káhiry, 
následuje prohlídka Egyptského mu-
zea s klenoty starověkého Egypta, mj. 
poklad Tutanchamonova hrobu,
jeho posmrtná maska nebo sál s mu-
miemi. Následuje odjezd na prohlídku 
jednoho ze sedmi divů světa, velkých 
pyramid v Gíze (největší je Cheopsova 
pyramida, dále Chefrénova a Mykerí-
nova, možnost individuální prohlíd-
ky jedné z nich) a Sfingy s údolním 
chrámem, návštěva dílny na výrobu 
papyru a parfémů. Návrat autokarem 
do Hurghady, večeře, nocleh v hotelu.
3. den: časně ráno transfer autoka-
rem do Luxoru, nalodění a oběd na 
lodi, návštěva a prohlídka chrámů v 
Karnaku a v Luxoru, večeře a nocleh 
na lodi.
4. den: snídaně, prohlídka západního 
břehu - chrámu královny Hatšepsut, 
jediné ženy starého Egypta s titulem 
faraóna, dále Údolí králů s možností 
návštěvy unikátních hrobek faraónů 
Nové říše, následuje krátká zastávka 
u Memnonových kolosů, návštěva ala-
bastrové dílny, oběd, plavba do Edfu, 
volný čas, večeře a nocleh na lodi.
5. den: snídaně, ranní návštěva Edfu 
– návštěva a prohlídka chrámu zasvě-

ceného bohu Horovi, svatyně chrámu 
je jednou z nejlépe dochovaných kul-
tovních staveb faraonského Egypta, 
pokračování plavby do Kom Ombo, 
oběd, prohlídka chrámu v Kom Ombo, 
plavba do Asuánu,večeře a nocleh na 
lodi.
6. den: snídaně, možnost fakultativ-
ního autokarového výletu ke slavným 
skalním chrámům Abu Simbel (od-
jezd v brzkých ranních hodinách). Tato 
unikátní památka stojící na hranici 
Egypta a Súdánu byla zachráněna po-
mocí UNESCO rozřezáním a přenese-

ním ze dna Asuánské přehrady. Oběd, 
návštěva chrámu v Philae – chrám 
bohyně Isis. Večeře a nocleh na lodi.
7. den: snídaně, časně ráno vylodě-
ní a odjezd autokarem do Hurghady, 
ubytování, volné odpoledne v hotelu  
s all inclusive, večeře, dle letového 
řádu transfer na letiště v nočních 
nebo brzkých ranních hodinách. 
8. den: dle letového řádu odlet zpět 
do Prahy.

Změna programu vyhrazena.

č. zájezdu termín cena Kč
ERA128K15 10.11.–17.11.2018 22 490
ERA128K16 17.11.–24.11.2018 22 490
ERA128L01 29.12.–05.01.2019 26 490
ERA128L02 19.01.–26.01.2019 22 490
ERA128L03 09.02.–16.02.2019 22 490
ERA128L04 23.02.–02.03.2019 22 990
ERA128L05 16.03.–23.03.2019 22 990
ERA128L06 23.03.–30.03.2019 22 990
ERA128L07 06.04.–13.04.2019 22 990
ERA128L08 13.04.–20.04.2019 24 490
ERA128L09 20.04.–27.04.2019 24 490
ERA128L10 27.04.–04.05.2019 22 990
ERA128L11 31.08.–07.09.2019 22 990
ERA128L12 21.09.–28.09.2019 23 490
ERA128L13 12.10.–19.10.2019 23 990
ERA128L14 26.10.–02.11.2019 23 990

VYUŽIJTE SLEVU ZA VČASNOU REZERVACI – info str. 4–5

Minimální počet účastníků: 6.
Cena zahrnuje: leteckou přepravu Praha-Hurghada-Pra-
ha vč. letištních a bezpečnostních poplatků a případného 
palivového příplatku • dopravu a transfery dle programu  
• 3 nebo 4 noci ve 2lůžkovém pokoji ve 4* hotelu v Hur-
ghadě s all inclusive • 4 nebo 3 noci ve 2lůžkové kajutě na 
4* lodi během plavby s plnou penzí • vstupy dle programu  
• služby česky hovořícího průvodce • zákonné pojištění ve 
znění zákona č.159/99 Sb.
Fakultativní příplatky: • fakultativní 1denní výlet autoka-
rem do Abu Simbel (2 290 Kč) • fakultativní výlet na ostrov 
Giftun (990 Kč) - není garance realizace, závisí na časovém 
prostoru dle programu, doporučujeme platbu na místě  
• pojištění léčebných výloh • komplexní pojištění - viz ka-
talog str. 11 •1lůžkový pokoj (2 990 Kč) • ubytování v 5* 
hotelu v Hurghadě s all inclusive (2 590 Kč)
Cena nezahrnuje: spropitné
Dětské ceny: 1. dítě 2–6 let na přistýlce 9 990 Kč,  
1. dítě 6–12 let na přistýlce 16 990 Kč (termín 29.12.–05.01. 
18 990 Kč, termín 13.04.–20.04., 20.04.–27.04. 17 990 Kč)
Poznámka: Vstupní vízum do Egypta je možné zakoupit 
přímo na letišti v Egyptě (za poplatek cca 25 USD), popla-
tek za vízum může být dle aktuální situace zvýšen (upřesní 
prodejce).
Z důvodu plánované plavby po Nilumůže dojít ke změně 
posloupnosti oproti uvedenému programu.
Celkem 7 nocí může být rozděleno na 4 noci v hotelu  
a 3 noci na lodi nebo 3 noci v hotelu a 4 noci na lodi.

Rezervujte na www.firo.cz/ERA128
Pyramidy v Gíze

Abu Simbel POBYTY + POZNÁVÁNÍ

OBLÍBENÝ PROGRAM 
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KANADA Putování po západní Kanadě
Calgary • The Rockies • NP Banff • NP Jasper • Whistler • Nanaimo • Tofino • Victoria • Butchart 
Gardens • Vancouver

1. den: odlet z Prahy. Přílet do Cal-
gary, transfer do hotelu, ubytování  
a nocleh.
2. den: snídaně. Den začne prohlíd-
kou hlavního města nejzápadnější 
provincie Alberta – Calgary. Odjezd 
z Calgary a pokračování cesty do 
kanadských hor The Rockies. Tento 
přírodní ráj nabízí pro každého něco, 
jak zimní, tak i letní aktivity. Při jízdě 
těmito mohutnými horami dorazíte do 
krásného NP Glacier a poté se cesta 
vine podél průsmyku Kicking Horse 
River. Následuje přejezd do NP Banff. 
Krátká projížďka tímto parkem, uby-
tování a nocleh.
3. den: snídaně. Návštěva NP Banff – 
prvního národního parku Kanady, kte-
rý vznikl v roce 1885. Tento park nabízí 
úžasné pohledy na horské vrcholky  
a na druhé straně zase na hluboká 
jezera. Určitě nezapomenutelná vy-
hlídka je na inkoustovou modř hladiny 
jezera. Odpoledne volno k prohlídce 
města. Nocleh.
4. den: snídaně. Ráno opustíte měs-
to Banff a následuje výlet k jednomu  
z nejúžasnějších míst Rockies, k je-
zeru Louise. Poté se vydáte směrem 
na sever po silnici známé jako Ice-
fields Parkway (ledová dálnice). Je to 
jedinečná cesta přírodou, kdy budou  
k vidění sněhem pokryté vrcholky hor, 
smaragdově zelená ledovcová jezírka 
Louise, Hector Bow či Peyto. U Co-
lumbia Icefield nasednete na speci-
ální dopravní prostředek a projedete 
se po povrchu ledovce Anthabasca. 
Prohlídka NP Jasperu. Nocleh.
5. den: snídaně. Odjezd z NP Jasper 
po silnici Yellowhead do srdce Britské 
Kolumbie. Během cesty můžete ob-
divovat krásy nejvyššího vrcholu The 
 Rockies – hory Robson. Pokračujete 
na jih podél řeky Thompson se zastáv-
kou v parku Wells Gray, kde budou  
k vidění vodopády Helmcken. Nocleh.

6. den: snídaně. Den začne vyhlídko-
vou jízdou po silnici Caribou na samý 
okraj parku Garibaldi. Oblast Whis-
tler je populární letní a zimní desti-
nací, která nabízí í možnosti nákupů, 
restaurací, venkovních aktivit apod. 
Nocleh.
7. den: celodenní pobyt ve Whistleru. 
Možnost výletů lanovkami se zastáv-
kami za dobrodružstvím u krásné 
zátoky Fitzsimmons. Mezi další ak-
tivity patří projížďka kánoí s průvod-
cem. Někteří dají přednost procházce  
s průvodcem do okolí přes mohutné 
mýtní porosty West Coastu, kde se 
setkáte s různorodými rostlinami, zví-
řaty aj. Nocleh.
8. den: snídaně. Ráno se vydáte po 
pobřeží přes terén vyřezaný z ledov-
ců a broušený strmými fjordy. Plavba 
lodí přes úžinu George na ostrov Van-
couver. Příjezd do Nanaimo a cesta 
pokračuje přes starověké deštné lesy  
a parky do Tofina na západním pobřeží 
ostrova. Nocleh.
9. den: snídaně. Dnes navštívíte idy-
lickou rybářskou vesnici na pobřeží 
Pacifiku, která je oblíbeným útočiš-
těm umělců a dobrodruhů. Ve městě 
Tofino najdete malý, ale pěkný výběr 
restaurací, obchůdků, galerií apod. 
Ve městě a okolí je možné pozorovat 
divokou zvěř a vy se vydáte na zajíma-
vou plavbu na lodi Zodiak k pozorová-
ní medvědů. Poplujete podél pobřeží, 
políčíte si na místní černé medvědy  
a budete pozorovat tato nádherná zví-
řata v akci. Tato atrakce patří oprav-
du mezi nezapomenutelné zážitky! 
Nocleh.
10. den: snídaně. Odjezd z Tofina 
zpátky na východní pobřeží ostro-
va Vancouver. Cesta po pobřeží do 
Victorie vede přes zvláštní přímořská 
města. Příjezd do Victorie – hlavního 
města Britské Kolumbie. Toto krásné 
město fascinuje svým námořním dě-

dictvím a koloniálním stylem. Návště-
va Milnerských zahrad a Woodland  
s různorodou flórou a mýtními poros-
ty. Odpoledne se vydáte na prohlídku 
Merridalské moštárny, kde posléze 
ochutnáte výtečný jablečný mošt. 
Nocleh.
11. den: snídaně. Prohlídka Victorie, 
při které bude odhalena krása a šarm 
britského stylu a bude k vidění Provin-
ciální parlament, krásný přístav Inner 
Harbour, parky a známý Empress Ho-
tel a jiné krásy tohoto města. Fakul-
tativně: výlet lodí, při kterém budete 
moci pozorovat kosatky, plejtváky, 
delfíny, šedé velryby, pobřežní tuleně 
a další mořský život během této úžas-
né 50–80 km dlouhé plavby. Během 
plavby vám bude podán výklad od kva-
lifikovaného biologa.
12. den: snídaně. Dopoledne navštíví-
te Butchart Gardens – zahrady, které 
v roce 1904 založily sestry Butcharto-
vy. V členitém terénu jsou zasazeny 
miliony květin – begónie, hortensie, 
astry, růže a tisíce letniček – verben, 
nestařců a violek nejrůznějších barev 
a vůní. Poté se nalodíte na příjemnou 
plavbu přes region Gulfských ostrovů. 
Návrat do Vancouveru. Volný program 
ve Vancouveru. Nocleh.
13. den: snídaně. Prohlídka Vancou-
veru, mezi úchvatné památky tohoto 
města určitě patří historický Gastown, 
pulzující a barevný Chinatown, módní 
Granville Island, krásný Stanley Park 
a univerzita Britské Kolumbie. Během 
této prohlídky navštívíte také Storye-
um, jednu z nejnovějších atrakcí Van-
couveru, ve které je bohatá historie 
Britské Kolumbie oživena tvůrčím 
divadelním vyprávěním. Nocleh.
14. den: snídaně. Individuální pro-
gram, transfer na letiště a odlet do 
Evropy.
15. den: přílet do Prahy.
Změna programu vyhrazena.

č. zájezdu termín cena Kč
KNJ171L01 30.06.–14.07.2019 99 990

VYUŽIJTE SLEVU ZA VČASNOU REZERVACI – info str. 4–5

Minimální počet účastníků: 10.
Cena zahrnuje: leteckou přepravu Praha–Calgary, Van-
couver–Praha • dopravu klimatizovaným autokarem  
• 13 nocí v hotelech se snídaní • vstupy dle programu  
• služby česky hovořícího průvodce po celou dobu zájezdu 
• zákonné pojištění ve znění zákona č. 159/99 Sb.
Fakultativní příplatky: pojištění léčebných výloh 
• komplexní pojištění - viz katalog str. 11 • 1lůžkový pokoj 
(23 490 Kč) • komplexní pojištění • stravování a spropitné

Rezervujte na www.firo.cz/KNJ171
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KANADAToronto, Niagarské vodopády a  Montreal 
Toronto • Niagarské vodopády • Montreal 

1. den: odlet z Prahy. Přílet do Toron-
ta, transfer do hotelu a nocleh.
2. den: snídaně. Den začne okružní 
prohlídkou hlavního města provincie 
Ontario. Návštěva obchodního centra 
s jeho mrakodrapy, přístaviště, uni-
verzity a budovy parlamentu. Poté 
následuje výlet k Niagarským vo-
dopádům přes typicky viktoriánské 
městečko Niagara-on-the-Lake. Po 
příjezdu k vodopádům nalodění na 
známou loď Maid of the Mist, která 
pluje přímo k centru vodopádů – Hor-

seshoe Falls. Volný čas k samostatné 
prohlídce okolí vodopádů. Návrat do 
Toronta. Nocleh.
3. den: snídaně, prohlídka Toronta, 
individuální volno. Nocleh.
4. den: odjezd do Montrealu podél 
severního pobřeží řeky Sv. Vavřince 
a zčásti podél historické "Kings High-
way", jenž je nejstarší cestou v Sever-
ní Americe. Po příjezdu do Montrealu 
bude následovat okružní jízda dru-
hým největším francouzsky mluvícím 
městem. Prohlídka moderního centra 

s mrakodrapy, starý přístav, Staré 
město a basilika Notre Dame a Mount 
Royal, podle které dostalo město své 
jméno. Nocleh.
5. den: snídaně, individuální volno  
v Montrealu nebo fakultativně výlet do 
Quebeku. Nocleh.
6. den: individuální volno. Transfer na 
letiště a odlet do Evropy.
7. den: přílet do Prahy.

Změna programu vyhrazena.

č. zájezdu termín cena Kč
KTN171L01 06.05.–12.05.2019 47 990

VYUŽIJTE SLEVU ZA VČASNOU REZERVACI – info str. 4–5

Minimální počet účastníků: 15.
Cena zahrnuje: leteckou dopravu Praha – Toronto - Mont-
real – Praha • transfer z letiště do hotelu a zpět • 5 nocí ve 
2lůžkovém pokoji v 3* hotelu se snídaní • služby průvodce 
FIRO-tour • dopravu minibusem dle programu • zákonné 
pojištění ve znění zákona č. 159/99 Sb.
Fakultativní příplatky: pojištění léčebných výloh 
• komplexní pojištění - viz katalog str. 11 • 1lůžkový pokoj 
(7 990 Kč) • místní doprava MHD • vstupní autorizace do 
Kanady ETA (250 Kč) - nutný biometrický pas

Rezervujte na www.firo.cz/KTN171

NOVINKA V NABÍDCE

ODLET Z PRAHY (NA VYŽÁDÁNÍ ODLET I Z VÍDNĚ)
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SPOJENÉ STÁTY AMERICKÉ Západní pobřeží USA
Los Angeles • Pasadena • San Diego • Las Vegas • Malibu • Santa Monica • San Francisco 
• Pebble Beach • Los Angeles

1. den: odlet z Prahy v dopoledních 
hodinách, přílet do Los Angeles v od-
poledních hodinách. Transfer do hote-
lu, osobní volno, nocleh.
2. den: odjezd od hotelu do čtvrti Bel 
Air, domova mnoha známých osob-
ností amerického filmového a hudeb-
ního průmyslu. Dále budeme pokra-
čovat do milionářské čtvrti Beverly 
Hills, kde můžeme obdivovat pestrost 
místní architektury. Projedeme zná-
mý Sunset Boulevard až na chodník 
slávy ve čtvrti Hollywood. Zastávka 
na nejfotografovanější nápis na světě, 
tzv. „The Sign“. Den zakončíme večer-
ní procházkou po plážích města Santa 
Monica. Nocleh v hotelu.
3. den: odjezd do Universal Studios. 
Celodenní prohlídka filmových studií. 
Po prohlídce přejedeme do města 
Pasadena, které přímo vybízí k večer-
ním prohlídkám či posezení v jedné  
z místních restaurací. Budeme zde 
mít možnost spatřit dům, který po-
sloužil jako kulisa k známému seriálu 
Beverly Hills 90210. Nocleh v hotelu.
4. den: odjezd na Long Beach, indi-
viduální volno a poté odjezd do San 
Diega, kde si prohlédneme centrum 
města a projdeme se známým Ga-
slamp Quarter. Večer můžeme na-
vštívit ostrov Coronado s nádherným 
dřevěným hotelem del Coronado, kde 
přebývala Marilyn Monroe. Nocleh  
v hotelu.
5. den: V dopoledních hodinách na-
vštívíme úchvatnou show kosatek 
v Mořském světě, který je právem 
označován za nejlepší na světě. Od-
poledne přejezd do zábavního centra 
Las Vegas. Pětihodinovou cestu si 
zpříjemníme zastávkou ve „městě du-
chů“ Calico, které svého času bývalo 
centrem těžby stříbra. Ve večerních 
hodinách se ubytujeme v kasinu v sa-
motném centru Vegas. Osobní volno, 
nocleh v hotelu.
6. den: celodenní prohlídka tohoto 
„gamblerského ráje“ Nevady. Pro-
cházkou po tzv. "Stripu" si prohlédne-
me nejznámější kasina, kde budeme 

mít možnost zkusit své štěstí. Nezbyt-
né je také vyjet výtahem na nejvyšší 
bod Vegas, casino Stratosphere, od-
kud je nádherný výhled na celé město. 
Tento den je také možné fakultativně 
navštívit Grand Canyon, který je mno-
hými právem považován za nejkrás-
nější přírodní úkaz na světě. Osobní 
volno, večeře v hotelu, nocleh.
7. den: v ranních hodinách můžeme 
navštívit jednu z největších staveb  
20. století, přehradu Hoover Dam, od-
jezd zpět do Los Angeles, ubytování  
v hotelu, nocleh.
8. den: osobní volno, odjezd do down-
townu LA, kde budeme absolvovat od-
bornou prohlídku. Poté odjezd na pláž 
v Malibu nebo Santa Monice, relaxace 
a koupání v Tichém oceánu. Fakulta-
tivně možnost návštěvy sportovního 
utkání ve Staple’s Center. Nocleh  
v hotelu.
9. den: osobní volno, odjezd do ná-
rodního parku Sequoia. Ubytování je 
zajištěno ve městečku Three Rivers, 
které leží přímo u vstupu do tohoto 
národního parku. Ve večerních ho-
dinách navštívíme místní restauraci  
a povečeříme nefalšovanou americ-
kou deep pan pizzu. Nocleh v hotelu.
10. den: průjezd se zastávkami  
u obřích sekvojí, které váží až 600 tun.  
Při návštěvě parku budeme mít mož-
nost vystoupat na Moro Rock, odkud 
je nádherný výhled do údolí. Přejezd 
do San Francisca. Ubytování v hotelu, 
nocleh.
11. den: celodenní prohlídka měs-
ta. Uvidíme Chinatown, Russian Hill, 
nejklikatější ulici Lombard Street, 
náměstí Alamo s krásnými a nejfoto-
grafovanějšími viktoriánskými domy. 
Svezeme se po strmých ulicích města 
tzv. cable-cars. Pokocháme se pohle-
dem na nádherný most Golden Gate. 
V odpoledních hodinách návrat do 
San Francisca, osobní volno, nocleh 
v hotelu.
12. den: prohlídka přístavní oblasti 
Fisherman’s Wharf. Trajektem se 
dopravíme na ostrov Alcatraz, kde je 

neblaze proslulá věznice přezdívaná 
„Skála“. Prohlédneme si místo, kde 
trávili své roky žaláře známí vězni jako 
např. Al Capone, „Machine Gun Kelly“, 
„Bird Man“ a další. Přejezd do Carme-
lu, osobní volno, nocleh v hotelu.
13. den: odjezd na panoramatickou 
17 mile drive, kde uvidíme známou 
Lone Cypress, golfové hřiště Pebble 
Beach, kde se konal golfový US Open. 
Odpoledne přejedeme do Steinbekov-
ského Monterey. Poté přejezd do Los 
Angeles. Ubytování v hotelu, osobní 
volno, nocleh.
14. den: osobní volno nebo nákupy 
před odjezdem na letiště. Fakultativ-
ně je možné navštívit Getty Center, 
muzeum a uměleckou galerii. V od-
poledních hodinách přejezd na letiště 
LAX a ve večerních hodinách odlet do 
Prahy.
15. den: přílet v dopoledních hodinách 
do Prahy.
Změna programu vyhrazena.

č.zájezdu termín cena Kč
UZA170L01 03.05.–17.05.2019 59 990
UZA170L02 05.07.–19.07.2019 59 990
UZA170L03 06.09.–20.09.2019 59 990

VYUŽIJTE SLEVU ZA VČASNOU REZERVACI – info str. 4–5

Minimální počet účastníků: 10.
Cena zahrnuje: leteckou dopravu • 13 nocí ve 2/3* ho-
telech • průvodce a řidiče v jedné osobě po celou dobu 
zájezdu
• dopravu klimatizovaným minivanem • vstupné do ná-
rodního parku Sequoia, města duchů Calico, prohlídku 
historického downtownu LA, 17 mile drive • večeři bufe-
tovým způsobem v Las Vegas • zákonné pojištění ve znění 
zákona č. 159/99 Sb.
Cena nezahrnuje: fakultativní vstupy a výlety • stravování 
a spropitné (kromě výše zmíněných) • pojištění léčebných 
výloh • komplexní pojištění - viz katalog str. 11 • vstupní 
autorizace do USA ESTA (490 Kč, nutný biometrický pas)
Poznámka: zájezd je pořádán s partnerskou CK.

Rezervujte na www.firo.cz/UZA170
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SPOJENÉ STÁTY AMERICKÉNew York 
- prodloužené letecké víkendy

New York City – největší město USA: 
Nejlidnatější metropole Spojených 
států amerických, rozkládající se 
na východním pobřeží země při ústí 
řeky Hudson do Atlantského oceánu. 
New York je známým multikultur-
ním centrem, ve kterém vzájemně 
se ovlivňující etnika vlastně vytvářejí 
novou kulturu – americkou. Město je 
rozděleno do pěti městských obvodů – 
Manhattan, Brooklyn, Queens, Bronx 
a Staten Island, z nichž každý má svou 
neopakovatelnou atmosféru. Jednou 
z nejznámějších dominant města je 
Socha Svobody, která vítá všechny 
dobrodruhy plavící se do New Yorku 
po moři. Další známou stavbou je 
Brooklyn Bridge, spojující Manhattan 
s Brooklynem. Významným bodem 
a symbolem města je rovněž Times 
Square, náměstí na křižovatce Broad-
waye a Seventh Avenue. Milovníci kul-

tury jistě rádi navštíví Lincoln Center, 
největší kulturní komplex na světě, 
nebo si prohlédnou hodnotné sbírky 
v Brooklyn Museu of Art či v Gug-
genheim Museu. New York je známý  
i díky svým mrakodrapům, takže urči-
tě neopomeňte navštívit Empire State 
Building a World Trade Center site, 
místo, kde stály mrakodrapy zničené 
při teroristických útocích v roce 2001. 
Možnost odpočinku v Central Parku, 
ostrovu přírody uprostřed manhattan-
ských mrakodrapů. Sportovní nad-
šenci se s radostí podívají k význam-
ným stánkům, jako je Madison Square 
Garden, domov hokejových Rangers  
a basketbalových Knicks, nebo Yankee 
Stadium, na kterém hrají domácí zá-
pasy New York Yankees. Tenisový US 
Open se pak odehrává na dvorcích ve 
Flushing Meadows.
1. den: setkání s průvodcem na letišti, 

odlet z Prahy do New Yorku. Po odba-
vení na letišti transfer do hotelu. Uby-
tování, dle letového řádu procházka  
s průvodcem nebo individuální volno, 
nocleh.
2. den: dopoledne procházka po New 
Yorku s průvodcem. Možnost sezná-
mit se více s touto metropolí – Man-
hattan, centrum hudby a umění, slav-
ná Broadway, Wall Street, Chinatown 
a Pátá Avenue. Odpoledne až večer 
individuální návštěva Empire State 
Building, odkud je nejkrásnější po-
hled na rozzářený Manhattan. Nocleh.
3. den: ráno výlet k Soše Svobody, 
eventuálně projížďka lodí kolem Man-
hattanu. Individuální program, mož-
nost fakultativních výletů. Nocleh.
4. den: možnost posledních nákupů. 
Transfer na letiště a odlet zpět do ČR.
5. den: přílet do Prahy.
Změna programu vyhrazena.

č. zájezdu termín kategorie ubytování cena  Kč
UVN170L01 17.01.-21.01.2019 Brooklyn 2/3* 29 990
UVN170L02 07.02.-11.02.2019 Brooklyn 2/3* 29 990
UVN170L03 14.03.-18.03.2019 Brooklyn 2/3* 31 990
UVN170L04 18.04.-22.04.2019 Brooklyn 2/3* 31 990
UVN170L05 04.05.-08.05.2019 Manhattan 2/3* 39 990
UVN170L06 04.07.-08.07.2019 Brooklyn 2/3* 34 990
UVN170KL07 13.09.-17.09.2019 Brooklyn 2/3* 31 990
UVN170L08 15.11.-19.11.2019 Manhattan 2/3* 37 990

VYUŽIJTE SLEVU ZA VČASNOU REZERVACI – info str. 4–5

Minimální počet účastníků: 10.
Cena zahrnuje: leteckou přepravu Praha – New York – 
Praha s možnými přestupy • 3 noci v hotelu odpovídající 
vybrané variantě zájezdu • transfer letiště – hotel– letiště 
• služby česky hovořícího průvodce • zákonné pojištění ve 
znění zákona č. 159/1999 Sb.
Fakultativní příplatky: pojištění léčebných výloh 
• komplexní pojištění - viz katalog str. 11 • fakultativní 
vstupy a výlety • stravování • 1lůžkový pokoj (9 990 Kč)  
• vstupní autorizace do USA ESTA (490 Kč, nutný biomet-
rický pas)

Rezervujte na www.firo.cz/UVN170

ODLET Z PRAHY (NA VYŽÁDÁNÍ ODLET I Z VÍDNĚ)
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SPOJENÉ STÁTY AMERICKÉ Napříč Amerikou
Washington • New York •  Buffalo • Niagarské vodopády • San Francisco • NP Yosemite 
• Death Valley • Las Vegas • NP Zion • NP Bryce Canyon • Lake Powell • NP Grand Canyon 
• zámek Montezuma • Scottdale • NP Joshua Tree • Palm Springs • Los Angeles • Universal Studios

1. den: odlet z Prahy. Přílet do 
Washingtonu, transfer do hotelu, in-
dividuální volno, ubytování a nocleh.
2. den: prohlídka města, která zahr-
nuje Bílý dům, budovu Kapitolu, Pa-
mátník A. Lincolna, Arlingtonský ná-
rodní hřbitov, kde můžete vidět i hrob 
J. F. Kennedyho, atd. V odpoledních 
hodinách individuální volno. Nocleh.
3. den: transfer vlakem do New Yor-
ku (doba přejezdu cca 3 hodiny). Mezi 
mnoho pamětihodností patří Pátá 
Avenue, Rockefeller Center, Broad-
way, Wall Street, Central Park, Chi-
natown a další. Nocleh.
4. den: pokračování prohlídky New 
Yorku z předešlého dne, individuální 
volno.
5. den: dle letové řádu transfer na 
letiště a odlet do Buffala. Odpolední 
nebo večerní prohlídka města a jeho 
pamětihodností. Nocleh.
6. den: den u Niagarských vodopádů. 
Nalodění na známou loď "Maid of the 
Mist", která zamíří přímo k vodopádu 
Horseshoe. Nocleh.
7. den: v ranních hodinách transfer 
na letiště a přelet do San Francisca.  
Po příletu transfer do hotelu, ubytová-
ní a nocleh.
8. den: dopoledne prohlídka města, 
při které uvidíte Union Square, Civic 
Centrum, Fisherman Wharf a mnoho 
dalších zajímavostí. Nádherný výhled 
na San Francisco a Východní záliv bu-
dete mít z Twin Peaks. Poté, co bude-
te stát na vrcholu kopce a pozorovat 
mlhu přes Golden Gate, snadno po-
rozumíte, proč se San Francisco na-
zývá nejkrásnějším městem Ameriky.  
K hlavním atrakcím tohoto města jistě 
patří také cable cars a nejklikatější 
ulice Lombard Street. Nocleh.
9. den: brzy ráno přejezd do nejzná-
mějšího národního parku Kalifornie – 
Yosemite. Tento park je zhruba stejně 
velký jako stát Rhode Island a každo-
ročně sem přijíždějí miliony turistů, 
aby se přesvědčili o jeho kráse. Yos-
emitský národní park patří k ikonám 
amerického západu, najdete tu krás-
né scenérie, úžasné vyhlídky, hřmící 

vodopády, dechberoucí skalní stěny 
i skoro nekonečnou divočinu. Budete 
mít možnost si zde prohlédnout obry  
z rostlinné říše – sekvoje. Při prohlíd-
ce parku uvidíte velkolepý El Capitan  
a Half Dome. Nocleh.
10. den: v brzkých ranních hodinách 
přejezd do Death Valley, cestou za-
stavíte v Hot Creek u Mammoth La-
kes. V těchto horkých pramenech 
se budete mít možnost vykoupat  
a nabrat síly na další cestu. Příjezd do 
Death Valley – Údolí smrti, což je nej-
níže položené místo kontinentu. Při 
projíždění tohoto národního parku bu-
dete mít pocit, že je to nekončící údolí.  
Po návštěvě národního parku pokra-
čujete do Las Vegas. Nocleh.
11. den: Las Vegas je zvané hlavním 
městem hazardu. Celý den si můžete 
užívat všeho, co toto město, které ni-
kdy nespí, nabízí. Hotely a kasina v po-
době středověkých zámků a pyramid, 
všudypřítomná světla neonů, zábavné 
show, vystoupení špičkových hvězd  
a hlavně vidina výhry, to je Las Vegas. 
Městem vede široká pěší zóna – uli-
ce zvaná Strip. Světelná show vytváří 
úchvatné divadlo a láká návštěvníky 
kasin a restaurací. Toto město je nej-
rychleji rostoucím městem na ame-
rickém západě. Nocleh.
12. den: ráno odjezd z Las Vegas za 
poznáním dalších krás západní části 
USA. Cesta povede do Utahu, do NP 
Zion. Slovo Zion (Sion) pochází z heb-
rejštiny a znamená mimo jiné posvát-
né místo. Tento park jsou především 
červené skály a hlavní kaňon, který 
vyhloubila řeka Virgin do místního 
pískovce. Dále navštívíte NP Bryce 
Canyon, je to jeden z nejmalebnějších 
národních parků. Budete mít možnost 
projít se kaňonem mezi tisíci skal-
ních věží, výčnělků, kamenných jehel  
a hřebenů. Nocleh.
13. den: v ranních hodinách odjezd  
k jezeru Lake Powell, kde budete mít 
možnost překročit Glen Canyon Dam. 
Poté už vaše cesta směřuje ke Grand 
Canyonu, který je znám jako jeden 
ze sedmi divů světa. Fakultativně vy-

hlídkový let helikoptérou nad Grand 
Canyonem. Tento park je známý pro 
svou ohromující velikost, ale i svou 
nádherně barevnou a členitou krajinu. 
Nocleh.
14. den: ráno se přesunete přes Oak 
Creek Canyon, který je známý pro své 
úžasně barevné útesy. Zastávka u zří-
cenin zámku Montezuma. Když bylo 
toto město "objeveno", lidé se domní-
vali, že je to tajné město, kam se kdysi 
ukryli mexičtí indiáni po kolonizaci 
Španěly. Byla to svým způsobem ob-
ranná pevnost, protože žádný nepřítel 
neměl šanci se nahoru dostat. Příjezd 
do Scottdale ve státě Arizona. Nocleh.
15. den: cesta povede směrem na 
západ do Los Angeles přes malebnou 
pouštní krajinu. Krátká zastávka v Jo-
shua Tree a Palm Springs, nejlákavěj-
ším místě v jižní Kalifornii. Jeho polo-
ha mezi pásmy hor, jež jej obklopují 
jak z jihu, tak severu či západu, nabízí 
nejen lákavé turistické procházky, ale 
i výjezd lanovkou na Mt. San Jacinto, 
jenž vám poskytne nádherné scénic-
ké pohledy do všech světových stran. 
Vrcholky bývají pokryty sněhem, za-
tímco dole v Palm Springs zůstávají 
teploty velmi příjemné. Příjezd do Los 
Angeles, ubytování a nocleh.
16. den: Los Angeles – největší město 
USA a jedno z nejvýznamnějších svě-
tových center kultury, vědy, technolo-
gií, mezinárodního obchodu a vzdělá-
ní. Prohlídka města, při které objevíte 
většinu zajímavých míst, která nabízí 
– Beverly Hills, Downtown, bájný Ho-
llywood se svým chodníkem slávy, 
Santa Monicu, Venice Beach a mno-
ho dalších. Návštěva filmových studií  
a zábavního parku – Universal Stu-
dios, kde vás Hollywood pustí tak blíz-
ko, že můžete slyšet i zvuk filmových 
kamer. Nocleh.
17. den: individuální program. Trans-
fer na letiště a odlet do Evropy.
18. den: přílet do Prahy.

Změna programu vyhrazena.

č. zájezdu termín cena Kč
UNA170L01 27.04.–14.05.2019 97 990

VYUŽIJTE SLEVU ZA VČASNOU REZERVACI – info str. 4–5

Minimální počet účastníků: 15.
Cena zahrnuje: leteckou přepravu Praha – Washington, 
New York – Buffalo, Buffalo – San Francisco, Los Angeles 
– Praha s přestupy • dopravu klimatizovaným minibusem 
• 16 nocí v 2/3* hotelech • vstupy dle programu • služby 
česky hovořícího průvodce • zákonné pojištění ve znění 
zákona č. 159/99 Sb.
Fakultativní příplatky: pojištění léčebných výloh 
• komplexní pojištění – viz katalog str. 11 • 1lůžkový po-
koj (21 990 Kč) • fakultativní vstupy a výlety • stravování 
a  spropitné  • vstupní autorizace do USA ESTA (490 Kč, 
nutný biometrický pas)

Rezervujte na www.firo.cz/UNA170

ODLET Z PRAHY (NA VYŽÁDÁNÍ ODLET I Z VÍDNĚ)
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SPOJENÉ STÁTY AMERICKÉPutování po východě USA 
a velká americká jezera
Boston • New York • Washington DC • Philadelphia • Cleveland • Chicago

1. den: odlet z  Prahy do Bostonu, 
transfer do hotelu, ubytování. Večeře 
a nocleh.
2. den: snídaně, prohlídka Bostonu, 
krásného města na východním po-
břeží USA. Boston je zároveň jedním 
z nejstarších a kulturně nejvýznam-
nějších měst země. Turistickým lá-
kadlem jsou zde galerie a muzea, 
zejména největší z nich, Museum of 
Fine Arts. Po obědě následuje odjezd 
do New Yorku. Večeře a nocleh.
3. den: snídaně, New York, nazývaný 
také „Big Apple“, je jedno ze světově 
nejzajímavějších měst, které okouzlu-
je svou atmosférou, fascinuje památ-
kami a turisty přitahují také nákupní 
zóny s množstvím obchodů. Okružní 
prohlídka městem bude zahrnovat 
návštěvu Páté Avenue, Rockefeller 
center, Broadway, Central park, Wall 
Street, Chinatown a další. Po obědě 
nalodění na trajekt směrem ke Staten 
Island. Cestou si můžete vychutnávat 
panoramatický pohled na sochu Svo-

body a její okolí.
4. den:  snídaně, pokračování pro-
hlídky New Yorku, individuální volno 
nebo program s průvodcem. Oběd. 
Návštěva Empire State Building nebo 
individuální návštěva Metropolitního 
muzea nebo individuální volno. Veče-
ře, nocleh.
5. den: snídaně, odjezd do Philadel-
phie,  bývá označována jako město 
„bratrské lásky“, je také místem zro-
zení americké nezávislosti a historie. 
Následuje prohlídka historického 
centra: Liberty Bell, Independence 
Hall, Independence National Historic 
Park a další. Oběd. Odjezd do Washin-
gtonu. Večeře a nocleh.
6. den: snídaně, návštěva Washing-
tonu, hlavního města Spojených států 
amerických. Prohlídka zahrnuje ná-
vštěvu Bílého domu, budovy Kapitol, 
Memorialu Lincolna nebo Arling-
tonského národního hřbitova, kde je  
k vidění i hrob J. F. Kennedyho atd. Po 
obědě odjezd do Amish Country. 

Večeře a nocleh.
7. den: snídaně, cesta přes Penns-
ylvánii s  obědem na cestě do Cleve-
landu. Po příjezdu návštěva Rock and 
Roll Hall a Fame. Večeře a nocleh.
8. den: snídaně, odjezd do Chicaga  
s obědem na cestě. Příjezd do Chica-
ga. Večeře a nocleh.
9. den: snídaně, prohlídka Chica-
ga. Návštěva Buckingham Fountain, 
The Miracle Mile, The Gold Coast, 
The Loop atd. Dále navštívíme Willis 
Tower, nejvyšší budovu ve Spojených 
státech a 3. nejvyšší na světě. Oběd a 
poté následuje plavba po Michigan-
ském jezeře s výhledem na chicagské 
věže. Večeře a nocleh.
10. den: snídaně, individuální volno v 
centru Chicaga (volný čas na oběd), 
následuje transfer na letiště a odlet 
zpět do ČR.
11. den: přílet do Prahy.

Změna programu vyhrazena.

č. zájezdu termín cena Kč
UPV175L01 17.09.–27.09. 2019 74 990

VYUŽIJTE SLEVU ZA VČASNOU REZERVACI – info str. 4–5

Minimální počet účastníků: 20.
Cena zahrnuje: leteckou přepravu Praha – Boston – 
Chicago – Praha • dopravu klimatizovaným autokarem  
• 9 nocí v 2/3* hotelech s polopenzí • vstupy dle programu 
• služby česky hovořícího průvodce • zákonné pojištění ve 
znění zákona č. 159/99 Sb.
Fakultativní příplatky: pojištění léčebných výloh 
• komplexní pojištění - viz katalog str. 11 • 1lůžkový pokoj 
(14 990 Kč) • fakultativní vstupy a výlety • vstupní autori-
zace do USA ESTA (490 Kč)

Rezervujte na www.firo.cz/UPV170

PLNÁ PENZE V CENĚ
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KUBA Velká cesta Kubou
Havana • Cienfuegos • Trinidad • Playa Ancon • Bayamo • Santiago de Cuba • Camaguey 
• Santa Clara • Varadero

1. den: odlet z Prahy do Havany, se-
tkání s místním průvodcem, transfer 
do Havany, ubytování v hotelu, večeře, 
nocleh.
2. den: snídaně. Pěší procházka (sta-
rá koloniální část Havany – katedrála 
s náměstím, náměstí Plaza de Armas 
s bývalým prezidentským palácem, 
navštívíme muzeum rumu Hava-
na Club, ochutnávka (fakultativně).  
Po obědě (fakultativně) v typické re-
stauraci zamíříme do moderní části 
hlavního města (náměstí Revoluce, 
El Malecon a další důležitá místa).  

V podvečer návrat do hotelu, večeře  
a nocleh. Večer možnost návštěvy ty-
pického kubánského kabaretu Tropi-
cana (za příplatek).
3. den: snídaně. Cesta směrem na 
jihovýchod do města Cienfuegos (cca 
250 km od hlavního města). Měs-
to Cienfuegos, zvané Perla jihu, se 
může pochlubit množstvím krásně 
zrekonstruovaných budov, mezi jiný-
mi: katedrála, divadlo, kulturní dům, 
hudební altán, Palacio del Valle. Oběd 
(fakultativně). Přejezd na ubytování. 
večeře a nocleh.

4. den: po snídani cesta do Trinida-
du, prohlídka města (na seznamu 
UNESCO). Atmosféru koloniálního 
města zpestří ochutnávka typické-
ho místního nápoje La Canchachara 
(fakultativně). Po obědě odpoledne 
volné, možnost (fakultativně) návštěvy 
místních muzeí se sbírkou nejrůzněj-
ších předmětů od dob objevení Kuby 
nebo nákup suvenýrů. Cesta do Playa 
Ancon. Ubytování a večeře v hotelu, 
nocleh.
5. den: po snídani cesta do korzárské-
ho městečka Bayamu, návštěva kos-

č. zájezdu termín cena Kč
KVO120L01 20.03.–01.04.2019 53 990
KVO120L02 02.11.–14.11.2019 54 990

VYUŽIJTE SLEVU ZA VČASNOU REZERVACI – info str. 4–5

Minimální počet účastníků: 15.
Cena zahrnuje: leteckou přepravu Praha – Havana – Pra-
ha • transfery letiště–hotel–letiště • dopravu klimatizo-
vaným autokarem dle programu • 8 nocí ve 2lůžkovém 
pokoji ve 2–3* hotelech s polopenzí • 3 noci s all inclusive  
v hotelelech 3–4* • vstupy dle programu, pokud není uve-
deno jinak • průvodce FIRO-tour • služby místního prů-
vodce • zákonné pojištění ve znění zákona č. 159/99 Sb.
Povinné příplatky: vízum na Kubu (cca 990 Kč, vyřizuje 
CK) • odletová taxa z Kuby (cca 25 CUC) – placeno na místě
Fakultativní příplatky: pojištění léčebných výloh 
• komplexní pojištění viz katalog str. 11 • 1lůžkový pokoj  
(6 990 Kč) • obědy dle programu • spropitné (cca 15 EUR) 
• vstupy • fakultativní výlety v místě
Poznámka: vstupy do objektů a památek při prohlídkách 
nejsou součástí ceny. Doporučujeme počítat s částkou cca 
35 CUC na vstupy. Fakultativní výlety během pobytu ve Va-
raderu možno zakoupit na místě u zástupce CK FIRO-tour. 
Změna programu vyhrazena.

Rezervujte na www.firo.cz/KVO120

OBLÍBENÝ PROGRAM 
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tela a prohlídka města, fakultativně 
oběd. Ubytování v Bayamo, večeře.
6. den: snídaně a přejezd do Santia-
gu de Cuba. Právě zde Fidel Castro 
vyhlásil vítězství kubánské revoluce 
(historické Muzeum 26. června, zva-
né Montcada, hřbitov Santa Ifi genia), 
prohlídka města, oběd fakultativně. 
Dle časových možností odpoledne 
volno. Večeře a nocleh v Santiago de 
Cuba.
7. den: po snídani cesta do Cama-
guey. Oběd (fakultativně). Prohlídka 
(velmi dobře zachovalé centrum) 

jednoho z prvních sedmi městeček, 
založených po příchodu španělských 
kolonizátorů na Kubu v letech 1514–
1515. Ubytování, večeře a nocleh  
v hotelu v Camaguey.
8. den: po snídani se vypravíme do 
města Santa Clara. Cestou zastavíme 
na oběd (fakultativně). Ubytování a ve-
čeře v hotelu, nocleh.
9. den: snídaně. Prohlídka města 
Santa Clara (město spojené s Che 
Guevarou), navštívíme Mausoleo del 
Che. Odpoledne se vypravíme do Va-
radera, cestou zastavíme na oběd (fa-

kultativně). Ubytování, večeře v hotelu 
ve Varaderu.
10.-11. den: volný den ve Varaderu  
s možností koupání a odpočinek k na-
čerpání energie (hotel s all inclusive).
12. den: během dne transfer na leti-
ště a odlet do ČR, přílet do Prahy dle 
let. časů 12. nebo 13. den.
.
Změna programu vyhrazena.
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KUBA Krásy Kuby s prodloužením ve Varaderu
Varadero • Havana • Piňar del Rio • Cienfuegos • Trinidad • Santa Clara • Varadero

1. den: odlet z Prahy do Havany, pří-
let, transfer do Havany, ubytování  
v hotelu, večeře.
2. den: snídaně. Pěší procházka (sta-
rá koloniální část Havany – katedrála 
s náměstím, náměstí Plaza de Armas 
s bývalým prezidentským palácem, 
navštívíme muzeum rumu Hava-
na Club, ochutnávka (fakultativně).  
Po obědě (fakultativně) v typické re-
stauraci zamíříme do moderní části 
hlavního města (náměstí Revoluce, 

El Malecon, fakultativně navštívíme 
hřbitov Colon a další důležitá místa). 
V podvečer návrat do hotelu, večeře 
a nocleh.
3. den: po snídani odjedeme do pro-
vincie Piňar del Rio. Cestou můžeme 
obdivovat malebnou krajinu. Návštěva 
továrny na výrobu kubánského tabá-
ku. Navštívíme i údolí Valle Viňales 
(na seznamu UNESCO), zastavíme na 
vyhlídce, oběd (fakultativně). Cesta 
přírodou k indiánské jeskyni Cueva 

del Indio, možnost plavby na loďkách. 
Ubytování v Havaně. Večeře, nocleh.
4. den: snídaně. Odjezd do Cienaga 
de Zapata, návštěva krokodýlí farmy, 
možnost projížďky loďkou kolem la-
guny Aldea Taina. Oběd v restaura-
ci La Boca (fakultativně), odjezd do 
Playa Giron, možnost návštěvy Muzea 
Invaze. Pokračování v cestě do města 
Cienfuegos, krátká prohlídka města  
a odjezd na ubytování, večeře.
5. den: po snídani výlet do Trinida-

č. zájezdu termín cena Kč hotel 3* cena Kč hotel 4*
KCU120L01 08.03.-19.03.2019 49 990 52 990
KCU120L02 27.09.-08.10.2019 49 990 52 990

VYUŽIJTE SLEVU ZA VČASNOU REZERVACI – info str. 4–5

Minimální počet účastníků: 15.
Cena zahrnuje: leteckou přepravu Praha - Havana – Pra-
ha • transfery dle programu • dopravu klimatizovaným 
autokarem dle programu • 6 nocí ve 2lůžkovém pokoji ve 
2–3* hotelech s polopenzí během okruhu • 4 noci s all inc-
lusive ve vybraném hotelu 3* nebo 4* ve Varaderu • vstupy 
dle programu, pokud není uvedeno jinak • průvodce FIRO-
-tour • služby místního průvodce dle potřeby • zákonné 
pojištění ve znění zákona č. 159/99 Sb.
Povinné příplatky: vízum na Kubu (cca 990 Kč, vyřizuje 
CK) • odletová taxa z Kuby (cca 25 CUC) - placeno na místě
Fakultativní příplatky: komplexní pojištění • pojištění lé-
čebných výloh viz katalog str. 11 • 1lůžkový pokoj (5 990 Kč)  
• obědy dle programu • spropitné (cca 15 EUR) • vstupy  
• fakultativní výlety v místě
Poznámka: vstupy do objektů a památek nejsou součástí 
ceny. Doporučujeme počítat s částkou cca 25 CUC na vstu-
py. Fakultativní výlety během pobytu ve Varaderu možno 
zakoupit na místě u zástupce CK FIRO-tour.

Rezervujte na www.firo.cz/KCU120

OBLÍBENÝ PROGRAM S PRODLOUŽENÍM U MOŘE
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du, prohlídka města (na seznamu 
UNESCO). Atmosféru koloniálního 
města zpestří ochutnávka typického 
místního nápoje La Canchanchara 
(fakultativně). Odpoledne bude mož-
nost nakoupit suvenýry na místním 
trhu nebo navštívit fakultativně míst-
ní muzeum se sbírkou nejrůznějších 
předmětů od dob objevení Kuby.  
Návrat na nocleh. Večeře a nocleh.
6. den: po snídani odjezd do hor To-
pes de Collantes, výlet do parku Gu-

anayara. Procházka po parku (pěšky). 
Oběd v parku. Odpoledne odjezd do 
Santa Clary. Ubytování, večeře, noc-
leh v hotelu.
7. den: po snídani krátká prohlídka 
města Santa Clara. Mimo jiné navštíví-
me mauzoleum Ernesta Che Guevary. 
Možnost návštěvy památníku vlaku 
„tren blindado“, který přepravoval 
poslední munici za diktátora F. Ba-
tisty. Po obědě odjezd do Varadera, 
ubytování ve vybraném hotelu. Večeře  

a nocleh ve vybraném 3* nebo 4* ho-
telu.
8.-10. den: volné dny ve Varaderu  
s all inclusive ve vybraném 3* nebo 
4* hotelu.
11. den: během dne transfer na letiš-
tě do Havany a odlet do ČR.
12. den: Přílet do ČR (dle let. časů 
může být i 13. den).

Změna programu vyhrazena.
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MEXIKO Velká cesta Mexikem
Mexico City • Teotihuacán • Puebla • Oaxaca • Tichý oceán - Puerto Angel • San Cristobal de las 
Casas • Aqua Azul • Palenque • Yucatán • Tulum • Chichén Itzá 

Tato oblíbená cesta ve všech ohle-
dech předčí očekávání návštěvníků. 
Koloniální města, nádherná příroda, 
unikátní památky, příjemní lidé, fan-
tastické koupání a vynikající kuchyně 
představují potenciál Mexika. To vše 
v množství a na takovém prostoru, 
že se cítíte být spíše cestovatelem, 
než turistou. Program tohoto zájez-
du je pestrý a tematicky vyvážený 
tak, abyste pohodlně viděli, poznali 
a ochutnali během 14 dnů pobytu co 
nejvíce.
1. den: odlet z Prahy s přestupem. 
Přílet do metropole Mexico City ve 
večerních hodinách, poté transfer do 
historického centra města a ubytování 
v hotelu. Nocleh.
2. den: po snídani prohlídka domi-
nant centrálního náměstí Constitu-
ción s budovami Palacio Nacional, 
metropolitní katedrálou a obřadním 
centrem Aztéků. Hlavním velkorysým 
bulvárem projedeme do Antropologic-
kého muzea, které soustředí nejlepší 
sbírky mexických předkolumbovských 
kultur na světě. Poté přejezd asi  
50 km za město k největší archeolo-
gické zóně – Teotihuacán (přezdívané 
Město bohů), které dominují „Třída 
mrtvých“ a pyramidy Slunce a Měsí-
ce. Společná prohlídka centra, které 
zaniklo dřív, než se vlády nad okolním 
územím ujali Aztékové. Večerní návrat 
do města. Nocleh.

3. den: ráno odjezd do města Puebla 
kolem vulkánů Iztaccíhuatl a Popo-
katépetl se zastávkou na překvapivou 
snídani v horách. Návštěva Puebly, 
která si zachovala koloniální půvab 
díky více než 70 kostelům a množství 
dalších historických staveb, jejichž 
fasády jsou zdobeny pestrými, ručně 
malovanými kachličkami. Odpoledne 
procházka mezi kaktusy v biosférické 
rezervaci Tehuacán, navečer příjezd 
do města Oaxaca a ubytování v hotelu. 
Nocleh.
4. den: po snídani návštěva kultovního 
centra údolí Oaxaca – pyramidy, které 
vystavěli Zapotékové a Mixtékové na 
plošině kopce Monte Alban. Docho-
vané struktury staveb a pradávných 
reliéfů spolu s unikátní polohou při-
nášejí opravdu mimořádný zážitek. 
Následuje prohlídka okolních údolí se 
zastávkou na plantážích agáve, kde se 
vyrábí stále oblíbenější Mezcal - ko-
řalka s „červem“ a oběd na venkov-
ské haciendě. Odpoledne návrat do 
města, prohlídka malebného centra 
Oaxaca, jeho tržišť nebo volno na po-
zorování ruchu a atmosféry náměstí. 
Nocleh.
5. den: brzy ráno přejezd (s pře-
stávkami cca 7 hodin) přes krásné 
pohoří Sierra Madre del Sur velmi 
rozmanitou krajinou k nejkrásnějším 
plážím na pobřeží Tichého oceánu.  
V odlehlých oblastech okolo rybář-

ského přístavu Puerto Angel, dosud 
málo zasažených cestovním ruchem, 
objevíte ideální místo na odpočinek  
a načerpání energie. Ubytování  
v hotýlku na pláži. Nocleh.
6. den: celodenní volno na písčité, 
přes kilometr dlouhé pláži, na které 
slunce vychází a zapadá do Tichého 
oceánu nebo fakultativně krátký výlet 
do malé přírodní rezervace, kde se 
vydáte na pramici mezi mangrovový 
porost za krokodýly a vodním ptac-
tvem. Teplý oceán s příbojovými vlna-
mi skýtá nádherné koupání, zábavu 
a úchvatnou podívanou od úsvitu do 
soumraku. Nocleh.
7. den: další čas pro odpočinek  
a relaxaci na opravdu úžasném mís-
tě nebo fakultativně výlet člunem na 
oceán za pozorováním mořských ži-
vočichů (delfínů, želv a případně vel-
ryb). Cestou koupání a šnorchlování  
v krytých zátokách a samozřejmě ryba-
ření. Báječné pokrmy pro trosečníky.  
V podvečer přejezd do Tehuantepecu 
k přenocování. Nocleh.
8. den: ráno pokračuje putování do 
velmi atraktivního státu Chiapas - úze-
mí s nejvyšším procentem původních 
kmenů. Cílem je tradiční indiánská 
metropole San Cristobal de Las Ca-
sas, ale cestou ještě bude zastávka u 
kaňonu Sumidero. Vyhlášená přírodní 
atrakce na vodnaté řece Grijalva nabí-
zí možnost výletu motorovým člunem 

č. zájezdu termín cena Kč
MVC149L01 12.02.–27.02.2019 76 990
MVC149L02 05.03.–20.03.2019 76 990
MVC149L03 08.10.–23.10.2019 76 990
MVC149L04 15.11.–30.11.2019 76 990

VYUŽIJTE SLEVU ZA VČASNOU REZERVACI – info str. 4–5

Minimální počet účastníků: 14
Cena zahrnuje: leteckou přepravu Praha–Mexico City–
Praha s přestupy vč. všech letištních poplatků • pře-
let Merida–Mexico City • transfery a dopravu v Mexiku 
klimatizovaným autobusem • 14 nocí ve 3-4* hotelech  
• 13x snídaně • doprovod a služby českého průvodce  
• služby místního průvodce dle potřeby • zákonné pojiště-
ní ve znění zákona č. 159/99 Sb.
Fakultativní příplatky: pojištění léčebných výloh 
• komplexní pojištění - viz katalog str. 11 • 1lůžkový pokoj 
(11 990 Kč) • vstupy cca 50 USD • strava mimo snídaně cca 
300 USD • fakultativní výlety cca 75 USD • spropitné pro 
pokojské • spropitné pro řidiče cca 20 USD/os. na konci 
zájezdu.
Poznámka: program 14. dne může být změněn s ohledem 
na aktuální podmínky.

Komfort a bezpečnost na cestě
Náš dopravní partner disponuje nejmodernějšími autobu-
sy, které jsou přes satelit stále pod dohledem dispečinku. 
Ten také zajišťuje aktuální dopravní informace pro optima-
lizaci plánované trasy, aby byla co nejrychlejší, pohodlná  
a bezpečná. Profesionální řidiči jsou pečlivě vybíráni s dů-
razem na znalost oblastí, do kterých se cestuje, schopnos-
ti předvídat možná rizika a pozornost a péči, které věnují 
klientům.

Který z termínů vybrat?
Do Mexika lze jistě cestovat celoročně, zde přesto přiná-
šíme pár informací, abyste si mohli vybrat ten nejlepší 
termín. Přitažlivost této destinace násobně roste v období 
našeho podzimu, zimy a jara. Odletět ze sychravých a še-
divých dnů do sluncem provoněného a barevného Mexika 
je ten nejlepší nápad.
Období dešťů (nejsou to monzunové lijáky) končí v říjnu, 
pak je obloha většinou modrá, vody Karibského moře i Ti-
chého oceánu jsou vyhřáté na teplotu okolo 30 stupňů a po 
vydatných deštích bude krajina ještě několik týdnů svěží a 
zelená. V karibské oblasti však ještě mohou hrozit menší 
tropické bouře a hurikány. Začátkem listopadu můžete za-
žít velmi zajímavé mexické svátky „mrtvých“.
O teplotu vody a vzduchu nemusíte mít obavu ani během 
ryze zimních měsíců, i když v nadmořské výšce centrální-
ho Mexika může být v noci a ráno docela chladno. Studené 
fronty ze severu zde dokážou srazit teplotu až k blízkosti 
nuly. Přes den se však díky stabilnímu podnebí oteplí na 
velmi příjemných 25 stupňů a na pobřeží ještě o něco více. 
U Karibiku je však počasí rozmarné asi jako v dubnu u nás.
Vegetace je však s výjimkou tropických oblastí již suchá  
a stromy, které se zbavily listí, začínají už počátkem úno-
ra kvést. Jaká krása! Koncem února se také konají pestré  
a zábavné karnevaly.
V březnu začíná rychle jaro. Delší dny, více slunce a teplej-
ší noci, koncem dubna vrcholí období sucha. Hnízdí ptáci, 
dozrává skvělé tropické ovoce jako papaya a mango. Také 
na karibském pobřeží je už spolehnutí na počasí a sezona 
je v plném proudu.

Co budu jíst?
Mylná a hluboce zakořeněná představa o pálivé mexické 
kuchyni v myslích lidí přetrvává, dokud autentickou stravu 
neochutnají. Nabídka jídel je v Mexiku tak široká, že prak-
ticky můžete jíst, na co jste byli zvyklí. Míchaná vajíčka  © Milan Štěpánek - Sumidero

OBLÍBENÝ PROGRAM 
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k snídani, kávu, čaj nebo kakao. Kuře, řízek nebo těstoviny 
k obědu, a samozřejmě dobrou polévku, co třeba zeleni-
nový vývar?
Bylo by však chybou neochutnat něco méně konvenčního 
a případně si jídlo nepřiostřit pikantními omáčkami, které 
jsou vždy na stole.
Tradičním základem mexické kuchyně je kukuřice, ze kte-
ré se dělají placky - tortily. Plní se nejčastěji sýrem – que-
sadillas, nebo nadrobno nakrájeným masem se zeleninou 
- tacos, či s omáčkou a smetanou - enchiladas. Ještě 
tradičnější jsou tamales (v banánovém listu nebo kukuřič-
ném ošustí vařené těsto s kuřecím masem a omáčkou ze 
zelených, nikoliv nezralých rajčat nebo červených paprik).
Dále vás čeká spousta výborného ovoce, čerstvé ovocné 
šťávy, ryby, krevety a jiní mořští živočichové, pečené selát-
ko na pomerančích nebo zmrzlina, Platano Frito (smažený 
banán) a domácí dorty všeho druhu jako dezert.
Bylo by toho ještě hodně, ale od toho budete mít v patách 
průvodce, který vám poradí a doporučí, co objednat si pod-
le vaší aktuální chuti.

Čeho se obávat?
V souvislosti s Mexikem se u nás bohužel skloňuje v prvé 
řadě kriminalita spojená s válkou drogových kartelů pro-
ti armádě či policii. Jaký to má ale vliv na život v zemi  
a cestovní ruch? Lze říci, že minimální, jelikož se většina 
násilností odehrává v příhraničních oblastech s USA, jako 
jsou Ciudad Juarez, Matamoros nebo Tijuana. Určité pro-
blémy sice jsou v letoviscích Acapulco a Cancún, ale zde 
jako by šlo o dva rozdílné světy. Násilí související s bojem  
o zisky na drogových obchodech jde mimo turistiku  
a všední život obyvatel. Ostatně o tom svědčí obrovský 
počet turistů (přes 3 miliony), kteří každoročně navštíví 
právě Cancún a přilehlou Rivieru Maya, aby zde v klidu a 
pohodě strávili svou vysněnou dovolenou.
Když cestujeme mimo velká města nebo letoviska, čekají 
nás cestou občas vojenské kontroly, které však autobus  
s turisty téměř nezdrží. Mají zabránit transportu narkotik, 
převozu zbraní a peněz, které s tímto velkým businessem 
souvisí. Vždy se ale potkáte s velmi pohodovou a přátel-
skou atmosférou, která vám umožní užít si v klidu krásy  
a pohostinnost Mexika.
Po zdravotní stránce se nemusíte přehnaně obávat nebez-
pečných nástrah. Hygiena i zdravotní péče je na poměrně 
vysoké úrovni a počet turistů, které postihnou vyhlášené 
zažívací potíže, se stále zmenšuje. Očkování pro cestu do 
Mexika jsou našimi středisky pouze doporučená, nikoliv 
povinná, proto záleží na každém z vás, jak se zdravotní 
přípravou naložíte s ohledem na svůj zdravotní stav.

Rezervujte na www.firo.cz/MVC149

mezi skalisky vysokými až 1000 m.  
K večeru ubytování v historickém 
centru San Cristobalu – malebného 
koloniálního města v horách. Krát-
ká procházka na zorientování a něco 
dobrého k večeři. Nocleh.
9. den: po snídani prohlídka pěší zóny 
s rušným životem a návštěva pestro-
barevného trhu s množstvím exotic-
kého ovoce, zeleniny, koření a květin. 
Potom výlet do částečně autonomních 
domorodých oblastí, kde dosud pře-
vládá tradiční způsob života, odívání  
a rituálů. Indiánské vesnice, ochut-
návka místní jednoduché kuchyně  
a pro zájemce krátký pěší výlet na 
posvátnou horu. Odpoledne návrat do 
města a volno k nákupům nebo mlsá-
ní místních dobrot. Nocleh.
10. den: po snídani odjezd směr Pa-
lenque. Cestou krásným pohořím 
strávíte odpoledne u efektních kas-
kád Aqua Azul na řece Shumul–Ha. 
Podle aktuálních podmínek možnost 
výletu podél řeky k mohutným vodo-
pádům s doprovodem místního indi-
ána s mačetou nebo „jen“ procház-
ky po okolí a osvěžujícího koupání  
v kouzelné „modré vodě“ protékající 
bujnou tropickou vegetací. Odpolední 
oběd v lůně tropické přírody a sjezd do 
města Palenque, ubytování v hotelu  
a nocleh.
11. den: dopoledne prohlídka starých 
mayských chrámů v Palenque – jed-

něch z nejkrásnějších pyramid tzv. 
„El Mundo Maya“ (mayského světa). 
Džungle během staletí pohltila 98 % 
staveb kdysi mocného městského 
státu. Záhady vzestupu a pádu této 
skvělé civilizace lákají vědce a ná-
vštěvníky z celého světa, stejně jako 
starověká architektura a přírodní 
rezervace, ve které je možné zpozo-
rovat opice a tukany. Poté přejezd na 
poloostrov Yucatán k pobřeží Karibi-
ku. Pozdě večer ubytování v hotelu  
u Tulumu. Nocleh.
12. den: celý den u blankytných vod 
Karibského moře. Ráj plný kokoso-
vých palem, slunce a bílého písku. 
Koupání na nejkrásnějších přírodních 
plážích, odpočinek, dlouhé procház-
ky nebo možnost nahlédnutí pod 
mořskou hladinu u největších korá-
lových útesů na západní polokouli se 
spoustou druhů pestrobarevných ryb.  
Na večeři do výborné restaurace  
s bohatým výběrem masa a mořských 
plodů. Nocleh.
13. den: ranní prohlídka starobylého 
přístavu Tulum, pyramid vystavěných 
na útesech Karibiku. Ještě jeden den 
relaxace na nekrásnějších plážích 
Karibiku. Možnost výletu k některé 
z „cenote“ - unikátní přírodní úkaz  
s osvěžujícím koupáním. Návštěva 
krasové jeskyně zatopené sladkou 
vodou je opravdovým zážitkem a stále 
více vyhledávanou atrakcí. Odpoled-

ne přejezd do městečka Valladolid. 
Nocleh.
14. den: poznávání rovinatého stá-
tu Yucatán, kde jsou klidné vesničky  
a přírodní rezervace Río Lagartos 
na pobřeží Mexického zálivu. Výlet 
člunem úzkou zátokou, kde je man-
grovový porost domovem 395 pozoro-
vaných druhů ptactva, včetně největší 
mexické kolonie plameňáků růžových 
čítající 40 000 jedinců. Na závěr may-
ská bahenní lázeň a koupel ve sladké 
vodě. Při obědě výborná příležitost 
ochutnat plody moře. Odpoledne za-
stávka v typické vesnici s krásnou 
přírodní „cenote“. Osvěžující koupel, 
nádherný zážitek. Nocleh v blízkosti 
Chichén Itzá. Nocleh.
15. den: po snídani společná prohlíd-
ka pyramid Chichén Itzá, nejvýznam-
nější a nejnavštěvovanější archeolo-
gické zóny na poloostrově Yucatán, 
která byla zvolena novodobým divem 
světa. Pyramidy zasvěcené kmeno-
vým bohům, hřiště na pelotu, obser-
vatoř, velká obětní studna „cenote“, 
chrám bojovníků a mnoho dalších 
staveb bylo kdysi centrem zaniklé 
mayské kultury. Odpoledne přesun na 
letiště do Méridy, odlet do Mexico City 
a návazně let do Prahy s přestupem.
16. den: přílet do Prahy.

Změna programu vyhrazena.

© Milan Štěpánek - Aqua Azul
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MEXIKO Všechny barvy a vůně Mexika
Mexico City • Teotihuacán • Puebla • Cantona • Coatepec • Veracruz • Villahermosa • Palenque 
• Campeche • Uxmal • Mérida • Chichén Itzá • Cancún  

1. den: odlet z Prahy do Mexico City  
s přestupem. Po příletu transfer do 
hotelu a nocleh (3 noci).
2. den: snídaně. Prohlídka historic-
kého centra Mexico City, při které 
uvidíte hlavní náměstí Zócalo, Ná-
rodní palác s malbami Diega Rivery, 
Metropolitní katedrálu a centrum 
aztéckého impéria - Templo Mayor. 
Přejezd do nejznámější archeologické 
lokality Teotihuacánu. Prohlédnete si 
pyramidy Slunce a Měsíce, Quetzal-
coatlův chrám a zbytky původních pa-
láců, obklopujících tzv. Třídu mrtvých. 
Cestou zpět krátká zastávka v hlav-
ním poutním místě Mexika, v bazilice 
Panny Marie Guadalupské. Během 
dne se podává oběd. Návrat do hotelu 
a nocleh.
3. den: po snídani návštěva Ant-
ropologického muzea, rozsahem  
a uspořádáním jednoho z největších 
a nejlepších na světě. Poté rustikální 
oběd na typické lodi trajinera, na níž 
proplujete skrz tzv. plovoucí zahrady 
v Xochimilco. Jedná se o oblíbený 
víkendový výlet, kde si návštěvníci vy-
chutnávají tradiční jídlo a hudbu. Poz-
ději přejedete do koloniální městské 
části Coyoacan, kde navštívíte Casa 
Azul neboli Modrý dům, což je rodný 
dům a dnes muzeum nejslavnější me-
xické malířky Fridy Kahló. Návrat na 
hotel a nocleh.

4. den: snídaně. Průjezd vysokohor-
ským údolím v blízkosti sopek Po-
pocatépetl a Iztaccihuatl. Cesta vás 
dovede do Puebla (UNESCO), také 
známého jako „Město andělů“, které 
se nachází v úrodném údolí na úpatí 
pohoří Sierra Madre Oriental. Na-
vštívíte katedrálu, centrum města, 
kostel Santo Domingo s překrásnou 
Růžencovou kaplí a tržiště El Parian. 
Během výletu se podává oběd v míst-
ní restauraci, kde můžete ochutnat 
místní omáčku Mole. Odpoledne pro-
hlídka archeologické lokality Canto-
na, usazené v krásné krajině plné bo-
rovic, yuk a kaktusů. Navečer odjezd 
do Xalapy. Nocleh.
5. den: dnešní den bude nabitý udá-
lostmi a cestováním. Po snídani od-
jezd do vesničky Coatepec - centrum 
výroby kávy s návštěvou muzea, jehož 
součástí je malá kávová plantáž, kde 
se seznámíte s procesem pěstování 
a zpracovávání kávy. Krátká zastávka 
v Antigua de México, kde navštívíte 
nejstarší kostel a celnici na americ-
kém kontinentu. Také se zastavíte  
u prastaré ceiby, stromu, k němuž 
podle legendy přivázal své lodě do-
byvatel Hernán Cortéz před zaháje-
ním výpravy na hlavní aztécké město 
Tenonchtitlán. Poté přejedete do 
Veracruz - přístavního města, kde si 
vychutnáte příjemnou atmosféru živé-

ho náměstí, projdete se po přístavním 
molu a ochutnáte tzv. „lechero“ (kávu 
s mlékem servírovanou prostřed-
nictvím malého rituálu). Cesta podél 
pobřeží vás dovede do tropicky barev-
ného města Tlacotalpan (UNESCO) 
ležícího na břehu mohutné řeky Pa-
paloapan. Poté vjedete do pohoří Los 
Tuxtlas a projdete se po náměstí měs-
tečka Santiago Tuxtla, kde se nachází 
největší nalezená olmécká kamenná 
hlava. Dojezd k jezeru Catemaco. Ve-
čeře a nocleh (2 noci).
6. den: po snídani si v San Andrés 
Tuxtla prohlédnete výrobu doutníků. 
Okolí města má dlouholetou tradici 
v pěstování a zpracovávání tabáku.  
V blízkosti San Andrés se nachází 
vodopád Eyipantla, vodní skok cca  
40 metrů vysoký a 50 metrů široký na 
řece, která odvádí vodu z nedalekého 
jezera Catemaco, které vzniklo na dně 
sopečné kaldery a je obklopeno tro-
pickou vegetací. Na jednom z ostrovů 
jezera Catemaco žije početná skupina 
makaků, původem z Indie, ale na stro-
mech okolo břehů je občas možné za-
hlédnout i místní chápany. Tradiční je 
také zastávka u některého ze šamanů, 
jejichž činnost je v okolí laguny svě-
toznámá. Zbytek odpoledne bude vě-
nován relaxaci na břehu laguny nebo 
u hotelového bazénu. Večeře a nocleh.
7. den: snídaně. Odjezd do regionu 

č. zájezdu termín cena Kč
MQO149L01 06.05.–20.05.2019 79 990
MQO149L02 18.10.–01.11.2019 79 990

VYUŽIJTE SLEVU ZA VČASNOU REZERVACI – info str. 4–5

Minimální počet účastníků: 16.
Cena zahrnuje: leteckou přepravu Praha–Mexico City, 
Cancún–Praha s přestupy vč. všech letištních poplatků  
• transfery a dopravu v Mexiku klimatizovaným autobu-
sem • 13 nocí ve 2lůžkovém pokoji ve 3*/4* hotelech se 
snídaní • 8x oběd • 2x večeře • vstupy a výlety dle progra-
mu • služby česky mluvícího průvodce • služby místního 
průvodce dle potřeby • zákonné pojištění ve znění zákona 
č. 159/99 Sb.
Fakultativní příplatky: pojištění léčebných výloh 
• komplexní pojištění - viz katalog str. 11 • 1lůžkový pokoj 
(12 990 Kč) • spropitné pro místní personál.

Rezervujte na www.firo.cz/MQO149

OBLÍBENÝ PROGRAM S PRODLOUŽENÍM U MOŘE

VSTUPY V CENĚ
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Comalcalco, který je vyhlášený pěsto-
váním původního mexického produk-
ta - kakaa. Na kakaové fince Jesus 
María se projdete po kakaových plan-
tážích a zjistíte, jak jsou kakaové boby 
zpracovávány do pochutin bohatých 
na vůni a chuť. Místní oběd se všudy-
přítomnou vůní kakaa. Poté odjezd do 
města Villahermosa, kde navštívíte 
jedinečný archeologický park La Ven-
ta, v němž je rozmístěno několik desí-
tek pozůstatků starověkých Olméků. 
Poté zbývají ještě cca tři hodiny jízdy 
savanami, v nichž meandrují velké 
tropické řeky Grijalva a Usumacinta, 
do cíle naší dnešní cesty, na okraj 
pralesa a blízkosti ruin prastarého 
mayského města Palenque. Nocleh  
v pralese.
8. den: snídaně. Dopoledne prohlíd-
ka starých mayských chrámů v Pa-
lenque – jedněch z nejkrásnějších 
pyramid tzv. „del Mundo Maya“. 
Obklopeny džunglí vytvářejí unikátní 
atmosféru symbiózy starověké archi-
tektury a deštného pralesa. V okolní 
džungli možná spatříte opice, tukany 
a papoušky. Kolem poledne odjezd 
k největší laguně Mexického zálivu 
- Laguna de Términos. Cestou oběd 
v místní restauraci. Zastávka v ry-
bářské vesničce Isla Aguada, odkud 
poplujete lodí na výlet ve společnosti 
delfínů, pelikánů a jiného vodního 
ptactva. Poté přesun do jednoho  
z nejkrásnějších a nejcitlivěji zre-
staurovaných mexických koloniálních 
měst Campeche (UNESCO). Příjemná 
večerní procházka po centrálním ná-
městí, nábřežní promenádě Malecon 
a nádherné pěší zóně (UNESCO). Dů-
ležitý španělský přístav chránila před 
nájezdy pirátů mohutná obranná zeď, 
doplněná sedmi baštami a dvěma 
pevnostmi. Nocleh.
9. den: snídaně. Odjezd do města Be-
cal, proslaveného výrobou nejkvalit-

nějších palmových klobouků na světě 
- známých panamáků, které poslouží 
jako praktický dárek nebo ochrana 
před yukatánským sluncem. Průjezd 
regionem Puuc, kde se nachází před-
španělská architektura vyznačující se 
bohatou výzdobou na fasádách. Poté 
návštěva archeologické zóny Uxmal 
(UNESCO) s prohlídkou tzv. Kouzel-
níkovy pyramidy - jedné z největších  
a nejpůsobivějších mayských pyra-
mid, dále uvidíte např. Čtverec jep-
tišek, Královský palác - vyhlášený 
za nejpůsobivější v mayském světě 
a malé Juego de pelota - hřiště na 
místní míčovou hru. Oběd v mayské 
rodině v pravém mayském domě 
ve vesnici Santa Elena, kde může-
te ochutnat vynikající yukatánskou 
specialitu „cochinita pibil“ (vepřové 
maso naložené v koření achiote). 
Přejezd do Méridy, kulturního centra 
yukatánských Mayů. Panoramatická 
prohlídka města a možnost procház-
ky po hlavním náměstí, jemuž vévodí 
nejstarší katedrála na americkém 
kontinentě. Nocleh.
10. den: po snídani odjezd k ruinám 
města Chichén Itzá (UNESCO) - nej-
významnější a nejnavštěvovanější 
archeologická zóna na poloostrově 
Yucatán. Pyramida El Castillo, zná-
mější jako Kukulkánova pyramida, 
byla před několika lety zapsána mezi 
Sedm divů moderního světa. Během 
prohlídky dále uvidíte impozantní 
hřiště na místní míčovou hru (pelo-
ta) nebo Astronomickou observatoř, 
pro mayský svět netypickou stavbu s 
kruhovým půdorysem. Zastávka v tro-
pické zahradě Ik Kil na oběd. V této 
zahradě se nachází impresivní cenota 
- vápencová propast 30 metrů hlubo-
ká plná křišťálově průzračné vody, ve 
které se můžete vykoupat. Nocleh.
11. den: snídaně. Výlet do městečka 
Valladolid, obydleného téměř vý-

hradně yucatánskými Mayi. Návště-
va místního lihovaru, kde ochutnáte 
likér vyráběný z modré agáve. Poté 
prohlídka málo známých mayských 
ruin Ek Balam (Černý Jaguár), jed-
noho z mála míst, kde je ještě mož-
né stoupnout si na pyramidu vlastní 
nohou. Centrem pozornosti je chrám 
na jedné z pyramid, evokující křes-
ťanské a asijské umění. Krátká pro-
jížďka na kolech či rikšou k místní 
cenotě s možností koupání. K obědu 
budete mít možnost ochutnat opět 
jinou tradiční kuchyni dle lokálních 
receptur. Přejezd do přírodní rezerva-
ce Río Lagartos, unikátního systému 
mangrovníkových porostů, na hranici 
mezi pevninou a mořem, mezi slanou 
a sladkou vodou. Noční plavba loďkou 
po kanálech mezi mangrovníky, kde 
lze pozorovat krokodýly. Nocleh.
12. den: začátek dne ještě před ro-
zedněním - výlet lodí do rezervace za 
denního světla, při kterém vás ohromí 
pohled především na červené plame-
ňáky, bílé pelikány, růžové kolpíky, 
bukače, mnoho druhů volavek a na 
další mořské a přímořské živočichy. 
Pak navštívíte mořské pobřeží v La 
Colorada, kde si můžete doslova na 
vlastní kůži vyzkoušet bahenní koupel 
a poté se opláchnout v nádherně čisté 
sladké vodě v místní cenotě. Po sní-
dani přejezd do Cancúnu. Individuální 
volno u Karibiku a možnost samostat-
né večerní návštěvy některého z vy-
hlášených cancúnských obchodních 
center. Nocleh (2 noci).
13. den: snídaně. Individuální volno  
s možností relaxace na plážích Kari-
biku. Nocleh.
14. den: snídaně. Individuální volno 
do transferu na letiště. Odlet z Mexika 
do Prahy s přestupy.
15. den: přílet do Prahy.

Změna programu vyhrazena.
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KOSTARIKA, NIKARAGUA Koloniální vznešenost 
- Nikaragua, Kostarika, Panama
Managua • Granada • Ometepe • Sámara • Monteverde • La Fortuna • Black Caňo • Puerto Viejo de 
Talamanca • Bocas del Toro • Panama City

To nejzajímavější ze tří nevelkých 
středoamerických zemí v komfort-
ním balení. Mozaika zážitků po-
skládaná tak, abyste z každé země 
viděli to „nej". Historii a ostrovy 
na největším sladkovodním jezeře 
Střední Ameriky v Nikaragui. Pacifik 
i Karibik a nejlepší národní parky v 
Kostarice. Ostrovní ráj na zemi a mo-
derní lidské dílo, panamský kanál, v 
Panamě.
1. den: odlet z Prahy s přestupem. 
Přílet do Nikaragui. Ubytování v cen-
tru dvoumilionové aglomerace. Okolní 
bary a příjemná večerní atmosféra 
zajistí to pravé latinoskoamerické při-
vítání. Nocleh.
2. den: prohlídka pamětihodnos-
tí města Nikaragua - Managua.  
Návštěva prvního a největšího nika-
ragujského národního parku. NP Vol-
cán Masaya - stále aktivní vulkanický 
komplex. Nedaleké vyhlášené místní 
trhy. Přesun do Granady, druhého 
nejstaršího koloniálního města v pev-
ninské Latinské Americe. Zrekonstru-
ované historické centrum. Návštěva 
muzea a tradičních trhů. Ubytování  
v hotelu, nocleh.
3. den: Lodní výlet na Las Isletas – 
plavba úzkými kanály mezi 365 os-
trůvky vzniklými po výbuchu sopky 
Mombacho (1 344 m). Zájemci se mo-
hou vydat na vrchol této sopky. Výstup 
primárním deštným pralesem bude 
odměněn výhledy na Granadu a tři 
stovky ostrůvků na jezeře Cocibolga. 
Přejezd na ostrov Ometepe (v jazyce 
Nahuatl dvě hory). Uprostřed jednoho 
z největších sladkovodních jezer na 
světě se tyčí také dvě nejvyšší nika-
ragujské sopky, z nichž Concepcion je 
stále aktivní. Nocleh v hotelu na břehu 
jezera v rezervaci Charco Verde.
4. den: celodenní poznávání historie 

a přírody ostrova. Odpočinek u vody  
či náročnější i méně náročné pěší túry 
po ostrově. Spatříme i ploutev unikát-
ního sladkovodního žraloka? Případně 
fakultativní výstup na sopku Madero  
s kráterovým jezírkem. Nocleh.
5. den: návrat lodí na pevninu a pře-
jezd na jih. Překročení hranice s Kos-
tarikou. Pobyt na pobřeží Tichého 
oceánu v hotelu. Seznámení s nočním 
životem místních v blízké vesnici Sa-
mara. Nocleh.
6. den: relaxace na písečných plá-
žích. Průzračné moře, šnorchlování 
a lahodný drink s výhledem na oceán.  
Pro zájemce fakultativní výlet na pa-
nenské pláže. Nocleh.
7. den: od hladiny moře do oblasti 
mlžných pralesů v okolí letoviska 
Monte Verde. Zajímavá fauna i flóra 
mlžného pralesa. Přes 2 500 druhů 
rostlin, na 400 druhů ptáků, 500 druhů 
motýlů a nepřeberné množství savců. 
Ubytování v hotelu, nocleh.
8. den: návštěva visutých mostů či tzv. 
Canopy tour, zážitek pro milovníky 
adrenalinu. Kolik kolibříků uvidíme? 
Vyzkoušíme si, jaký je život vysoko v 
korunách stromů? Nejvíce zvířat se 
zdržuje právě v nejvyšších patrech 
pralesa. Možná najdeme i posvátného 
quetzala? Pro odvážné jízda na kladce 
po laně desítky metrů vysoko, až 800 
metrů dlouhé přejezdy. Absence nudy 
zaručena! Nocleh.
9. den: ranní přesun do La Fortuna 
podél největšího kostarického jezera 
Arenal. Oblast jedné z nejaktivněj-
ších sopek centrální Ameriky. Činná 
je již od roku 1500 a poslední výbuch 
byl v roce 1968. Fakultativní možnost 
projížďky na koní. Ubytování v hotelu. 
Večer fakultativně odpočinek ve vy-
hlášených horkých pramenech Baldi 
Termae. Nocleh.

10. den: celodenní výlet do rezervace 
Cano Negro. Plavba lodí zaměřená na 
pozorování zvířat a ptactva na březích 
tropické řeky. Nocleh.
11. - 12. den: přejezd na pobřeží Ka-
ribiku do Viejo de Limón. Odpočinek 
v tropickém karibském ráji. Pláže 
obklopené bujnou zelení. Ochutnáv-
ka mořských plodů, ovocných salátů  
a koktejlů připravovaných dle tra-
dičních receptur. Ubytování v hotelu. 
Nocleh.
13. den: cesta do Panamy. Překročení 
hranice a plavba na ostrovy Bocas del 
Toro. Nejkrásnější panamský mořský 
národní park, bělostné pláže lemo-
vané palmami a překrásné korálové 
zahrady ukrývající se v mělké vodě se 
spoustou života. Skvělé šnorchlování, 
vyhlášené kulinářské zážitky a večer-
ní zábava v oblasti obývané převážně 
temperamentním černošským obyva-
telstvem. Ubytování v hotelu. Nocleh.
14. den: celodenní lodní výlet po 
okolních ostrovech a plážích. Zasta-
víme se i na unikátní pláži červených 
žab (panamský endemit). Pozorování 
množství opic, rozvážně kráčejících 
lenochodů a na moři hejn delfínů. 
Nocleh.
15. den: přelet do hlavního města 
Panama City. Prohlídka města, ná-
břeží Balboa, stará koloniální čtvrť, 
rybí trh, muzeum průplavu. Ubytování 
v hotelu v centru města. Nocleh.
16. den: návštěva Panamského 
průplavu - nejvýznamnější stavby 
Ameriky, která spojuje pacifickou  
a atlantickou stranu kontinentu. Roč-
ně jím propluje více než 14 000 náklad-
ních lodí. Večerní odlet zpět do Evropy  
s přestupy.
17. den: Přílet do Prahy.

Změna programu vyhrazena.

VYUŽIJTE SLEVU ZA VČASNOU REZERVACI – info str. 4–5

Minimální počet účastníků: 14
Cena zahrnuje: leteckou přepravu Praha - Nicaragua 
- Panama City - Praha (s přestupy) vč. všech letištních 
poplatků • přelet Bocas del Toro - Panama City • dopra-
vu klimatizovaným autobusem nebo minibusem • lodní 
transfery dle programu • ubytování v kvalitních 3* hotelích 
se snídaní, 3x oběd, 1x večeře • vstupy do národních parků 
• doprovod a služby českého průvodce • služby místního 
průvodce dle potřeby • zákonné pojištění ve znění zákona 
č. 159/99 Sb
Povinné příplatky: hraniční poplatky cca 40 USD
Fakultativní příplatky: pojištění léčebných výloh • kom-
plexní pojištění - viz katalog str. 11 • 1lůžkový pokoj 
(18 000 Kč) • fakultivní výlety a vstupy mimo společ-
ný program cca 160 USD (výlet do NP Bocas de Torro  
100 USD, Panamský kanál 25 USD) • strava mimo snídaně  
cca 300 USD • spropitné pro pokojské, nosiče zavazadel, 
 řidiče.

Rezervujte na www.firo.cz/JPN125

zájezd č. termín cena Kč
JPN125L01 17.05.–02.06.2019 114 990
JPN125L02 29.09.–15.10.2019 114 990

NOVINKA V NABÍDCE

VSTUPY V CENĚ
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GUATEMALATajemná Guatemala

1. den: odlet z Prahy do Guatemaly  
(s přestupy), transfer do města Anti-
gua, ubytování. Nocleh.
2. den: snídaně. Celodenní pěší pro-
hlídka města Antigua (UNESCO), 
které je právem označováno za jedno 
z nejzachovalejších a nejkrásnějších 
měst celé Latinské Ameriky. Plaza 
Central, Palacio de los Capitanes, 
katedrála, kostel Panny Marie Mer-
ced. Návštěva muzea a fabriky Jade 
- ukázka typického mayského umění. 
Návštěva tradičního trhu s místním 
uměním a rukodělnými výrobky. Uby-
tování. Nocleh.
3. den: snídaně. Návštěva městečka 
Chichicastelango známého největším 
a nejbarevnějším trhem v celé Guate-
male – návštěva trhu, prohlídka kos-
tela Santo Tomás, který je jedinečnou 
ukázkou směsice náboženství Mayů  
a křesťanů (možnost vidět mayské ri-
tuály). Oběd (fakultativně). Přejezd do 
Panajachel v blízkosti jezera Atitlán. 
Ubytování a nocleh.
4. den: snídaně, výlet lodí po jezeře 
Atitlán s návštěvou 2 vesniček: San 
Juan de la Laguna (kulturní tour - 

ukázka výroby, barvení typických lá-
tek) a Santiago Atitlán (největší měs-
to na břehu jezera známé uměleckými 
výrobky). Ubytování a nocleh.
5: den: po snídani odjezd do Quetzal-
tenango, návštěva San Andrés Xecul 
s úchvatným barokním kostelem. 
Přejezd do Totonicapán vzdáleného 
mimo turistické trasy, kde si vychut-
náte skutečnou mayskou kulturu  
a navštívíte místní trh. Odpoledne od-
počinek a koupel v pramenech Fuen-
tes Georginas obklopených tropickou 
přírodou. Ubytování a nocleh.
6. den: Návštěva údolí Almolonga 
(typický trh s ovocem a zeleninou) 
– nejúrodnější údolí je známe jako 
„rodiště vod“ a „guatemalský košík 
plný chleba“. Návštěva malé vesničky 
Zunil - prohlídka Maximónu – svatého 
místa Mayů, kde dodnes pravidelně 
probíhají ceremonie. Přejezd do Gua-
temala City a návštěva archeologické-
ho areálu Iximché (první hlavní město 
Guatemaly). Ubytování a nocleh.
7. den: brzká snídaně a velmi časný 
odjezd na letiště - přelet do Flores. 
Transfer do Yaxhá a Topoxté (měs-

tečko na jezeře) nacházejících se ve 
stejnojmenné Laguně. Tato oblast 
nabízí více než 500 soch z období 
Mayů (mimo jiné 13 oltářů, 9 pyramid,  
2 hřiště na „pelotu“ a chrám), za vý-
stup na nejvyšší bod chrámu budete 
odměněni neopakovatelným výhle-
dem na okolní pralesy. Během pro-
hlídky areálu oběd v ceně. Ubytování a 
nocleh v chatičkách uprostřed pralesa.
8. den: snídaně. Cesta do archeo-
logického parku Tikal (UNESCO) 
známého jako „Place of Voices“, 
majestátní mayské osídlení je známé 
jako největší v celém mayském světě. 
Komplexní prohlídka areálu zahrnu-
je nejen mayské památky, návštěvu 
muzea, procházku deštným pralesem 
s tropickou faunou a flórou. V ceně 
oběd. Po prohlídce Tikal přejezd do 
Flores, přelet do Guatemaly City. Uby-
tování a nocleh.
9. den: snídaně, v odpoledních hodi-
nách transfer na letiště. Odlet do Pra-
hy (s přestupy).
10. den: přílet do Prahy.

Změna programu vyhrazena.

č. zájezdu termín cena Kč
GGT125L01 15.02.–24.02.2019 69 990
GGT125L02 11.10.–20.10.2019 69 990

VYUŽIJTE SLEVU ZA VČASNOU REZERVACI – info str. 4–5

Minimální počet účastníků: 10.
Cena zahrnuje: leteckou přepravu Praha–Guatema-
la–Praha s přestupy vč. všech letištních poplatků • pře-
let Gutemala–Flores-Guatemala • dopravu autokarem  
v Guatemale • transfery • 8x ubytování v kvalitních 2*–3* 
hotelech se snídaní • 2x oběd (Yaxká, Tikal) • vstupy dle 
programu • výlety lodích po jezerech Atitlán a Topoxté  
• služby česky hovořícího průvodce • zákonné pojištění ve 
znění zákona č. 159/99 Sb.
Povinné příplatky: letištní taxa Guatemala - Flores - Gua-
temala cca 10 USD.
Cena nezahrnuje: jiné než uvedené stravování • jednolůž-
kový pokoj (5 990 Kč) • fakultativní vstupy a výlety • osobní 
výdaje • spropitné pro pokojské, nosiče zavazadel a řidiče 
(cca 3 USD/osoba/den) • doporučené kapesné cca 350 
USD/osoba

Rezervujte na www.firo.cz/GGT125

Guatemala City • Antigua • Chichicastelango • jezero Atitlán • San Juan de la Laguna 
• Santiago Atitlán • Quetzaltenango •  San Adrés Xecul • Totonicapán • Fuentes Georginas 
• Zunil • Iximche • Yaxhá • Topoxté •  Tikal •  Guatemala City

NOVINKA V NABÍDCE

VSTUPY V CENĚ
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Perly Střední Ameriky 
- Guatemala, Honduras, Belize
Guatemala city • Antigua • Chichicastenango • jezero Lago Atitlán • Santiago Atitlán • Copan 
• Qurigua • Mariscos • Lago Izabal • Livingston • Río Dulce • Flores • Tikal • Xunantunich • Belize 
City • Cayo San Pedro • Belize City

1. den: odlet z Prahy do Guatemaly  
s přestupem. Transfer do hotelu. 
Nocleh.
2. den: snídaně. Celodenní prohlídka 
tohoto nádherného města. Procházka 
po Antigua je návratem v čase - ulice 
s pastelovými fasádami, všudypří-
tomné buganvillie, typické koloniální 
balkóny, parky s fontánkami a okouz-
lující okolní krajina (město obklopují  
3 vulkány). Atigua je právem ozna-
čováno za jedno z nejkrásnějších  
a nejzachovalejších měst v Latin-
ské Americe (UNESCO). Procházka 
- historické centrum, centrální park, 
oběd (fakultativně), kulturní centrum 
"La Azotea" - "vintage" kávovníková 
plantáž a jedna z vůbec prvních svého 

druhu - ochutnávka kávy. Prohlídka 
čtvrti San Antonio Aguas Calientes 
obklopené vulkány a známé textilem 
a rukodělnými výrobky. Nocleh.
3. den: snídaně. Odjezd do Chichi-
castenango, kde se koná neznámější 
a nejbarevnější trh v celé Guatemale 
(ovoce, zelenina, květiny, textil, ru-
kodělné výrobky). Návštěva kostela 
Santo Tomás, kde se konají rituály 
potomků původního mayského oby-
vatelstva. Oběd (faklutativně). Přejezd  
k jezeru Atitlan. Ubytování. Nocleh.
4. den: snídaně. Plavba po jezeře 
Atitlán do Santiago Atitlán, okouz-
lujícího města obklopeného 3 vulká-
ny a 10 nejkrásnějšími jezery světa, 
návštěva Saint Maximom s ukázkou 

místních rituálů, ve kterých se mísí 
náboženství původních obyvatel  
a křesťanství. Oběd (faklutativně). 
Transfer do města Guatemala City. 
Ubytování. Nocleh.
5. den: brzká snídaně. V časných ran-
ních hodinách odjezd do Hondurasu, 
po překročení hranic cesta pokračuje 
do Copan - slavného archeologického 
naležiště z klasické doby, které bylo 
politickým centrem mayské kultury. 
Prohlídka areálu. Ubytování. Nocleh.
6. den: snídaně. Odjezd do archeolo-
gického naležiště Quirigua na břehu 
řeky Motagua - prohlídka areálu (ob-
rovské monolity, vulkanické kameny, 
největší stéla mayské civilizace atd.) 
Oběd (fakultativně). Pokračování do 

číslo zájezdu termín cena Kč
GHB125L01 23.02.–08.03.2019 89 990
GHB125L02 19.10.–01.11.2019 89 990

VYUŽIJTE SLEVU ZA VČASNOU REZERVACI – info str. 4–5

Minimální počet účastníků: 14.
Cena zahrnuje: leteckou přepravu Praha–Guatemala-
-Belize–Praha s přestupy vč. všech letištních poplatků  
•12x ubytovaní v kvalitních 3* hotelích se snídaní • oběd  
v Tikal • služby česky mluvícího průvodce • služby místích 
průvodců dle potřeby • dopravu klimatizovaným autobu-
sem nebo minibusem • výlety lodí k jezeru Atitlan a Río 
Dulce • lodní transfer Belize - Cayo San Pedro - Belize  
• zákonné pojištění ve znění zákona č. 159/99 Sb.
Povinné příplatky: vízum do USA (přestup při zpátečním 
letu) • hraniční poplatky v Belize cca 22 USD.
Fakultativní příplatky: pojištění léčebných výloh 
• komplexní pojištění - viz katalog str. 11 • 1lůžkový po-
koj (14 990 Kč) • jiné než uvedené stravování • vstupy 
do objektů • doporučené kapesné cca 500 USD/osoba  
• spropitné.

Rezervujte na www.firo.cz/GHB125

GUATEMALA, HONDURAS, BELIZE

NOVINKA V NABÍDCE
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malebné vesničky Mariscos na pobře-
ží jezera Izabal. Ubytování. Nocleh.
7. den: snídaně. Cesta do přístavu Los 
Barrios – plavba zátokou Amatique 
do Livingston. Krátká prohlídka Li-
vingston – města s vyjímečnou atmo-
sférou, naprosto jedinečného v celé 
Guatemale (založeno černošskými 
přistěhovalci - otroky z ostrova Sain 
Vincent, což charakterizuje zdejší kul-
turu, zvyky a všudypřítomnou hudbu. 
Plavba po řece Rio Dulce, během níž 
je možné pozorovat tropickou přírodu, 
k největšímu guatamalskému jezeru 
Izabal s výhledem na Castillo de San 
Felipe de la Lara (španělské koloniál-
ní éra), návrat po řece Rio Dulce do Li-
vingston. Oběd (fakultativně). Pokra-

čování do Flores. Ubytování. Nocleh.
8. den: snídaně. Odjezd do archeo-
logického parku Tikal (UNESCO) 
známého jako "Place of Voices", 
majestání mayské osídlení je známé 
jako největší v celém mayském světě. 
Komplexní prohlídka areálu zahrnu-
je nejen mayské památky, návštěvu 
muzea, procházku děštným pralesem  
s tropickou faunou a flórou. Oběd 
formou pikniku (v ceně). Po prohlídce 
Tikal návrat do Flores. Nocleh.
9. den: snídaně. . Brzký ranní trans-
fer k hranicích s Belize - Melchor de 
Mencos, po přejezdu hranic přesun do 
San Ignacio, ubytování v hotelu. Odpo-
ledne návštěva archeologického cen-
tra Xunantunich – významné mayské 

památky. Návrat do hotelu. Nocleh.
10. den: V brzkých ranních hodinách 
odjezd do Belize City, lodní transfer 
na ostrov Cayo San Pedro. Ubytování. 
Nocleh.
11. - 12. den: odpočinek v karibském 
ráji na belizském ostrůvku San Pedro. 
Ubytování v hotelu SunBreeze 3* se 
snídaní.
13. den: snídaně. Lodní transfer do 
Belize city a následně transfer na le-
tiště a odlet do Prahy s přestupy (pře-
stup v USA).
14. den: přílet do Prahy.

Změna programu vyhrazena.
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KOSTARIKA To nejlepší z Kostariky
San José • NP Poás • Cataratas de la Paz • NP El Arenal • Termales Baldi • jezero Arenal • Monteverde  
• Puentes Colgantes • Jacó • Tarcoles • Playa Manuel Antonio • NP Manuel Antonio • San José

1. den: odlet z Prahy do San José  
s přestupy, transfer do hotelu. Uby-
tování. Nocleh v San José nebo okolí.
2. den: snídaně. Dnes začnete ces-
tu směrem do Národního parku El 
Arenal se stejnojmenným vulkánem, 
který je symbolem Kostariky. Než 
se dostanete do cíle, čeká vás něko-
lik velmi zajímavých zastávek. Jako 
první vás cesta, během níž si budete 
vychutnávat krásné vyhlídky na okolní 
krajinu s kávovníkovými plantážemi 
a výhledy na hlavní město San José, 
dovede k Národnímu parku vulkánu 
Poás. Na vrcholu kráteru se nachází 
tzv. deštný les, kde budete mít pocit, 
že jste doslova nad mraky. Po pro-
hlídce NP Poás cesta pokračuje do 

parku Cataratas de la Paz (Vodopá-
dy klidu), zde nás kromě prohlídky 
čeká také chutný oběd. Park je tvořen 
soustavou 5 úchvatných vodopádů, 
zoologickou zahradou uprostřed tro-
popického děštného lesa, návštěvníci 
se mohou těšit na více než 40 druhů 
ptáků včetně tukanů, opičky s bílou 
tváří „capuchinos“, park motýlů, ale 
táké šelmy jako je puma nebo jaguár 
a botanickou zahradu plnou orchideí  
a bromélií. Ve večerních hodinách do-
razíme do našeho dnešního cíle, do 
El Arenal. Ubytování. Nocleh v okolí 
El Arenal.
3. den: snídaně, dopoledne volno  
k odpočinku u hotelového bazénu, od-
poledne návštěva NP Vulkán El Are-

nal (vstupné není zahrnuto v ceně). 
Během výstupu k vrcholu vulkánu 
budete procházet děstným lesem, 
ale také oblastmi, kde je stále patr-
né jejich poničení sopečnou činností. 
Výstup nabízí další ukázku zdejší ty-
pické exotické fauny a flóry a zejména 
zajímavé lávové útvary, jimž dominují 
„Coladas de lava 1992“ - specifické 
útvary vytvořené akumalací lávy bě-
hem roku 1992, kdy byl vulkán velmi 
aktivní. Po prohlídce NP El Arenal 
nás čeká zasloužená relaxace v ter-
málních pramenech Baldi a večeře. 
Nocleh v okolí El Arenal.
4. den: snídaně. Plavba po jezeře Are-
nal do rezervace Monteverde. Mon-
teverde se nachází 1400 m n. m. a je 

č. zájezd termín cena Kč
JMS125L01 01.03.–09.03.2019 59 990
JMS125L02 17.11.–25.11.2019 59 990

VYUŽIJTE SLEVU ZA VČASNOU REZERVACI – info str. 4–5

Minimální počet účastníků: 14.
Cena zahrnuje: leteckou přepravu Praha–San José–Pra-
ha s přestupy vč. všech letištních poplatků • 7x nocleh  
v kvalitních 3* hotelích se snídaní • oběd v NP Poas, veče-
ře v El Arenal • služby česky mluvícího průvodce • služby 
místních průvodců dle potřeby • doprava klimatizovaným 
autobusem nebo minibusem • zákonné pojištění ve znění 
zákona č. 159/99 Sb.
Povinné příplatky: odletová taxa z Kostariky - cca 30 USD 
- platba při odletu
Fakultativní příplatky: pojištění léčebných výloh 
• komplexní pojištění - viz katalog str. 11 • 1lůžkový pokoj 
(11 990 Kč) • vstupy do NP • jiné než uvedené stravování 
• spropitné pro místní personál • osobní výdaje • dopo-
ručená částka na vstupy, stravování, nákup suvenýrů atd. 
500 USD/osoba.

Rezervujte na www.firo.cz/JMS125

NOVINKA V NABÍDCE



205AMERIKAProdejní místa na straně 223, 226, 227

známá svými mlžnými lesy, bohatou 
flórou a faunou (150 druhů plazů, 500 
druhů motýlů, 100 druhů zvířat včetně 
pum a jaguárů, 400 druhů ptáků...).  
V této oblasti nelze vynechat procház-
ku „Caminata de la historia de los 
Puentes Colgantes“ - procházku po 
visacích mostech v korunách stromů 
s největší exhibicí motýlů a kolibříků 
ve volné přírodě (vstupné není zahr-
nuté ve ceně). Ubytování ve stylovém 
hotelu tvořeném soustavou bungalo-
vů uprostřed tropické přírody, k hote-
lu patří 5 km privátních turistických 
tras. Nocleh.
5. den: snídaně. Odjezd z hotelu smě-
rem k jedné z nejkrásnějších pláží 
Kostariky Playa Manuel Antonio.  

Během cesty zastávka v typické ves-
ničce Jacó (možnost nákupů) a na 
mostě Tárcoles, kde budete mít mož-
nost pozorovat krokodýly. Odpoledne 
příjezd k pláži Manuel Antonio. Uby-
tování v blízkosti NP Manuel Antonio, 
individuální volno. Nocleh.
6. den: snídaně. Půldenní návště-
va Národního parku Manuel Anto-
nio - v žádném případě není možné 
vynechat prohlídku nejznámějšího  
a nejkrásnějšího NP Kostariky (vstup-
né není zahrunuto v ceně). Tuto perlu 
Kostariky vám představí průvodce  
s odobrnými znalostmi zdejší přírody 
a jedinečně zachovaného tropického 
děštného lesa a jeho bio-diversity. 
Součástí NP je nejen magická pří-

roda, tropická fauna a flóra, ale také 
překrásné panenské pláže. Po zbytek 
dne individuální volno. Nocleh.
7. den: snídaně. Volný den k odpočin-
ku v arelálu hotelu nebo na krásné 
pláži Manuel Antonio. Nocleh.
8. den: snídaně. Odjezd do San José 
(dle času odletu možnost krátké pa-
noramatické projížďky městem).  
V odpoledních/podvečerních hodi-
nách transfer na letiště. Odlet do Pra-
hy s přestupy.
9. den: přílet do Prahy

Změna programu vyhrazena.
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KOLUMBIE Skvosty Kolumbie  - Andy, káva, Karibik
Bogotá • Villa de Leyva • Zipaquirá • Ibagué • Salento • Valle de Cócora • Medellín • Cartagena de Indias  
• Santa Marta • Národní park Tayrona • Playa Grande

1. den: let Praha - Bogotá s přestupy, 
přivítání na letišti průvodcem, trans-
fer na hotel v centru města. Ubytová-
ní. Nocleh.
2. den: po snídani výjezd lanovkou na 
horu Montserrate, odkud je neopa-
kovatelný výhled na město. Návštěva 
náměstí Plaza Bolívar, katedrály  
a Capilla del Sagrario - architekto-
nický klenot města. Návštěva Muzea 
zlata, jehož kolekce je považována za 
nejhodnotnější na světě. Pokračování 
do koloniálního města Villa de Ley-
va, které je známé svým rozlehlým 
náměstím. Ubytování v historickém 
jádru a osobní volno k toulkám po 
městě.
3. den: po snídani cesta do Zipaquirá, 
kde se nachází solná katedrála - „Ca-
tedral del Sal“, která byla postavena 
v tunelu solných dolů u solné hory. 
Točitými tunely vedoucími do hloubky 
160 m se prochází k římskokatolické-
mu kostelu kolem14 menší kaplí, kte-
ré znázorňují křížovou cestu. Samotný 
chrám má 3 části, které představují 
narození, život a smrt Ježíše Krista. 
Návrat do Bogoty. Nocleh.
4. den: snídaně, celodenní panorama-
tická cesta do jedné nejkrásnějších 
oblastí Kolumbie - Eje Cafetero - ob-
last kávovníkových plantáží. Po cestě 
zastávka na oběd v historickém cen-
tru Ibagué. Pokračování do Salenta, 
malého městečka a vstupní brány do 

Národního parku Los Nevados, skrz 
údolí Valle del Cócora. Ubytování. 
Nocleh
5. den: snídaně, ranní vyjížďka do ma-
lebného údolí Valle de Cócora, které 
se může pochlubit nejvyššími palma-
mi na světě. Fakultativně projížďka 
na koni. Odpoledne návštěva kávové 
haciendy El Ocaso spojená s ochut-
návkou té nejlepší kávy. Večer osobní 
volno. Nocleh.
6. den: po snídani odjezd ze Salenta 
a pokračování do Medellínu. Po ces-
tě zastávka u termálů Santa Rosa de 
Cabal a koupel. Příjezd do Medellínu 
ve večerních hodinách. Ubytování. 
Nocleh.
7. den: po snídani prohlídka historic-
ké části města Medellín a vyjížďka 
lanovkou do parku Arví s krásným vý-
hledem na město. Po prohlídce města 
transfer na letiště a přelet do města 
Cartagena. Ubytování. Nocleh.
8. den: po snídani prohlídka města 
Cartagena (UNESCO), které dosud 
nic neztratilo z lesku, kdy bylo španěl-
skou kolonií - kostely, kláštery, domy 
s typickými převislými balkony, čtvrtě 
Bocagrande, Castillogrande a Manga, 
pevnost Castillo de San Felipe. Na 
závěr prohlídka koloniálního kláštera 
na hoře Cerro de la Popa, jež je také 
nejvyšším bodem města. Nocleh.
9. den: po snídani transfer do Santa 
Marty. Ubytování v hotelu v historic-

kém jádru. Prohlídka města a muzea, 
návštěva Quinta de San Pedro Alejan-
drino" - koloniální dům, ve kterém 
strávil své poslední dny generál osvo-
boditel Simon Bolívar, dům "Casa de 
la Aduana", kde se nachází Tayonské 
muzeum zlata, prohlídka katedrály 
Santa Marta. Návrat na hotel, osobní 
volno. Nocleh.
10. den: po snídani transfer ke vstup-
ní bráně Národního parku Tayno-
ra, jednoho z nejkrásnějších úseků 
karibského pobřeží na úpatí pohoří 
Sierrra Nevada de Santa Marta. Pro-
cházka podél pláží Caňaveral, Arre-
cifes, Arenillas, La Piscina až k pláži 
San Juan (cca 1,5 hod.). Fakultativně 
trek k prehispánským ruinám "Pueb-
lito". Návrat člunem na pláž Taganga 
a transfer do hotelu. (Plavba člunem 
je celkem dobrodružná, alternativou 
je opět návrat pěšky cca 1,5 hod.). 
Nocleh
11. den: snídaně, návrat do Národ-
ního parku Taynora, plavba člunem  
z pláže Tangana na pláž Playa Gran-
de s panenskou přírodou a ideálními 
podmínkami pro šnorchlování. Odpo-
lední návrat na pláž Tangana, osobní 
volno. Nocleh.
12. den:snídaně, transfer na letiště. 
Odlet do Prahy.

Změna programu vyhrazena.

č. zájezdu termín cena Kč
CQT1C4L01 03.12.–14.12.2019 84 990

VYUŽIJTE SLEVU ZA VČASNOU REZERVACI – info str. 4–5

Minimální počet účastníků: 16.
Cena zahrnuje: letenku Praha - Bogotá - Praha vč. všech 
letišních poplatků • dopravu autobusem a člunem dle 
programu • služby českého průvodce - 11x ubytování ve 
2lůžkovém pokoji se snídaní v 3-4-5* hotelech • všech-
ny vstupy dle programu • letenku Medellín - Cartagena  
• zákonné pojištění ve znění zákona č. 159/99 Sb.
Fakultativní příplatky: pojištění léčebných výloh 
• komplexní pojištění viz katalog str. 11 • 1lůžkový pokoj 
(12 990Kč) • jiná než uvedená strava • fakultativní progam 
dle popisu • spropitné řidičům a nosičům kufrů
Poznámka: Doporučená částka na kapesné: cca 200–300 USD

Rezervujte na www.firo.cz/CQT1C4

VSTUPY V CENĚ
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PERUPeruánská odyssea 
Lima • Islas Ballestas • Ica • Nazca • Arequipa • Colca Canyon • Titicaca • Uros • Taquile • Raqchi 
• Andahuaylillas • Cuzco • Sacsayhuaman • Ollantaytambo • Pisac • Machu Picchu

1. den: odlet z Prahy do Limy - hlavní-
ho města Peru s přestupem. Transfer 
do hotelu. Nocleh.
2. den: prohlídka historického centra 
Limy (náměstí Plaza Mayor s prezi-
dentským a arcibiskupským palácem, 
katedrála, klášter San Francisco  
s katakombami, koloniální balkony 
paláce Torre Tagle), odpoledne ná-
vštěva světoznámého Muzea zlata 
(Museo de Oro) s cennými sbírkami 
předkolumbovské éry. Během této 
prohlídky se trochu blíže seznámíme 
s dějinami Peru, s dávnými kulturami 
Paracas, Chavin, Nazca, Moche, Wari, 
Lambayeque, Chimu nebo Inka. Poté 
odjezd podél pobřeží Pacifiku do měs-
ta Chinca. Nocleh.
3. den: ráno vyhlídková plavba oko-
lo záhadného útvaru El Candelabro  
k ostrovům Islas Ballestas s kolonie-
mi lvounů, lachtanů, tučňáků, terejů, 
kormoránů, pelikánů a dalších tisíců 
mořských ptáků. Poté přesun od po-
břeží Paracas do úrodné zelenající se 
oázy Ica, návštěva laguny Huacachina 
uprostřed pouštních písečných dun. 
Odpoledne absolvujeme (fakultativ-
ně) nevšední zážitek při letu malým 
letadlem nad více než 32 gigantickými 
kresbami (nejčastěji zvířecích postav) 
tajemné kultury Nazca.
4. den: ráno návštěva více než 1500 let 
starého akvaduktu Cantalloc, který 
přivádí pod zemí vodu z hor a který je 
dodnes funkční. Poté přejezd pouštní 
krajinou podél pobřeží a poté mezi 
horami do "bílého města" Arequipa 
položeném pod 5822 m vysokou spící 
sopkou El Misti.
5. den: Arequipa (2 350 m), návštěva 
klášterního komplexu plného kon-
trastujících barev (Santa Catalina), 
náměstí s katedrálou a bohatými ko-
loniálními domy, půvabná předměstí  
s úzkými uličkami (San Lazaro a Yana-
huara), ochutnávka místní kuchyně. 
Nocleh.
6. den: přejezd přes náhorní planinu 
se stády lam, alpak a vikuní, sedlo 
Patapampa (4 900 m) až do městeč-
ka Chivay. Právě tady začíná kaňon 
Colca, v jehož okolí se rozprostírají 
starodávná terasovitá políčka dodnes 
ještě obdělávaná indiány Collahuas  
a Cabanas. Na konci dne příjemná 
relaxace v termálních pramenech La 
Calera. Nocleh.
7. den: brzy ráno odjezd k jednomu  
z nejhlubších kaňonů světa – Colca. 

Pozorování létajících kondorů na po-
zadí zasněžených Kordiller. Malebným 
údolím přes indiánské vesničky Maca 
a Yanque zpět do Chivay, poté pře-
sun do Puna k nejvýše položenému 
splavnému jezeru na světě (3 800 m), 
 bájnému jezeru Titicaca. Nocleh.
8. den: celodenní pobyt na jezeře 
Titicaca, ráno plavba lodí za indiány 
kmene Aymara na plovoucí ostrovy 
Uros vytvořené z rákosu zvaného to-
tora. Možnost plavby na rákosovém 
člunu. Poté pokračování v plavbě na 
pevný ostrov Taquile, kde žije komu-
nita Kečua, která si stále drží své tra-
dice. Jejich tkané předměty patří mezi 
nejkrásnější a nejkvalitnější na světě 
a pro jejich zachování byl ostrov za-
psán na seznam UNESCO. Procházka 
po ostrově s nádhernými výhledy na 
zasněžené Královské Kordillery na 
bolívijské straně jezera. Návrat do 
Puna. Nocleh.
9. den:  přejezd do Cuzca, z části po-
dél řeky Vilca, přes průsmyk La Raya  
(4 335 m n. m.). Cestou si prohlédneme 
zbytky inckého chrámu a centrálních 
sýpek v Raqchi a indiánskou vesničku 
Andahuaylillas, kde navštívíme krás-
ně malovaný kostelíček ze 17. století, 
často přezdívaný jako Sixtinská kap-
le Jižní Ameriky. Ubytování v hotelu  
v blízkosti hlavního náměstí. Nocleh.
10. den: Cuzco, prohlídka nejkrásněj-
šího města Peru, bývalého hlavního 
města říše Inků. Obdivovat zde bude-
me zejména bohatě zdobené koloniál-
ní domy a kostely s kamennými stě-
nami okolo náměstí Plaza de Armas, 
komplex Koricancha – kdysi pokrytý 
těžkými pláty zlata, spletité uličky  
a tržiště. Odpoledne navštívíme ještě 
kamennou svatyni Qenqo a mohut-

nou pevnost Sacsayhuaman, odkud je 
krásný pohled na celé město. Nocleh.
11. den: pobyt v Posvátném údolí 
Inků. Vysoko nad řekou Urubamba 
pod majestátními Andami se roz-
kládají dvě mohutné citadely Ollan-
taytambo a Pisac. Kromě nich také 
návštěva pestrobarevného indiánské-
ho trhu, kde bude možnost nakoupit 
suvenýry nebo tradiční řemeslné vý-
robky. Nocleh.
12. den: Machu Picchu, nejznámější 
archeologické místo Jižní Ameriky. 
Za doprovodu místního průvodce zís-
káte více informací o tomto po staletí 
v džungli ukrytém sídle. Zdatnější 
mohou vyšplhat na vrchol Huayna 
Picchu (fakultativně - nutně objednat 
nejpozději 2 měsíce předem), odkud 
se nabízí nezapomenutelný pohled na 
obrovské rozvaliny tohoto záhadného 
města Inků. Návrat autobusem do 
Machu Picchu Pueblo a dále vláčkem 
podél řeky Urubamba zpět do Ollan-
taytambo a následně autobusem do 
Cuzca. Nocleh.
13. den: Cuzco, ráno individuální vol-
no, transfer na letiště a odlet z Cuzca 
do Limy a dále do Prahy.
14. den: přílet do Prahy.

V červnovém termínu se během na-
šeho pobytu v Cuzcu koná Inti Raymi 
- Slavnosti Slunce, kdy se do města 
sjíždí Indiáni v krojích z mnoha hor-
ských oblastí a oslavují zimní sluno-
vrat. Jedná se o velkolepé barevné 
"představení" v ulicích města dopro-
vázené hudbou a tancem. Jde opravdu 
o nezapomenutelný zážitek - doporu-
čujeme.

Změna programu vyhrazena.

č. zájezdu termín cena Kč
PRO150L01 20.04.–03.05.2019 85 990
PRO150L02 10.06.–23.06.2019 85 990
PRO150L03 15.10.–28.10.2019 85 990

VYUŽIJTE SLEVU ZA VČASNOU REZERVACI – info str. 4–5

Minimální počet účastníků: 15.
Cena zahrnuje: leteckou přepravu Praha–Lima–Praha  
s přestupy vč. všech letištních poplatků • přelet Cuz-
co–Lima • dopravu autokarem v Peru • vlak Ollantay-
tambo-Machu Picchu a zpět • transfery • 12x ubytování 
v kvalitních 3* hotelech se snídaní • služby česky hovo-
řícího průvodce • vstupné na Machu Picchu • výlet lodí 
na ostrovy Islas Ballestas • výlet lodí na plovoucí ostrovy 
Uros a ostrov Taquile • zákonné pojištění ve znění zákona 
č. 159/99 Sb.
Fakultativní příplatky: pojištění léčebných výloh 
• komplexní pojištění - viz katalog str. 11 • 1lůžkový pokoj 
(11 990 Kč) • vyhlídkový let letadlem nad liniemi Nazca  
(30 min) cca 100 USD dle sezony + odletová taxa cca  
10 USD • Huayna Picchu vstup cca 15 USD (nutné objednat 
nejpozději 2 měsíce předem – platba na místě).
Poznámka: vstupy, které lze v rámci programu fakulta-
tivně absolvovat za cca 140 USD: katedrála a klášter San 
Francisco s katakombami, jedno z muzeí v Limě (Muzeum 
zlata nebo Muzeum archeologie a antropologie), přírod-
ní rezervace Paracas, klášter Santa Catalina v Arequipě, 
termální prameny La Calera v Chivay, kaňon Colca, kostel 
v Andahuaylillas, incké památky Raqchi, Qenqo, Sacsay-
huaman, Pisac, Ollantaytambo, katedrála i chrám Korica-
ncha v Cuzcu .
Doporučená částka kapesného na stravu cca 240 USD.

Rezervujte na www.firo.cz/PRO150

OBLÍBENÝ PROGRAM 
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PERU Severní Peru 
- nevyšší hory, vodopády a poklady archeologie
Lima • Caral • Huaráz • Chavín de Huantar • NP Huascarán • Huaca de la Luna • Trujillo • Chan Chan  
• El Brujo • Sipán • Túcume • Gocta • Kuelap • Chachapoyas • Revash • Leymebamba • Chasuta 
• Tarapoto • Lima

1. den: odlet z Prahy do Limy - hlav-
ního města Peru. Transfer do hotelu. 
Nocleh.
2. den: dopoledne návštěva Caral, 
nejstaršího města amerického kon-
tinentu z dob 3000 až 2500 let př.n.l. 
Jeho pyramidy a zapuštěná náměstí 
pochází ze stejné doby jako egypt-
ské pyramidy. Poté přesun do města 
Huaraz v blízkosti národního parku 
Huascarán a Bílých Kordiller. Ubyto-
vání a nocleh.
3. den: okolo jezera Querococha  
k archeologickému komplexu mocné 
kultury Chavín de Huántar, prohlídka 
podzemních labyrintů s kamennými 
monolity starými více než 2000 let, 
odpoledne návrat do Huarazu.
4. den: celodenní výlet do NP Huasca-
rán, cestou zastávka v Yungay, kte-
ré bylo celé zasypané lavinou po 
zemětřesení v roce 1970. Pobyt v 
blízkosti nejvyšší hory Peru v pohoří 
Cordillera Blanca, jezera Llanga-
nuco s tyrkysovou vodou, památník 
československých horolezců. Výjezd 
do sedla Portachuelo (4.765 m), od-
kud vás čekají nezapomenutelné 
pohledy na celou řadu šestitisíco-
vek - Huascarán sever (6.650 m), 
Huascarán jih (6.768 m), Huandoy 
(6.395 m), Chopicalqui (6.345 m),  
Pisco (5.752 m), ad. Možnost treku 
(sestup) údolím Demanda až k táboři-
šti Cebollapampa. Návrat do Huarazu.
5. den: přejezd do třetího největšího 
města v zemi Trujillo, cestou prohlíd-
ka nejpůsobivějších pyramid peru-
ánského pobřeží - Huaca de la Luna  
a Huaca del Sol.
6. den: Trujillo, prohlídka historické-
ho centra (hlavní náměstí, koloniální 
kostely a bohatá šlechtická sídla Casa 
Urquiaga a Casa Orbegoso, památník 

La Libertad). Chan Chan - překrásný 
archeologický komplex kultury Chi-
mu, dříve největší město z nepálených 
cihel s chrámovou pevností Tschudi, 
Huanchaco - klidné přístavní městeč-
ko, kde rybáři dodnes používají malé 
čluny caballitos z totory stejně jako 
jejich předkové kultury Moche, ochut-
návka rybích specialit, mj. cebiche 
(není zahrnuto v ceně).
7. den: přejezd na sever do města 
Chiclayo, cestou návštěva komplexu 
El Brujo, kde byla nedávno objevena 
1600 let stará mumie tetované ženy 
kultury Moche. Prohlídka jednoho 
z nejlepších muzeí světa (Tumbas 
Reales de Sipán), ve kterém jsou vy-
staveny všechny předměty nalezené 
v hrobce Pána ze Sipánu z 3. století 
(archeologický objev 20. století).
8. den: celodenní přesun do oblasti 
severní Amazonie, cestou návštěva 
Túcume - komplex 26 pyramid z ne-
pálených cihel, které vytvořila kultura 
Lambayeque (Sicán) přibližně 1000 let 
po Kristu.
9. den: celodenní pobyt na kraji džun-
gle u 3.nejvyššího vodopádu světa 
Gocta (771 m), pěší turistika s neza-
pomenutelnými výhledy k vodopá-
dům, které byly
„objeveny“ teprve v roce 2006. Pozo-
rování ptactva a bohaté flory včetně 
orchidejí.
10. den: ráno návštěva malebné ves-
ničky San Bartolo, kde dodnes staví 
většinu domů jen z hlíny a ze dřeva. 
Odsud se vydáme pěšky k mauzoleu 
Revash, které tvoří hrobky pod skal-
ním převisem, vybudované kulturou 
Chachapoya z 9.století. Odpoledne 
prohlídka moderního muzea ve ves-
ničce Leymebamba, ve kterém vysta-
vují více než 200 mumií nalezených  

u jezera Laguna de los Cóndores nebo 
také jedno z největších quipu (uzlíkové 
písmo) na světě. Poté návrat údolím 
podél řeky Utcubamba na hotel.
11. den: Kuelap, návštěva jedné z nej-
krásnějších staveb severního Peru, 
kterou postavila kultura Chachapoyas 
mezi lety 800 až 1470. Jedná se opev-
nění vybudované v oblasti zelenají-
cích se kopců ve výšce 3.000 m, jeho 
součástí jsou zdi vysoké až 19 metrů  
a také na 420 kruhových staveb. Na-
horu i dolů nám zkrátí cestu moderní 
lanovka. Cestou zpět na hotel zastáv-
ka ve městečku Chachapoyas.
12. den: sjezd okolo jezera Poma-
cochas, oblastí mlžného pralesa 
Alto Mayo, která je domovem vzác-
ného kolibříka podivuhodného nebo 
skalňáka andského přes městečko 
Moyobamba až do Amazonské níži-
ny. Cestou budeme pozorovat také 
plantáže rýže, manioku, kakaa, kávy, 
papáji, banánovníku a mnoha dalších 
druhů ovoce.
13. den: výlet do vesničky Chasuta, 
která je známá výrobou ručně malo-
vané keramiky, jejíž tradice je stará 
až několik set let. Návštěva kakaové 
plantáže a exkurze do místní výrobny 
čokolády Mishky. Odpoledne odpoči-
nek u hotelu nedaleko řeky Huallaga, 
možnost procházky džunglí s pozo-
rováním žabiček, keříků koky a další 
flory.
14. den: dopoledne návrat do civili-
zace, exkurze do továrny na výrobu 
doutníků ve městě Tarapoto, případ-
ně návštěva tržnice. Odpoledne trans-
fer na letiště a odlet do Limy, večer 
následně pak do Evropy.
15. den: přílet do Prahy.

Změna programu vyhrazena.

č. zájezdu termín cena Kč
PSP150L01 29.06.–13.07.2019 94 990
PSP150L02 14.09.–28.09.2019 94 990

VYUŽIJTE SLEVU ZA VČASNOU REZERVACI – info str. 4–5

Minimální počet účastníků: 12.
Cena zahrnuje: leteckou dopravu Praha-Lima-Praha  
s přestupy vč. všech letištních poplatků•dopravu naja-
tým autobusem v Peru • přelet Tarapoto-Lima, transfery 
• lanovka Nuevo Tingo - Kuelap a zpět • 13x ubytování  
v kvalitních hotelech 3* kategorie se snídaní • vstupné dle 
programu • služby českého průvodce • na některých mís-
tech také služby místního průvodce • zákonné pojištění ve 
znění zákona 159/99 Sb.
Fakultativní příplatky: pojištění léčebných výloh 
• komplexní pojištění viz. katalog str. 11 • jednolůžko-
vý pokoj (10 990 Kč) • doporučné kapesné cca 250 USD/
osoba
Poznámka: Vstupy v rámci programu, které jsou zahrnuty 
v ceně: muzeum Tumbas Reales de Sipán v Lambayeque 
a mumií v Leymebamba, archeologické památky Caral, 
Chavín de Huantár, Sechín, Huaca de la Luna a Huaca del 
Sol, Chan Chan, El Brujo, Túcame, Kuelap, Revash, vstup-
né do NP Huascarán, vodopády Gocta, památník Yungay, 
návšteva fabriky na výrobu doutníků

Rezervujte na www.firo.cz/PSP150

VSTUPY V CENĚ

NOVINKA V NABÍDCE
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EKVÁDOREkvádor, Amazonie 
- dobrodružství mezi třemi světy

Poznávání Ekvádoru - země na rovní-
ku nabízí ojedinělou možnost prožít 
během jednoho týdne dobrodružství 
mezi 3 světy: skvosty koloniální ar-
chitektury, tradiční život místních 
obyvatel a nedotčená okouzlující pří-
roda ekvádorské Amazonie: 
1. den: odlet z Prahy do Quita s pře-
stupem, transfer do hotelu, ubytování 
a nocleh.
2. den: snídaně. Odjezd na sever do 
města Otavalo, návštěva „Plaza de 
Ponchos“ s trhem s místním umě-
leckými výrobky a textilem (známá 
„ponča“), návštěva Cotacachi známé-
ho pro velmi kvalitní kožené výrobky. 
Cestou vyhlídky na Andy, jezero San 
Pablo, vulkány Imbabura a Cayambe. 
Jedná se projížďku plnou folklóru, 
možnost nákupu typických suvenýrů, 
ale také seznámení s úchvatnou pří-
rodou Ekvádoru. V případě příznivého 
počasí zastávka u vodopádů nebo ve 
vesničce Peguche s krátkou pěsí tú-
rou. Návrat do Quita. Nocleh.

3. den: snídaně. Pěší procházka po 
histrorickém centru Quito - Plaza 
Grande, Palacio de Gobierno, Com-
paňía de Jesús, kostel San Francisco, 
Mirador del Pancenillo. Návštěva 
monumentu Mitad del Mundo -  
„V polovině světa“ umístěného přímo 
na rovníku. Přejezd k lanovce, fakulta-
tivně výjezd na Cruz Loma s vyhlídkou 
na Quito z výšky 4050 m n. m. Návrat 
na hotel. Nocleh.
4. den: snídaně. Odjezd z Quito do 
ekvádorské části Amazonie (cca  
4 hodiny). Příjezd k řece Napo, plavba 
člunem k Lodge. Oběd. Odpoledne leh-
ká pěší túra amazonskou džunglí s do-
provodem odborného průvodce. Návrat 
do Lodge. Ubytování. Večeře. Nocleh.
5. den: snídaně. Výlet plný dobro-
družství - plavba po řece Río Napo až  
k řece Río Arajuno. Návštěva rezer-
vace na ochranu amazonské fauny 
- tukani, několik druhů papoušků, 
opičky, jaguáři, kapibary. Oběd, mož-
nost osvěžení v řece, návstěva typické 

rodiny Quichua - seznámení se zdej-
ším způsobem života (rýžování zlata, 
výroba keramiky, příprava tradičních 
pokrmů z yuky, lov. Návrat do Lodge 
opět přes amazanskou džungli. Veče-
ře. Nocleh.
6. den: snídaně. Odjezd z Lodge do 
Puyo, další město v ekvádorské ama-
zonii, krátká prohlídka (trh s uměním), 
cesta pokračuje do Baňos - volný čas 
na oběd, pěší túra k vodopádu „Pailón 
de Diablos“, plavba po řece Pastaza, 
k vodopádu „Manto de la Novia“ nebo 
„Agoyan“. Ubytování. Nocleh.
7. den: Snídaně. Odjezd z Baňos  
v brzkých raních hodinách - cesta 
přes městečko Riobamba do Alausi - 
jedinečký zážitek z cesty vlakem přes 
vzrušující oblast ďáblova nosu „Nariz 
del Diablo“. Návrat do Quito. Ubyto-
vání. Nocleh.
8. den: snídaně. Transfer na letiště, 
odlet do Prahy s přestupy.
9. den: přílet do Prahy
Změna programu vyhrazena.

č. zájezdu termín cena Kč
EQY151L01 22.04.–30.04.2019 69 990 Kč
EQY151L02 10.11.–18.11.2019 69 990 Kč

VYUŽIJTE SLEVU ZA VČASNOU REZERVACI – info str. 4–5

Minimální počet účastníků: 10.
Cena zahrnuje: leteckou přepravu Praha–Quito–Pra-
ha s přestupy vč. všech letištních poplatků • transfery  
• 7 x ubytování v 3* hotelech se snídaní resp. polopenzí 
při pobytu v Amazonii • služby česky hovořícího průvod-
ce • služby lokálních průvodců • dopravu klimatizovaným 
autobusem nebo minibusem • zákonné pojištění ve znění 
zákona č. 159/99 Sb.
Fakultativní příplatky: pojištění léčebných výloh 
• komplexní pojištění - viz katalog str. 11 • 1lůžkový pokoj 
(10 990 Kč) • vstupy do památek a muzeí • jiné než uvede-
né stravování • spropitné pro místní personál • doporuče-
né kapasné cca 250 - 300 USD/osoba.

Rezervujte na www.firo.cz/EQY151

Quito • Otavalo • Cotacachi • Quito • Mitad del Mundo • Amazonie • řeka Napo • řeka Arajuno 
• Puyo • Baňos • vodopády Pailón de Diablos, Manto de la novia • Agoyan • Alausi • Quito

NOVINKA V NABÍDCE
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EKVÁDOR Ekvádor „Jižní Amerika v miniatuře“

Ačkoliv se jedná o menší zemi Latin-
ské Ameriky, tak Ekvádor, ležící na 
rovníku, nabízí jedinečnou možnost 
seznámení se s historií, kulturou, 
tradicemi a přírodou celé Jižní Ame-
riky. Ekvádor je často označován za 
Jižní Ameriku v miniatuře a to díky 
komplexní ukázce španělské koloni-
ální historie, tradic původního indi-
ánského obyvatelstva, impozantních 
horských scenérií i panenské příro-
dy. Tento program je možné zakoupit 
také s prodloužením o relax na plá-
žích Salinas nebo životní zážitek v 
podobě návštěvy Galapág:
1. den: odlet z Prahy do Quita s pře-
stupem, transfer do hotelu, ubytování, 
nocleh.
2. den: snídaně. Odjezd na sever do 
města Otavalo, návštěva „Plaza de 
Ponchos“ s trhem s místními umě-
leckými výrobky a textilem (známá 
„ponča“), návštěva Cotacachi známé-
ho pro velmi kvalitní kožené výrobky. 
Cestou vyhlídky na Andy, jezero San 
Pablo, vulkány Imbabura a Cayambe. 
Jedná se tour plnou folklóru, mož-
nost nákupu typických suvenýrů, ale 

také seznámení s úchvatnou přírodou 
Ekvádoru. V případě příznivého počasí 
zastávka u vodopádů nebo ve vesničce 
Peguche s krátkou pěsí túrou. Návrat 
do Quita. Nocleh.
3. den: snídaně. Pěší procházka po 
histrorickém centru Quito - Plaza 
Grande, Palacio de Gobierno, Com-
paňía de Jesús, kostel San Francisco, 
Mirador del Pancenillo. Návštěva 
monumentu Mitad del Mundo -  
„V polovině světa“ umístěného přímo 
na rovníku. Přejezd k lanovce, fakulta-
tivně výjezd na Cruz Loma s vyhlídkou 
na Quito z výšky 4050 m n. m. (9 USD). 
Návrat na hotel. Nocleh.
4. den: snídaně. Cesta známou sil-
nicí Panamericana Sur z Quita až do 
Riobamba. Během cesty je možno 
vidět velké množství vulkánů - tzv. 
„Cesta vulkánů“ - Antisana, Copotaxi, 
Ilinizas, Tungurahua a Chimborazo. 
Zastávka na indiánském trhu. Krát-
ká prohlídka koloniálních městeček 
Latacunga a Riobamba. Ubytování. 
Nocleh.
5. den: snídaně. Odjezd z Riobamba 
na jih do Alausi - cesta vlakem kolem 

tzv. „ďáblova nosu“ - Nariz del Diablo 
(vlak v ceně), archeologické naleziště 
ruiny města Inků Caňariz (v případě 
špatného počasí uzavřeno). Příjezd do 
města Cuenca. Ubytování. Nocleh.
6. den: snídaně. Prohlídka města 
Cuenca (UNESCO) – zařazena na 
seznam UNESCO pro jedinečnou ar-
chitekturu a okolní přírodu - „Museo 
de Culturas Aborígenes“. Dopoled-
ne procházka, odpoledne projížďka 
- návštěva známých dílen na výrobu 
šperků a zejména fabriky na kloubou-
ky - právě zde se vyrábí světoznámé 
„panamské klobouky“. Nocleh.
7. den: snídaně. Odjezd do Guaya-
guil - cestou krásná krajina oblasti 
Lacustre s možností vidět plantáže 
banánů a rýžová pole. Odpolední ná-
vštěva Guayaquil - hlavní turistické 
atrakce - Nový Malecón 2000, Cerro 
Santa Ana. Večer fakultativně projížď-
ka na pirátské lodi Morgan po řece Rio 
Guayas. Ubytování. Nocleh.
8. den: snídaně, transfer na letiště, 
odlet do Evropy.
9. den: přílet do Prahy
Změna programu vyhrazena.

č. zájezdu termín cena Kč
EJQ151L01 29.04.–07.05.2019 74 990
EJ1151L02 18.11.–26.11.2019 74 990

VYUŽIJTE SLEVU ZA VČASNOU REZERVACI – info str. 4–5

Minimální počet účastníků: 10.
Cena zahrnuje: leteckou přepravu Praha–Quito–Praha  
s přestupy vč. všech letištních poplatků • transfery  
• 7x ubytování v 3 hotelech se snídaní • česky hovořícího 
průvodce • služby lokálních průvodců dle potřeby • dopra-
vu klimatizovaným autobusem nebo minibusem • zákon-
né pojištění ve znění zákona č. 159/99 Sb.
Fakultativní příplatky: pojištění léčebných výloh 
• komplexní pojištění - viz katalog str. 11 • 1lůžkový pokoj 
(6 990 Kč) • vstupy do památek a muzeí • jiné než uvedené 
stravování • spropitné pro místní personál • doporučené 
kapesné cca 400 - 500 USD/osoba.

Rezervujte na www.firo.cz/EJQ151

NOVINKA V NABÍDCE
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EKVÁDOREkvádor „Jižní Amerika v miniatuře“ 
a relax na pláži Salinas

1. den: odlet z Prahy do Quita s pře-
stupem. Transfer do hotelu, ubytování 
a nocleh.
2. - 7. den: společný program s po-
znávacím zájezdem Ekvádor „Jižní 
Amerika v miniatuře“ (katalog str., 

kód zájezdu EJQ151L).
8. den: snídaně, transfer do letovis-
ka Las Salinas na pobřeží Pacifiku. 
Ubytování v resortu známého řetězce 
Barceló s programem all inclusive.
9. - 10. den: odpočinek na plážích Las 

Salinas s programem all inclusive.
11. den: snídaně, transfer na letiště, 
odlet do Evropy.
12. den: přílet do Prahy.

Změna programu vyhrazena.

č. zájezdu termín cena Kč
EJY151L01 29.04.–10.05.2019 76 990
EJY151L02 18.11.–29.11.2019 76 990

VYUŽIJTE SLEVU ZA VČASNOU REZERVACI – info str. 4–5

Minimální počet účastníků: 10.
Cena zahrnuje: leteckou přepravu Praha–Quito–Praha  
s přestupy vč. všech letištních poplatků • transfery  
• 7 x ubytování v 3* hotelech se snídaní, 3x ubytování  
v hotelu řetězce Barceló v Las Salinas s all inclusive  
• služby česky hovořícího průvodce během okruhu Ekvá-
dorem • služby lokálních průvodců • služby anglicky 
mluvícího průvodce při pobytu v Las Salinas • dopravu 
klimatizovaným autobusem nebo minibusem • zákonné 
pojištění ve znění zákona č. 159/99 Sb.
Fakultativní příplatky: pojištění léčebných výloh 
• komplexní pojištění - viz katalog str. 11 • 1lůžkový pokoj 
(18 990 Kč) • vstupy do památek a muzeí • jiné než uvede-
né stravování • spropitné pro místní personál • doporuče-
né kapesné cca 500 USD/osoba

Rezervujte na www.firo.cz/EJY151

Ekvádor „Jižní Amerika v miniatuře“ 
a Galapágy

1. den: odlet z Prahy do Quita s pře-
stupem. Transfer do hotelu, ubytování 
a nocleh.
2.–7. den: společný program s po-
znávacím zájezdem Ekvádor „Jižní 
Amerika v miniatuře“ (katalog str., 
kód zájezdu EJQ151L).
8. den: snídaně. Odlet na Galapágy, 
transfer do přístavu Puerto Aroya na 
Isla Santa Cruz. Ubytování. Nocleh.
9.–10. den: Galapágy - neuvěřitelně 
krásný přírodní zázrak. Pobyt na os-
trově Isla Santa Cruz s plnou penzí a 
výlety jachtou na ostrovy Islas Plazas, 
Isla Seymour nebo Isla Bartolomé. 
- Galapágy (vyhlášeny za celosvěto-
vé přírodní dědictví UNESCO od roku 

1978) jsou vzdáleny 1000 kilometrů od 
Ekvádoru a svým návštěvníkům nabí-
zejí pláže s bílým pískem, pohled na 
kaktusové lesy, gigantické želvy, bo-
hatě zbarvené ptáky. Každý milovník 
přírody si zde přijde na své. Galapágy 
regulují počet návštěvníků a platí zde 
velmi přísná pravidla. Návštěvníci 
přijíždějí na malých luxusních lodí  
a musejí se zde řídit pokyny ochrán-
ců parku. Je zakázáno vyvážet jaké-
koliv rostliny nebo zvířata, ale také 
na ostrovy přivážet cokoliv, co sem 
nepatří. Tato omezení jsou však plně  
vyvážena možností pobytu v tomto  
přírodním ráji.
11. den: transfer na letiště Baltra  

a odlet do Guayaguil a dále do Evropy.
12. den: přílet do Prahy.

Změna programu vyhrazena.

č. zájezdu termín cena Kč
EJG151L01 29.04.–10.05.2019 129 990
EJG151L02 18.11.–29.11.2019 129 990

VYUŽIJTE SLEVU ZA VČASNOU REZERVACI – info str. 4–5

Minimální počet účastníků: 10.
Cena zahrnuje: leteckou přepravu Praha–Quito–Praha  
s přestupy vč. všech letištních poplatků • lokální pře-
let Guayaguil - Galapágy vč. všech letištních poplatků  
• transfery • 7x ubytování v 3* hotelech se snídaní v Ekvá-
doru • 3x ubytování v hotelu kategorie 3* s plnou penzí na 
Galapágách • jachetní výlety na ostrovy Islas Plazas, Islas 
Seymour nebo Islas Bartolomé • služby česky hovořícího 
průvodce • služby lokálních průvodců • dopravu klimati-
zovaným autobusem nebo minibusem • zákonné pojištění 
ve znění zákona č. 159/99 Sb.
Povinné příplatky: vstupní taxa na Galapágy cca 110 USD/
osoba.
Cena nezahrnuje: pojištění léčebných výloh • komplexní 
pojištění - viz katalog str. 11 • 1lůžkový pokoj (17 990 Kč)  
• vstupy do památek a muzeí • jiné než uvedené stravová-
ní • spropitné pro místní personál • doporučené kapesné 
cca 500 USD/osoba

Rezervujte na www.firo.cz/EJG151

NOVINKY V NABÍDCE
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BOLÍVIE Bolívie - srdce Jižní Ameriky
Santa Cruz de la Sierra • San Javier • Concepción • Sucre • Tarabuco • Potosí • Salar de Uyuni 
• Laguna Verde • La Paz • Tiahuanaco • jezero Titicaca • Isla de la Luna • Isla del Sol • Coroico
 

1. den: odlet z Prahy do Santa Cruz 
de la Sierra, nejlidnatějšího města 
Bolívie.
2. den: ráno přílet do Santa Cruz  
a následně přelet do hlavního měs-
ta Sucre. Prohlídka nejkrásnějšího 
města Bolívie, které je dodnes živým 
muzeem bohaté španělské aristokra-
cie. Univerzitní městečko, příjemné 
klima a spousta bílých koloniálních 
staveb, např. klášter La Recoleta, 
katedrála, Casa de la Libertad, kde 
byla podepsána bolívijská nezávislost, 
dále úžasné muzeum textilií etnických 
skupin jako Tarabuco či Jalq’a.
3. den: ráno výlet na nedělní trh do 
indiánské vesnice Tarabuco. kam se 
sjíždějí místní domorodci z celého 
okolí, aby prodali nebo nakoupili nejen 
ovoce a zeleninu, ale také zvířata nebo 
ponča. Kromě výhodného nákupu je to 
úžasná podívaná. Odpoledne individu-
ální volno v Sucre. Večer fakultativně 
návštěva folklorního představení.
4. den: dopoledne přesun do Potosí, 
kdysi nejlidnatějšího města světa pl-
ného koloniálních domů, 35 kostelů  
a bohatých stříbrných dolů. Prohlídka 
historického centra a exkurze k do-
lům u hory Cerro Rico.
5. den: Potosí, ráno návštěva bývalé 
mincovny Casa de Moneda, jednoho 
z nejlepších muzeí v Bolívii. Poté pře-
sun krajinou jako z divokého Západu 
do Uyuni, kdysi významného železnič-
ního uzlu. Ubytování v hotelu ze soli 
(nezapomenutelný zážitek), pozoro-
vání západu slunce nad nekonečnou 
„bílou“ plání.
6. den: přejezd jeepy po největší sol-
né pláni na světě Salar de Uyuni, za-
stávka ve vesničce Colchani nedaleko 
sopky Tunupa. Velkou zajímavostí je 

ostrov Incahuasi, na kterém roste až 
6000 kaktusů, některé až do výšky  
6 metrů.
7. den: přírodní rezervace Eduardo 
Avaroa, známý „zkamenělý strom“ 
Arbol de piedra, gejzíry a fumaroly, 
pozorování zvěře včetně až 3 dru-
hů plameňáků a divokých vikuní  
v oblasti s nadmořskou výškou přes  
4000 metrů.
8. den: úžasnou krajinou, jedním  
z nejizolovanějších koutů planety, mj. 
kolem jezer Laguna Verde a Colo-
rada, vulkánu Licancabur (5 960 m) 
návrat až do Uyuni. Prohlídka starých 
parních lokomotiv a vagonů na tzv. 
Cementerio de trenes.
9. den: ráno přelet do La Pazu, ná-
vštěva nejvýznamnějšího archeolo-
gického naleziště v Bolívii se známou 
Sluneční bránou a kamennými sté-
lami - Tiahuanaco, poté přejezd do 
městečka Copacabana na břehu je-
zera Titicaca, nejznámějšího poutního 
místa Bolívie, prohlídka kostela.
10. den: ráno trajektem na ostrovy 
Slunce a Měsíce (Isla del Sol a Luna), 

kde se podle legendy narodil Inka, 
procházky po ostrovech s nezapome-
nutelnými pohledy na vzdálené bílé 
vrcholky Kordiller, odpoledne návrat 
do Copacabana.
11. den: La Paz, prohlídka města za-
loženého v kotlině pod majestátní ho-
rou Illimani (6 439 m), Údolí měsíce 
s úžasnými skalními věžemi a útvary 
vytvarovaných erozí, náměstí Murillo 
s prezidentským palácem a metropo-
litní katedrálou, kostel San Francisco, 
ulička Jaen s muzei a čarodějnický 
trh, nákup suvenýrů.
12. den: celodenní výlet do oblasti 
Yungas na rozhraní pohoří Cordillera 
Real a Amazonie, fakultativně ne-
zapomenutelný sjezd na horském 
kole z La Cumbre (4 750 m) až do 
vesničky Yolosa (1 200 m). Během 
cesty nádherné výhledy na zalesněné 
okolní kaňony, plantáže kávy a koky.  
Po koupeli, obědě a krátkém odpočin-
ku návrat do La Pazu.
13. den: ráno odlet do Evropy
14. den: přílet do Prahy
Změna programu vyhrazena.

č. zájezdu termín cena Kč
BSA1E7L01 24.05.–06.06.2019 94 990
BSA1E7L02 30.08.–12.09.2019                   94 990

VYUŽIJTE SLEVU ZA VČASNOU REZERVACI – info str. 4–5

Minimální počet účastníků: 12.
Cena zahrnuje: leteckou přepravu Praha - Santa Cruz, La 
Paz - Praha s přestupy vč. letištních poplatků • 2 přelety 
(Santa Cruz – Sucre, Uyuni – La Paz) • dopravu autobu-
sem, jeepy a lodí dle programu • transfery • 11x ubyto-
vání v kvalitních hotelech 3* a 4* se snídaní • 4x oběd  
• 2x večeře • všechny vstupy dle programu • služby průvodce  
FIRO-tour • na některých místech také služby místního 
průvodce • zákonné pojištění ve znění zákona č. 159/99 Sb.
Fakultativní příplatky: pojištění léčebných výloh 
• komplexní pojištění - viz katalog str. 11 • 1lůžkový pokoj 
(12 990 Kč) • folklorní představení Orígenes v Sucre cca  
18 USD (vč. večeře) • sjezd na horském kole z La Cumbre 
do Yolosa cca 55-70 USD dle kola • další muzea.
Poznámka: vstupy v rámci programu zájezdu, které jsou 
v ceně:, Casa de la Libertad v Sucre, Casa de Moneda  
v Potosí, Salar de Uyuni vč. ostrůvku Incahuasi, rezervace 
Eduardo Avaroa, vstupné do Tiahuanaco, ostrovy Slunce  
a Měsíce (Isla del Sol a Isla de la Luna) a Měsíční údolí 
v La Pazu.
Doporučená částka kapesného na stravu cca 240 USD.

Rezervujte na www.firo.cz/BSA1E7

UPRAVENÝ PROGRAM ZÁJEZDU

VSTUPY V CENĚ
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Santiago de Chile • vinice Concha y Toro • Valparaíso • Viňa del Mar • Velikonoční ostrov • Santiago de Chile

CHILESantiago de Chile a Velikonoční ostrov 
s Ing. Pavlem Pavlem

Poznejte hlavní město Chile Santiago 
de Chile a jeho okolí a hlavně odhal-
te tajemství Velikonočního ostrova  
v doprovodu nejpovolanějšího prů-
vodce Ing. Pavla Pavla:
1. den: setkání na letišti v Praze, odlet 
do Santigo de Chile s přestupy.
2. den: přílet do Santiago de Chile, 
transfer na hotel, ubytování, půldenní 
citytour Santiagem s návštěvou nej-
známějších pamětihodností jako jsou 
náměstí Plaza de Armas s katedrálou, 
prezidentský palác, památník národ-
ního hrdiny Briana O´Higginse, Nep-
tunova fontána, kopec San Cristobal 
se sochou Krista, domek slavného 
básníka Pabla Nerudy, pevnost Santa 
Maria. Nocleh.
3. den: snídaně, půldenní prohlídka 
vinic Concha y Toro, která zahrnuje 
ochutnávku oblíbených chilských vín  
z podhůří And s příjemnou chutí  
a vůní. Fakultativně oběd v typické re-
stauraci. Po zbytek dne volno v Santi-
go de Chile. Nocleh.
4. den: snídaně, celodenní výlet do 
nějvětšícho chilského přístavu Valpa-
raíco (UNESCO) a moderního přímoř-
ského lázeňského města Viňa del Mar. 
Návrat do Santiaga. Nocleh.
5. den: snídaně, dopolede individu-
ální volno. Transfer na letiště. Odlet 
na Velikonoční ostrov (doba leta cca  
5,5 hodiny). Přivítání na ostrově květi-
novým věncem a zpěvem. Transfer do 
hotelu. Nocleh.
6. den: snídaně, půldenní výlet za 

sochami na plošinu Ahu Vinapu  
a k vulkánu Rano Kao a k hlubokému 
kráteru s dávným obřadním středis-
kem Orongo s jezerem, odpoledne 
individuální volno. Nocleh.
7. den: snídaně, celodenní výlet  
k monumentální plošině Akahanga 
Pukura, ke kráteru Rano Raraku - 
což je jednoznačně nejkrásnější mís-
to ostrova, a k plošině Ahu Nau Nau, 
volno pod palmami na pláži Anakena. 
Nocleh.
8. den: snídaně, půldenní výlet ke 

kamenné plošině Ahu Akivi, Ana Te 
Pahu a kráteru Puna Pao, výroba 
kamených klobouků pro sochy, indivi-
duální volno, výroba kamenných klou-
bouků pro sochy, individuální volno. 
Nocleh.
9. den: snídaně, transfer na letiště, 
tradiční rozloučení, odlet do Santiago 
de Chile. Transfer do hotelu, ubytová-
ní, nocleh.
10. den: snídaně, transfer na letiště  
a odlet do Prahy.
Změna programu vyhrazena.

č. zájezdu termín cena Kč
CVP106L01 28.01.–06.02.2019 97 990
CVP106L02 27.10.–05.11.2019 97 990

VYUŽIJTE SLEVU ZA VČASNOU REZERVACI – info str. 4–5

Minimální počet účastníků: 12.
Cena zahrnuje: leteckou přepravu Praha - Santiago de 
Chile - Praha s přestupy vč. všech letištních poplatků  
• lokální přelet Santiago de Chile - Velikonoční Ostrov - 
Santiago de Chile • 8x nocleh v kvalitních 3-4* hotelech se 
snídaní • prohlídky dle programu • služby odborného prů-
vodce Ing. Pavla Pavla • služby místních průvodců v Chile 
a na Velikonočním ostrově dle potřeby • zákonné pojištění 
ve znění zákona 159/99 Sb.
Fakultativní příplatky: pojištění léčebných výloh 
• komplexní pojištění - viz. katalog str. 11 • 1lůžkový po-
koj (12 990Kč) • jiné než uvedené stravování • fakultativ-
ní výlety na Velikonočním ostrově (např. plavba k Ptačím 
ostovům, pěší výlet na Poike, sestup do kráteru Rano Kao, 
výjezd na nejvyšší sopku terénními vozy) • doporučené ka-
pasné cca 400 - 500 USD • spropitné pro místní personál  
v Chile a Velikonočním ostrově
Poznámka: Odborný průvodce - Ing. Pavel Pavel
Ing. Pavel Pavel (* 1957, Strakonice) je český technik  
a experimentální archeolog, který se zabýval zkoumáním 
možných způsobů transportu těžkých břemen při stavbě 
monumentálních staveb dávnověku. Zajímal se o objevy 
Thora Heyerdahla na Velikonočním ostrově a zaujalo jej, 
jak mohli domorodci pohybovat obrovskými sochami. Po-
stavil několik modelů na ověření svých úvah. V roce 1981 
vyrobil s přáteli 12tunový betonový model sochy moai a vy-
zkoušel, jak s ním lze pohybovat pouze pomocí lan ovláda-
ných malou skupinou osob. V roce 1986 jej Thor Heyerdal 
pozval na Velikonoční ostrov, kde experiment zopakoval 
s původní sochou. K pohybu sochy bylo třeba jen 16 lidí 
s jedním vedoucím a několik lan. Heyerdalovy předcho-
zí experimenty přitom ukazovaly na potřebu stovek lidí.  
Časopis EPOCHA 14/2018 zařadil Pavla mezi sto nejslav-
nějších Čechů.
Na přelomu ledna a února probíhá na Velikonočním ost-
rově festival Tapati, jehož návštěva je fakultativně možná 
v rámci individuální volna.

Rezervujte na www.firo.cz/CVP106

NOVINKA V NABÍDCE



214 www. / 210 000 210210 000 210

CHILE, BOLÍVIE   Chile - poušť Atacama a solné pláně Bolívie
Santa Cruz de la Sierra • Sucre • Tarabuco • Potosí • Uyuni • Salar de Uyuni • Laguna Colorada 
• Laguna Verde • San Pedro de Atacama • Valle de la Luna • El Tatio • Valle de Arcoiris • Calama 
• Viňa del Mar • Valparaiso • Santiago de Chile

1. den: odlet z Prahy do Santa Cruz 
de la Sierra, nejlidnatějšího města 
Bolívie.
2. den: ráno přílet do Santa Cruz  
a následně přelet do hlavního města 
Sucre. Po krátkém odpočinku pro-
hlídka nejkrásnějšího města Bolívie, 
které je dodnes živým muzeem boha-
té španělské aristokracie. Univerzitní 
městečko, příjemné klima a spousta 
bílých koloniálních staveb, např. kláš-
ter La Recoleta, katedrála, Casa de la 
Libertad, kde byla podepsána bolívij-
ská nezávislost, dále úžasné muzeum 
textilií etnických skupin jako Tarabuco 
či Jalq’a.
3. den: ráno výlet na nedělní trh do 
indiánské vesnice Tarabuco. kam se 
sjíždějí místní domorodci z celého 
okolí, aby prodali nebo nakoupili nejen 

ovoce a zeleninu, ale také zvířata nebo 
ponča. Kromě výhodného nákupu je to 
úžasná podívaná. Odpoledne individu-
ální volno v Sucre. Večer fakultativně 
návštěva folklorního představení.
4. den: dopoledne přesun do Potosí, 
kdysi nejlidnatějšího města světa pl-
ného koloniálních domů, 35 kostelů  
a bohatých stříbrných dolů. Prohlídka 
historického centra včetně návštěvy 
bývalé mincovny Casa de Moneda, 
jednoho z nejlepších muzeí v Bolí-
vii, poté exkurze k dolům hory Cerro 
Rico.
5. den:. ráno přejezd krajinou jako 
z divokého Západu do Uyuni, kdy-
si významného železničního uzlu, 
prohlídka starých parních lokomotiv  
a vagonů na tzv. Cementerio de tre-
nes. Ubytování v hotelu ze soli (neza-

pomenutelný zážitek), pozorování zá-
padu slunce nad nekonečnou „bílou“ 
plání.
6. den: ráno zastávka ve vesničce Col-
chani nedaleko sopky Tunupa, exkur-
ze do místní „fabriky“ se zpracováním 
soli. Poté přejezd největší solné pláně 
na světě Salar de Uyuni, Velkou zají-
mavostí je ostrov Incahuasi, na kte-
rém roste až 6000 kaktusů, některé až 
do výšky 6 metrů.
7. den: úžasnou krajinou, jedním  
z nejizolovanějších koutů planety, mj. 
přírodní rezervace Eduardo Avaroa, 
známý „zkamenělý strom“ Arbol de 
piedra, gejzíry a fumaroly. Pozorování 
zvěře včetně až 3 druhů plameňáků  
a divokých vikuní v oblasti s nadmoř-
skou výškou přes 4000 metrů. Dále ko-
lem jezer Laguna Colorada a Laguna 

č. zájezdu termín cena Kč
CBF106L01 05.04.–17.04.2019 114 990
CBF106L02 04.10.–16.10.2019 114 990

VYUŽIJTE SLEVU ZA VČASNOU REZERVACI – info str. 4–5

Minimální počet účastníků: 12.
Cena zahrnuje: leteckou přepravu Praha- Santa Cruz de 
la Sierra - Santiago de Chile - Praha s přestupy vč. všech 
letištních poplatků • 2 místní přelety (Santa Cruz - Sucre, 
Calama - Santiago de Chile) • dopravu autobusem v Chi-
le a jeepy v Bolívii • 10x ubytování se snídaní • 2x oběd,  
2x večeře • všechny vstupy dle programu • služby průvod-
ce FIRO-tour • na některých místech také služby místního 
průvodce - zákonné pojištění ve znění zákona č. 159/99 Sb.
Fakultativní příplatky: pojištění léčebných výloh 
• komplexní pojištění - viz katalog str. 11 • 1lůžkový po-
koj (xxxxx Kč) • muzea (např. předkolumbovského umění  
v Santiago de Chile cca 6 USD, v San Pedro de Atacama 
cca 5 USD aj.) • folklórní představení Orígenes v Sucre cca 
18 USD (včetně večeře)
Poznámka: vstupy zahrnuté v ceně zájezdu: Casa de la 
Libertad v Sucre, Casa de Moneda v Potosí, Salar de Uyuni 
včetně ostrova Incahuasi, rezervace Eduardo Avaroa, výlet 
do údolí Valle de Arcoiris a Valle de la Luna, El Tatio, lanov-
ka na San Cristobal, lanovka ve Valparaíso

Rezervujte na www.firo.cz/CBF106

UPRAVENÝ PROGRAM ZÁJEZDU
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Verde, vulkánu Licancabur (5 960 m)  
až do Chile.
8. den: San Pedro de Atacama - 
ospalé, ale velice kouzelné městečko 
uprostřed pouště a hor, dopoledne 
odpočinek, procházka po městě s 
prohlídkou místního kostela a věhlas-
ného archeologického muzea, kde 
jsou k vidění mj. textilie, keramika, 
zlaté předměty a šperky nebo mumie 
předkolumbovských kultur. Odpole-
dne výlet do údolí Valle de la Luna - 
písečné duny, barevné skály a úžasný 
západ slunce.
9. den: brzy ráno odjezd k nejvýše 
položeným gejzírům na světě - El 
Tatio (4320 m), pozorování kouřících 
fumarolů a gejzírů v ranním oparu v 
pozadí s vulkány, snídaně, možnost 
koupání v termálních bazéncích s vo-

dou 35 stupňů. Cestou zpět zastávka v 
zapadlé indiánské vesničce Machuca 
s koloniálním kostelíkem. Po návratu 
do San Pedro de Atacama odpočinek, 
odpoledne výlet do údolí Yerbas Bue-
nas se zastávkou u petroglyfů a Duho-
vého údolí (Valle de Arcoiris) plného 
úžasných barev.
10. den: transfer na letiště v Calama 
a přelet 1500 km na jih do hlavního 
města Chile - Santiago de Chile. Od-
poledne výjezd na vrchol San Cristo-
bal, odkud je krásný výhled na město 
i pohoří And.
11. den: celodenní výlet k Pacifiku, 
vinařskou oblastí údolí Casablanca, 
Viňa del Mar - návštěva přímořského 
letoviska se spoustou zahrad. Poté 
prohlídka nejstaršího a nejoriginál-
nějšího chilského města Valparaiso 

- postaveného ve svazích nad Pacifi-
kem, jehož spodní a horní části spo-
juje 16 lanovek, náměstí Sotomayor 
s památníkem hrdinů války za ne-
závislost, dům Pabla Nerudy, výjezd 
lanovkou s vyhlídkou na město, večer 
návrat do Santiago de Chile.
12. den: Santiago de Chile, prohlídka 
města s náměstími Plaza de Armas 
a Plaza de la Libertad, metropolit-
ní katedrála, prezidentský palác La 
Moneda a řada koloniálních budov, 
dále návštěva starobylé tržnice Mer-
cado Central, fakultativně návštěva 
muzea Předkolumbovského umění, 
odpoledne odlet ze Santiago de Chile 
do Evropy.
13. den: přílet do Prahy

Změna programu vyhrazena.
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Čtyři perly Jižní Ameriky 
- Patagonie, Buenos Aires, Iguazua, Rio

1. den: odpoledne odlet z Prahy do 
Buenos Aires.
2. den: přílet do Buenos Aires - hlav-
ního města Argentiny, prohlídka nej-
zajímavějších částí města (náměstí 
Plaza de Mayo s vládní budovou Casa 
Rosada a metropolitní katedrálou, 
140 metrů široká Avenida 9 de Julio  
s Obeliskem postaveným ke 400. vý-
ročí založení města, Colón - nejslav-
nější budova opery Jižní Ameriky, San 
Telmo - tradiční čtvrť s bary a restau-
racemi, kde se tančí tango, La Boca 
- pestrobarevná čtvrť umělců, dříve 
imigrantů, a nakonec exkluzivní čtvrť 
La Recoleta se známým hřbitovem  
a zelenající se oáza klidu plná parků  
a zahrad - Palermo).
3. den: ráno trajekt přes zátoku řeky 
La Plata do uruguayského města 
Colonia del Sacramento - překrásné 
koloniální městečko založené v roce 
1680 (na seznamu UNESCO), dlouhá 
léta se o něj přeli Španělé a Portugal-
ci, dnes jsou zde k vidění úzké dláž-
děné uličky, části hradeb a pevnosti, 
mnoho koloniálních domů i aréna pro 
býčí zápasy postavená v maurském 
stylu. Trajektem návrat zpět do Ar-
gentiny. Večer fakultativně předsta-
vení tanga.
4. den: Buenos Aires - individuální 
volno, po poledni přelet do městečka 
Ushuaia na jižním cípu Ohňové země, 
odkud vyplouvají expedice na Antark-
tidu. Prohlídka města na konci světa.
5. den: celodenní pobyt v NP Tierra 
del Fuego, 7 km nenáročný trek podél 
zálivu Ensenada a Lapataia. Úžasné 
pohledy na zasněžené vrcholky hor, 
ostrov Redonda a křišťálové vody ka-
nálu Beagle. Zde také končí Ruta 3 
známá také jako „Panamerická dálni-
ce“, která se odsud táhne neuvěřitel-
ných 17000 km až na Aljašku.
6. den: vyhlídková plavba lodí na ko-
nec světa po kanálu Beagle. Cestou 
lze zblízka pozorovat kolonie tučňá-
ků magellanských, albatrosy, rybáky, 
kormorány, lvouny a při troše štěstí  
i velryby. Les Eclaireus - jeden z nej-
jižnějších majáků světa. Odpoledne 
přelet z Ushuaia do městečka El Ca-
lafate v Patagonii, prohlídka města.
7. den: návštěva NP Los Glaciares  
s ledovcem Perito Moreno - tento 
jeden z mála narůstajících ledovců 
na světě nabízí neskutečnou podíva-
nou, při které se až 60 metrů vysoké 
kusy ledu řítí do vod jezera Argentino. 
Odpoledne přesun do městečka El 

Chaltén - výchozího místa pro jedny  
z nejkrásnějších scenérii Jižní Ameriky.
8. den: pěší výlet údolím řeky Fitz Roy 
k ledovcovému jezeru Torre (634 m) 
pod Mekku všech horolezců - La To-
rre (3102 m), případně kratší výlety  
k vyhlídkám Condor nebo Torre.
9. den: pěší výlet k majestátní skal-
naté špici Fitz Roy (3375 m), případně 
kratší výlety v okolí (Laguna Capri, 
vodopády Chorrillo del Salto). Vzdále-
nosti túr se dají přizpůsobit dle zdat-
nosti a počasí. I méně zdatní účast-
níci se do 2 hodin od místa ubytování 
dostanou k velmi krásným výhledům  
s převýšením max. 200 m.
10. den: ráno návrat okolo jezer Vied-
ma a Argentino na letiště do El Ca-
lafate a přelet z jižní Patagonie přes 
Buenos Aires až do deštného pralesa 
na sever Argentiny, do Puerto Iguazu.
11. den: NP Iguazu, prohlídka nej-
krásnějších vodopádů Jižní Ameriky 
z argentinské strany, pěší výlet až 
k okraji 80 metrů hluboké propasti 
Ďáblova chřtánu nebo ostrůvku San 
Martín. Fakultativně možnost výletu 
pralesem s plavbou tryskovým člu-
nem až pod vodopády. Odpoledne 
se podíváme k soutoku řek Paraná  
a Iguazu, které tvoří hranice tří států, 
Argentiny, Brazílie a Paraguaye.
12. den: Itaipú - návštěva jedné z nej-
větších přehrad na světě, vybudované 
na řece Paraná (hráz dlouhá 7,6 km, 
vysoká téměř 200 metrů), NP Iguazu 

s prohlídkou vodopádů na brazilské 
straně, fakultativně vyhlídkový let 
helikoptérou nad vodopády. Cestou 
možnost návštěvy ptačí rezervace  
s tukany, papoušky, kolibříky a další-
mi druhy jihoamerického ptactva.
13. den: ráno odlet z Foz do Iguaçu 
do Rio de Janeiro, transfer do hotelu 
v blízkosti pláže Copacabana. Odpo-
ledne výjezd zubačkou lesem Tijuca 
až na vrchol hory Corcovado (710 m), 
kde stojí asi nejznámější socha Krista, 
nezapomenutelné pohledy na město 
s Cukrovou homolí, záliv Guanabara.
14. den: Rio de Janeiro, prohlídka 
centra města s moderní katedrálou 
Sao Sebastiao, parkem Flamengo, 
největším fotbalovým stadionem svě-
ta Maracana. Dále návštěva Sambó-
dromo, kde se koná během karnevalu 
přehlídka škol samby a také výjezd 
lanovkou na druhý nejznámější ko-
pec města, Cukrovou homoli - Pao 
de Acúcar (396 m), odkud se naskýtá 
nádherný pohled na město. Odpole-
dne relaxace na pláži Copacabana či 
Ipanema. Večer fakultativně návštěva 
typické restaurace churrascaria a po 
večeři představení brazilské hudby 
včetně samby.
15. den: Rio de Janeiro, individuální 
volno, odpoledne odlet do Evropy
16. den: přílet do Prahy

Změna programu vyhrazena.

č. zájezdu termín cena Kč
BRJ151L01 08.02.–23.02.2019 139 990
BRJ151L02 15.11.–30.11.2019 139 990

VYUŽIJTE SLEVU ZA VČASNOU REZERVACI – info str. 4–5

Minimální počet účastníků: 12.
Cena zahrnuje: leteckou přepravu Praha-Buenos Aires, 
Rio de Janeiro-Praha s přestupy vč. všech letištních po-
platků • místní přelety) • dopravu autobusem a lodí dle 
programu • transfery • 13x ubytování ve 2lůžkovém pokoji 
ve 3*/4* hotelech se snídaní • vstupy dle programu • služ-
by průvodce FIRO-tour • na některých místech také služ-
by místního průvodce • zákonné pojištění ve znění zákona  
č. 159/99 Sb.
Fakultativní příplatky: pojištění léčebných výloh 
• komplexní pojištění - viz katalog str. 11 • 1lůžkový pokoj 
(18 990 Kč) • výlet pralesem s plavbou tryskovým člunem 
až pod vodopády Iguazú: 65 USD • vyhlídkový let helikop-
térou nad vodopády (10 min.): cca 120 USD • představení 
tanga v Buenos Aires cca 75 USD (nutné objednat nejpoz-
ději při doplatku) • představení brazilské hudby vč. samby: 
cca 75 USD nebo vč. večeře cca 100 USD.
Poznámka: vstupy v rámci programu zájezdu, které jsou 
v ceně: vstupné do národních parků Tierra del Fuego, Los 
Glaciares, Iguazú z brazilské i argentinské strany, výlet 
lodí po kanálu Beagle, přehrada Itaipu, výlety včetně zu-
bačky, resp. lanovky na horu Corcovado a Pão de Açúcar 
v Rio de Janeiro.
Doporučená částka kapesného na stravu 400-500 USD.

Rezervujte na www.firo.cz/BRJ151

ARGENTINA, URUGUAY, BRAZÍLIE

Buenos Aires • Colonia del Sacramento • Ushuaia • NP Tierra del Fuego • kanál Beagle • El Calafate 
• NP Los Glaciares • Perito Moreno • El Chalten • Fitz Roy • NP Iguazu • Itaipú • Rio de Janeiro 

OBLÍBENÝ PROGRAM 

UPRAVENÝ PROGRAM ZÁJEZDU
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ARGENTINA, CHILEPatagonie a Ohňová země 
Buenos Aires • Ushuaia • kanál Beagle • NP Tierra del Fuego • Punta Arenas • Isla Magdalena 
• Puerto Natales • NP Torres del Paine • El Calafate • NP Los Glaciares • Perito Moreno • El Chalten 
• Fitz Roy

1. den: odpoledne odlet z Prahy do 
Buenos Aires s přestupem.
2. den: přílet do Buenos Aires – hlav-
ního města Argentiny, prohlídka nej-
zajímavějších částí města (náměstí 
Plaza de Mayo s vládní budovou Casa 
Rosada a metropolitní katedrálou, 
140 metrů široká Avenida 9 de Julio  
s obeliskem postaveným ke 400. vý-
ročí založení města, Colón - nejslav-
nější budova opery Jižní Ameriky, San 
Telmo - tradiční čtvrť s bary a restau-
racemi, kde se tančí tango, La Boca 
- pestrobarevná čtvrť umělců, dříve 
imigrantů, a nakonec exkluzivní čtvrť 
La Recoleta se známým hřbitovem  
a zelenající se oáza klidu plná parků  
a zahrad – Palermo). Nocleh.
3. den: ráno přelet z Buenos Aires až 
na konec světa… do města Ushuaia. 
Právě odtud z jižního cípu Ohňové 
země vyplouvá nejvíce expedic na An-
tarktidu. Odpoledne vyhlídková plavba 
lodí po kanálu Beagle, při které lze 
zblízka pozorovat kolonie tučňáků 
magellanských, albatrosy, rybáky, 
kormorány, lvouny a při troše štěstí 
i velryby, a také jeden z nejjižnějších 
majáků světa – Les Eclaireus. Nocleh.
4. den: výlet do NP Tierra del Fuego, 
7km nenáročný trek podél zálivu En-
senada a Lapataia. Úžasné pohledy 
na zasněžené vrcholky hor, ostrov 
Redonda a křišťálové vody kanálu 
Beagle. Zde také končí Ruta 3 zná-
má také jako „Panamerická dálnice“, 
která se odsud táhne neuvěřitelných 
17 000 km až na Aljašku. Odpoledne 
možnost k odpočinku, případně k pro-

hlídce některého z muzeí, např. bývalé 
věznice, námořnictva nebo původních 
indiánských kultur. Nocleh.
5. den: celodenní přejezd Ohňové 
země z Ushuaia do chilského města 
Punta Arenas v jižní Patagonii, cestou 
přeplujeme přes Magellanský průliv. 
Nocleh.
6. den: ráno výlet lodí z přístavu v La-
redo Bay do Magellanského průlivu  
k ostrovu Isla Magdalena. Pozorování 
největší kolonie tučňáků magellan-
ských v chilské Patagonii (až 120 ti-
síc), několika set lachtanů hřivnatých 
a také hejna racků a kormoránů. Poté 
návrat do Punta Arenas, prohlídka 
města a přejezd do Puerto Natales. 
Nocleh.
7. - 8. den: NP Torres del Paine – 
2denní pobyt v jednom z nejkrásněj-
ších národních parků Jižní Ameriky, 
během kterého lze pozorovat skalní 
věže Torres a „rohy“ Cuernos s nej-
vyšší horou Paine Grande (3 050 m), 
ledovce, jezera (Grey, Pehoé, Norden-
skjold ad.), vodopády Salto Grande  
a zdejší faunu, např. kondora, nandu 
nebo divoké guanaco. Poslední den 
návrat do městečka Puerto Natales. 
Nocleh.
9. den: přejezd do městečka El Cala-
fate v Argentině, prohlídka města, ná-
kup suvenýrů. Odpoledne fakultativně 
návštěva moderního Glaciaria (jedno 
z nejlepších muzeí světa věnovaných 
ledovcům), případně pěší výlet do pří-
rodní rezervace Laguna Nimez, která 
je domovem až 80 druhů ptactva, ve-
čer ochutnávka pečeného skopového 

masa. Nocleh.
10. den: ráno návštěva NP Los Glaci-
ares s ledovcem Perito Moreno - ten-
to jeden z mála narůstajících ledovců 
na světě nabízí neskutečnou podíva-
nou, při které se až 60 metrů vysoké 
kusy ledu řítí do vod jezera Argentino. 
Fakultativně plavba lodí po jezeře 
Argentino k ledovci Perito Moreno. 
Odpoledne přesun do městečka El 
Chaltén – výchozího místa pro jedny  
z nejkrásnějších scenérií Jižní Ameri-
ky. Nocleh.
11. den: pěší výlet údolím řeky Fitz 
Roy k ledovcovému jezeru Torre  
(634 m n. m.) pod Mekku všech ho-
rolezců - La Torre (3 102 m n. m.), 
případně kratší výlety k vyhlídkám 
Condor nebo Torre. Nocleh.
12. den: pěší výlet k majestátní skal-
naté špici Fitz Roy (3 375 m n. m.), 
případně kratší výlety v okolí (Laguna 
Capri, vodopády Chorrillo del Salto). 
Vzdálenosti túr se dají přizpůsobit 
dle zdatnosti a počasí. I méně zdat-
ní účastníci se do 2 hodin od místa 
ubytování dostanou k velmi krásným 
výhledům s převýšením max. 200 m. 
Nocleh.
13. den: ráno návrat autobusem okolo 
jezer Viedma a Argentino na letiště do 
El Calafate a následně přelet do Bue-
nos Aires, transfer na hotel. Nocleh.
14. den: snídaně. Individuální volno, 
poté odlet do Prahy s přestupem.
15. den: přílet do Prahy.

Změna programu vyhrazena.

zájezd č. termín cena Kč
CIA106L01 23.02.–09.03.2019 115 990
CIA106L02 02.11.–16.11.2019 115 990

VYUŽIJTE SLEVU ZA VČASNOU REZERVACI – info str. 4–5

Minimální počet účastníků: 12.
Cena zahrnuje: leteckou přepravu Praha-Buenos Aires-
-Praha s přestupy vč. všech letištních poplatků • 2 pře-
lety (Buenos Aires-Ushuaia, El Calafate-Buenos Aires)  
• dopravu autobusem (na trasách Ushuaia – Punta Are-
nas a Puerto Natales - El Calafate se může jednat o kom-
fortní turistické autobusové linky) a lodí dle programu  
• transfery • 12x ubytování ve 2lůžkovém pokoji v 3* hote-
lech se snídaní • vstupy dle programu • služby průvodce  
FIRO-tour • na některých místech také služby místního 
průvodce • zákonné pojištění ve znění zákona č. 159/99 Sb.
Fakultativní příplatky: pojištění léčebných výloh 
• komplexní pojištění - viz katalog str. 11 • 1lůžkový po-
koj (19 990 Kč) • Ushuaia - muzeum bývalé věznice a ná-
mořnictva - cca 15 USD - El Calafate – výlet lodí k ledovci 
Perito Moreno cca 20 USD • návštěva přírodní rezervace 
Laguna Nimez cca 15 USD • muzeum ledovců cca 20 USD 
- představení tanga v Buenos Aires cca 75 USD
Poznámka: vstupy v rámci programu zájezdu, které jsou  
v ceně: výlet lodí po kanálu Beagle, výlet lodí k ostrovům 
Isla Magdalena, vstupné do národních parků Tierra del 
Fuego, Los Glaciares a Torres del Paine.
Doporučená částka kapesného na stravu 350–420 USD.

Rezervujte na www.firo.cz/CIA106
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Francouzská Polynésie 
- Tahiti, Bora Bora, Moorea

Jedinečná možnost poznat "pozem-
ský ráj" - Francouzskou Polynésii v 
podobě jejích tří nejznámějších ost-
rovů Tahiti, Moorea a Bora Bora. Pro-
gram nabízí kombinaci relaxace na 
nejkrásnějších plážích světa, plaveb 
nejen při západu slunce, a poznání 
zdejší přírody a jedinečné pohostin-
né polynéské kultury:
1. den: odlet z Prahy s přestupy na 
Tahiti.
2. den: přílet na mezinárodní letiště 
Tahiti, typické uvítání s květinami, 
transfer do hotelu Tahiti Nui s polo-

penzí, Nocleh.
3. den: Tahiti - snídaně. Dopoled-
ne individuální volno k odpočinku 
a poznávání ostrova. V odpoledních 
hodinách úžasná plavba Sunset Cru-
ise - vychutnejte si romantický západ 
slunce se sklenkou punče. Večeře. 
Nocleh v hotelu Tahiti Nui.
4. den: Tahiti - Moorea - snídaně, 
transfer z hotelu do přístavu. Trajekt 
na ostorv Moorea. Ubytování v hotelu 
InterContinental Moorea Resort & 
SPA s polopenzí. Individuální volno. 
Nocleh.

5. den: Moorea - po snídani odjezd na 
výlet za poznáním jedinečných přírod-
ních krás ostrova a místní polynéské 
kultury "Nature and Culture" - pro-
jděte si nejkrásnějsí části Moorea  
a nechce se vtáhnout do neopako-
vatelné atmosféry zdejší přírody  
a poznejte každodení život domorod-
ců. Večeře. Nocleh v hotelu IC Moorea 
Resort & SPA.
6. den: Moorea - snídaně, půldenní 
šnorchlování v doprovodu odborného 
průvodce, během kterého se blíže se-
známíte s okouzlujícím podmořským 

č. zájezdu termín cena
HTM1F2L01 31.10.–13.11.2019 159 990

VYUŽIJTE SLEVU ZA VČASNOU REZERVACI – info str. 4–5

Minimální počet účastníků: 6.

Cena zahrnuje: leteckou přepravu Praha–Tahiti–Praha  
s přestupy vč. všech letištních poplatků • lodní transfery  
a lokální přelety ve Francouzské Polynésii • 10 x ubytování 
v uvedných 3* hotelech s polopenzí • služby anglicky ho-
vořícího průvodce • služby lokálních průvodců dle potřeby 
• výlety uvedené v popisu programu • zákonné pojištění ve 
znění zákona č. 159/99 Sb.
Cena nezahrnuje: pojištění léčebných výloh • komplex-
ní pojištění - viz katalog str. 11 • jiné než uvedné výlety, 
vstupy do objetků a muzeí • jiné než uvedené stravování  
• spropitné pro místní personál • doporučené kapasné 
cca 600 USD/osoba
Poznámka: Možná realizace zájezdu v termínu dle indivi-
duálního požadavku - na vyžádání u prodejců.

Rezervujte na www.firo.cz/HTM1F2

FRANCOUZSKÁ POLYNÉSIE

NOVINKA V NABÍDCE

POBYTY + POZNÁVÁNÍ

POLOPENZE V CENĚ
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světem Francouzské Polynésie a od-
halíte jeho mnohá skrytá tajemství. 
Večeře. Nocleh v hotelu IC Moorea 
Resort & SPA.
7. den: Moorea - Snídaně. Individu-
ální volno k odpočinku a poznávání 
ostrova. Večeře. Nocleh v hotelu IC 
Moorea Resort & SPA.
8. den: Moorea - Bora Bora - transfer 
na letiště na ostrově Moorea, odlet na 
Bora Bora. Ubytování v hotelu Matay 
Polynesia s polopenzí.
9. den: Bora Bora - snídaně. Neopa-
kovatelný zážitek v podobě lodního vý-

letu - plavby po laguně s hlavní atrak-
cí v podobě krmení žraloků a rejnoků. 
Kdo se jim odváží přiblížit? Večeře. 
Nocleh v hotelu Matay Polynesia.
10. den: Bora Bora - snídaně, indivi-
duální volno k relaxaci na pláži nebo 
poznávání dalších krás Bora Bora. 
Večeře. Nocleh v hotelu Matay Poly-
nesia.
11. den: Bora Bora - snídaně. Rozlou-
čení s Francouzskou Polynésií a její 
osobitou kulturou v podobě půlden-
ní výjížďky vozy 4x4 po ostrově Bora 
Bora. Večeře. Nocleh v hotelu Matay 

Polynesia.
12. den: Bora Bora - Tahiti - transfer 
do přístavu, přejezd trajektem na Ta-
hiti. Ubytování v hotelu Tahiti Nui.
13. den: snídaně. Transfer na mezi-
národní letiště Tahiti odlet do Evropy.
14. den: přílet do Prahy.

Změna programu vyhrazena.
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NOVÝ ZÉLAND Největší krásy Nového Zélandu
Auckland • Bay of Islands • Puhoi • Hobitín • Rotorua • Wellington • Picton • NP Paparoa • Hokitika 
• Wanaka • Queenstown • Te Anau • Milford Sound • NP Mount Cook • Christchurch 

1. den: odlet z Prahy.
2. den: let na trase s mezipřistáním.
3. den: přílet do Aucklandu. Odpo-
ledne si prohlédneme největší měs-
to Nového Zélandu, rozložené mezi 
krátery, Ferry Building, prohlídka 
Queen Street, centra města a přísta-
vu, výstup na sopku Mt. Eden a výhled 
na město (196 m n. m.). Fakultativně: 
výjezd na vyhlídkovou věž Sky Tower 
(328 m), akvárium Kelly Tarlton’s 
Underwater World se žraloky, rejnoky 
a tučňáky. Nocleh.
4. den: přejezd do oblasti Bay of Is-
lands - nádherné pobřežní scenérie, 
zátoka plná ostrovů, koupání. Fakul-
tativně: Waitangi - místo podepsání 
legendární smlouvy. Možnost plavby  
s pozorováním delfínů. Nocleh.
5. den: Waipoua Kauri Forest - vy-
cházka mezi největšími stromy jižní 
polokoule (kauri - damaroň austral-
ská), Tane Mahuta („Bůh lesa“, 55 m), 
prales se stromovými kapradinami. 
Fakultativně: Kauri muzeum. Nocleh.
6. den: zastávka v Puhoi - vesnice za-

ložená Čechy. Národním nápojem No-
vozélanďanů je pivo a ochutnáme ho 
v jednom z místních malých pivovarů 
nedaleko Aucklandu. Další zastávka  
v Hobitínu, ve vesnici Matamata, po-
těší fanoušky Pána Prstenů a Hobbita, 
který dnes již k Novému Zélandu ne-
odmyslitelně patří. Nocleh.
7. den: vulkanická oblast Rotorua - 
centrum maorské kultury, termální 
rezervace Whakarewarewa - maor-
ská vesnice se sněmovním domem 
(marae), hřbitov, vystoupení maorské 
taneční skupiny, gejzír Pohutu, ter-
mální oblast Waiotapu - túra oblas-
tí gejzírů, barevných horkých jezer 
(Champagne Pool), pramenů a vodo-
pádů Huka. Jízda okolo kráterového 
jezera Taupo. Nocleh.
8. den: NP Tongariro (UNESCO) - trek 
v oblasti sopek, jezer a pouští, pře-
chod Tongariro Crossing Track (Man-
gatepopo Hut - Mangatepopo Saddle 
- Red Crater - Emerald Lakes - Ke-
tatahi Hut), případně jiné alternativní 
výlety po okolí. Nocleh.

9. den: přejezd do hl. města Wellin-
gtonu - lanovkou na vyhlídku, bota-
nická zahrada, parlamentní budovy, 
Beehive (včelín), katedrála sv. Pavla, 
Národní muzeum Te Papa. Nocleh.
10. den: přejezd trajektem přes 
Cookovu úžinu na jižní ostrov do Pic-
tonu – krátká prohlídka Pictonu, jízda 
kolem Marlborough Sounds, přes 
městečko Nelson se zajímavým kos-
telem a botanickou zahradou. Nocleh.
11. den: NP Abel Tasman – celý den 
k prohlídce tohoto krásného národní-
ho parku, který nabízí krásné a divo-
ké pláže, skvělé treky podél pobřeží, 
možnosti kajakování a kde můžete 
zahlédnout i tuleně. V ceně je plavba 
vodním taxi podél pobřeží s možností 
projít se z jedné pláže na další, uvidíte 
tak podstatnou část celého NP Abel 
Tasman. Nocleh.
12. den: průjezd divokým kaňonem 
Buller, Cape Foulwind - vycházka  
k tulení kolonii, NP Paparoa – zastáv-
ka v Charlestonu - scénické pobřeží, 
útesy, vyhlídka na skalní stěny Panca-

č. zájezdu termín cena Kč
NJH119L01 12.01.–02.02.2019 129 990
NJH119L02 16.11.–07.12.2019 129 990

VYUŽIJTE SLEVU ZA VČASNOU REZERVACI – info str. 4–5

Minimální počet účastníků: 7.
Cena zahrnuje: leteckou přepravu Praha-Auckland, 
Christchurch-Praha s přestupy vč. všech letištních poplat-
ků • všechny transfery • dopravu minivanem dle progra-
mu • trajekt mezi ostrovy • 18x nocleh v 3* hotelech nebo 
motelech • služby česky mluvícího, na Novém Zélandu tr-
vale žijícího průvodce • lanovka Wellington • dopravu vod-
ním taxi v NP Abel Tasman • vyhlídková plavba po Milford 
Fjord • informační materiály • zákonné pojištění ve znění 
zákona č. 159/99 Sb.
Fakultativní příplatky: pojištění léčebných výloh 
• komplexní pojištění - viz str. 11 • 1lůžkový pokoj (26 990 Kč)  
• maorské kulturní představení cca 116 NZD • návště-
va Hobitína cca 85 NZD • Dolphin Cruise cca 110 NZD  
• Waitangi grounds cca 40 NZD • Kauri museum cca 25 
NZD • Sky tower Auckland cca 30 NZD • Kelly Tarlton´s 
Aquarium cca 40 NZD • Whakarewarewa village cca  
35 NZD • Te Puia cca 55 NZD • Wai - O - Tapu cca 35 NZD  
• let nad ledovcem Franz Josef cca 400 NZD • Queenstown 
Gondola 30 NZD • Earnslaw Steamship Cruise cca 60 NZD  
• Shotover Jet cca 135 NZD • Kawarau Bungy cca cca 200 NZD  
• ochutnávka vín od cca 30 NZD • Te Anau Glowworm Ca-
ves cca 80 NZD • další vstupy.
Cena nezahrnuje: stravování • vstupné do objektů  
• poplatky za aktivity • poplatky za vstupy do národních 
parků, které jsou uvedeny jako fakultativní nebo je u nich 
uvedeno, že nejsou zahrnuty v ceně zájezdu.
Poznámka: Cesta v prostoru i v čase pro všechny vaše 
smysly. Zažijete opravdu to nejlepší z Nového Zélan-
du – Aotearoa – „Země dlouhého bílého mraku“. Bu-
dete uchvácení divokým pobřežím a plážemi Pacifiku, 
úchvatnou novozélandskou přírodou – horami, sopka-
mi, kaňony, vodopády, pobaveni originální maorskou  
a novozélandskou kulturou „Kiwianou“, vyhřátí horký-
mi prameny a potěšeni pohodovými „Kiwies“. Můžete 
si vyzkoušet originální adrenalinové i neadrenalinové 
aktivity, ochutnat vynikající kuchyně celého světa, piva  
z místních pivovárků a vína místních vinařů. Váš novozé-
landský, česky mluvící průvodce vám pomůže dostat se 
této pozoruhodně krásné zemi pod kůži.

Rezervujte na www.firo.cz/NJH119
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ke Rocks ve tvaru palačinek. Nocleh.
13. den: Hokitika - dílny a obchody  
s maorskými výrobky (jadeit), Ho-
kitika Gorge – nádherný kaňon  
s průzračnou vodou a houpacím mos-
tem, cesta podél pobřeží pod úpatím 
Jižních Alp, NP Westland - vycházka 
k ledovci Franz Jozef. Možnost fakul-
tativních letů vrtulníkem k nejvyšší 
hoře Mt Cook s přistáním na ledovci. 
Nocleh.
14. den: ráno pro zájemce vycházko-
vý okruh okolo „zrcadlového jezera“ 
Matheson lake, krátká túra k ledovci 
Fox Glacier, zastávka u Bruce Bay, 
průsmyk Haast (563 m), vyhlídková 
silnice mezi jezery Wanaka a Hawea, 
městečko Wanaka - nádherný výhled 
přes jezero k vrcholu Mt. Aspiring  
(3 027 m). Nocleh.
15. den: Queenstown - jedno z nej-
krásnějších míst Nového Zélandu, 
prohlídka města, túra v okolí nebo 
fakultativně vyjížďka historickým 
parníkem Earnslaw po jezeře Waka-
tipu, Arthur’s Point - pro zájemce 

fakultativně adrenalinová vyjížďka 
jet-boatem (tryskový člun) Skippers 
kaňonem po řece Shotover, ná-
vštěva zlatokopeckého městečka 
Arrowtown, Kawarau Bridge - bun-
gee jumping, prohlídka vinařství  
a ochutnávka vín, večer volný pro-
gram. Fakultativně možnost výletu la-
novkou nebo pěšky na vyhlídku Bob’s 
Peak. Nocleh.
16. den: jízda okolo jezera Wakatipu 
do Glenorchy - místo natáčení Pána 
prstenů a východisko světoznámých 
túr, odpoledne přejezd do Te Anau - 
vycházka po břehu jezera nebo fakul-
tativně plavba po jezeře do Glowworm 
Caves. Nocleh.
17. den: po Milford Road k fjordu 
Milford Sound - přírodní div světa, 
nezapomenutelná plavba lodí mezi 
skalami a vodopády, monumentální 
Mitre Peak (1 692 m), tulení kolonie, 
podvodní observatoř, Bowen Falls. 
Cestou zpět zastávky - Homer tunel, 
koryto Chasm, v podvečer odpočinek 
u jezera v Te Anau. Nocleh.

18. den: cesta z Te Anau do vesnice 
Mount Cook, asi 420 km, po cestě ty-
pická scenérie Zélandu, jezera a ovce. 
Nocleh.
19. den: cesta kolem jezera Pukaki 
do NP Mount Cook - túra k jezeru 
Hooker pod nejvyšší horu Nového 
Zélandu Mt. Cook (3 764 m), vycház-
ka k Tasmánskému ledovci (nejdelší 
ledovec Nového Zélandu s délkou  
27 km), jezero Tekapo a kostelík Dob-
rého pastýře. Nocleh.
20. den: přejezd do Christchurch - 
anglikánská architektura, prohlídka 
lokality dle možností na místě, ná-
hradně budované kontejnerové měs-
tečko, muzeum Canterbury, volný 
program. Nocleh.
21. den: transfer na letiště, následo-
vat bude odbavení a odlet s mezipři-
stáním zpět do Evropy.
22. den: přílet do Prahy.

Změna programu vyhrazena.
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AUSTRÁLIE Austrálie pro každého
Melbourne • NP Grampians • Alice Springs • Kings Canyon • NP Uluru • Kata Tjuta • Kuranda 
• prales Daintree • mys Tribulation • Sydney

1. den: samostatně odlet z Prahy, let 
s přestupy.
2. den: přílet do Melbourne. Setkání 
s průvodcem. Po příletu vyřízení imi-
gračních formalit, ubytování a nocleh.
3.–4. den: ranní odjezd z Melbourne 
s možností návštěvy zlatokopeckého 
městečka Sovereign Hill v oblasti 
Ballarat. Následně přejezd do NP 
Grampians. Průzkum tohoto vyhlá-
šeného národního parku s vodopády, 
bujnou vegetací i tradiční australskou 
faunou (především koaly a stáda klo-
kanů). Vyhlídky Balconies a procház-
ka k nedalekému vodopádu. Vrcholem 
bude procházka k vyhlídce Pinnacles 
skrz Grand Canyon. Nocleh. Další 
den prohlídka jedné z nejkrásnějších 
scénických silnic světa, slavné Great 
Ocean Road. Bizarní skalní útvary,  
12 apoštolů, London Bridge, spousta 
věhlasných australských pláží i pří-
mořských letovisek. Nocleh.
5. den: přejezd zpět do Melbourne. 
Následně prohlídka centra Melbour-
ne. Jízda historickou tramvají, návště-
vy tenisového komplexu Australian 
Open (zvenku), procházka v Čínské 
čtvrti (Chinatown) a podél řeky Yarra 
s moderním náměstím Federace, ve-
černí vyhlídka z moderní věže Eureka 
360° (fakultativně). Nocleh.
6. den: přelet do Alice Springs a ná-
sledně přejezd ke Královskému kaňo-
nu. Krátká prohlídka pouštního města 
Alice Springs, následně aboriginská 
stanice s ukázkami místního umění 
a stanice silničních pouštních vlaků 
v Erldunda. Nocleh nedaleko Králov-
ského kaňonu, na jedné z posledních 
tradičních velbloudích farem v aus-
tralském vnitrozemí. Večerní BBQ  
v poušti, kdy zažijete pravé australské 
grilování v úchvatné lokalitě. Nocleh.
7. den: brzy ráno přejezd ke Kings 
Canyon a krásná túra po obvodu Krá-
lovského kaňonu (2-3 hod.), případně 
lehčí varianta po dně kaňonu (1 hod.). 
Přejezd k Uluru s pouštními zastáv-
kami. Navštívíte aboriginské kulturní 
centrum. Dále procházky u nejzajíma-
vějších míst u Uluru a prohlídka vod-
ního zdroje Mutitjulu a další soutěsky. 
Večer západ slunce u Uluru a přesun 

zpět do hotelu. Nocleh.
8. den: ráno východ slunce u posvátné 
Uluru. Ranní túra soutěskami skal-
ního masivu Kata Tjuta podél staré 
aboriginské stezky lidu Anangu Údo-
lím větrů (max. 3-4 hod.), příp. krátká 
varianta Walpa (1 hod.) mezi tajemné 
skalní hlavy. Po odpočinku odjezd do 
Alice Springs. Večer návštěva poušt-
ních barů s živou hudbou a šťavnatými 
steaky (fakultativně). Nocleh.
9. den: dopoledne prohlídka Alice 
Springs, vyhlídka z vrcholu Anzac Hill. 
Vynikající možnosti nákupu místních 
suvenýrů, možnost návštěvy historic-
ké telegrafní stanice a stanice léta-
jících doktorů. Přelet do tropického 
Cairns. Pro zájemce možnost večerní 
procházky po promenádě s nákupy na 
zdejším nočním trhu Night Market a 
 pozorováním netopýrů (kaloňů). Noc-
leh.
10. den: výlet do historického měs-
tečka Kuranda a na náhorní sopeč-
nou plošinu Atherton. K cestě můžete 
využít nejdelší lanovku světa nad ko-
runami stromů (fakultativně). V Ku-
randě možnost nákupů na zdejších 
vyhlášených trzích s místní produkcí 
a návštěva motýlí ZOO. Následuje pro 
gram na sopečné plošině Atherton, 
kde prozkoumáme oblast s posvát-
nými majestátními stromy Fig. Večer 
zpět do Cairns. Nocleh.
11. den: celodenní výlet do nejstarší-
ho pralesa na světě Daintree. Prohlíd-
ku jedinečného rezervoáru života nám 
umožní místní zkušený průvodce,  
s nímž se budeme moci vydat na vyjí-
žďku po umělém jezírku, které obývají 
desítky obrovských krokodýlů. Dále 
se setkáte také se vzácnými kasuáry, 
rudými klokany, koalami i spoustou 
tropických papoušků. V pralese Dain-
tree budete moci pozorovat exotické 
vodní ptactvo a projdete se i unikát-
ními porosty mangrovů. Odpoledne 
ochutnáte vynikající pralesní zmrzlinu 
a navštívíte zdejší čajovou plantáž.  
Na závěr dne úchvatný mys Tribulation  
a jeho kokosové háje, pralesní po-
tůčky plné želv a liduprázdné pláže.  
Večerní návrat do Cairns. Nocleh.
12. den: volný den v Cairns nebo fa-

kultativně celodenní výlet na nepo-
rušené části Velkého bariérového 
útesu. Necháme se pohltit pestroba-
revnou záplavou podmořského života. 
Uvidíme želvy a velké útesové ryby. 
Pro zájemce je připravena možnost 
potápění s instruktorem (i pro nepo-
tápěče). Výlet na útes je na katama-
ránu v malé skupince max. 20 osob. 
Dále možnost výletu na Green Island 
(pro ty, co nemají zájem o šnorchlo-
vání). Nocleh.
13. den: přelet do Sydney. Prohlídka 
centra Sydney. Úchvatné scenérie 
Opery v Sydney a Harbour Bridge, 
spolu s botanickou zahradou a hejny 
papoušků a kaloňů. Návštěva staro-
bylé čtvrti The Rocks se spoustou ty-
picky australských hospůdek s okouz-
lujícím panoramatem, vynikajících 
restaurací i vinných barů. Projížďka 
lodí v přístavu. Nocleh.
14. den: celodenní výlet do oblasti pří-
rodních krás Modrých hor (UNESCO). 
Prozkoumáte známý skalní útvar Tři 
sestry i vodopády Wentworth, navští-
víte Scenic World, kde se projedete 
nejstrmější železnicí na světě. Poté 
podniknete nenáročnou procházku  
v kaňonu plném mohutných eukalyp-
tů a vše zakončíte unikátní lanovkou 
nad korunami vzrostlého lesa. Návrat 
do Sydney, s prohlídkou večerního 
Sydney případně zastávkou v Sydney 
Olympic Park. Nocleh.
15. den: volný den v Sydney. Pro zá-
jemce je připravena možnost prů-
zkumu východního pobřeží Sydney.  
Navštívíte skalnaté útesy Watsons 
Bay, vykoupete se na slavné pláži 
Bondi, kde prozkoumáte úchvatné 
pobřeží. Odpoledne návštěva China-
town, případně volný program spo-
jený s prohlídkou Námořního muzea, 
obřího akvária v zátoce Darling aj. 
Nocleh.
16. den: dopoledne individuální pro-
gram v Sydney, poslední nákupy 
suvenýrů i poslední australské pivo. 
Rozloučení s Austrálií a samostatně 
odpolední odlet do ČR s přestupem.
17. den: přílet do Prahy.

Změna programu vyhrazena.

č. zájezdu termín cena Kč
AAU118L01 18.01.–03.02.2019 109 990
AAU118L02 24.03.–09.04.2019 109 990
AAU118L03 23.10.–08.11.2019 109 990

VYUŽIJTE SLEVU ZA VČASNOU REZERVACI – info str. 4–5

Minimální počet účastníků: 12.
Cena zahrnuje: leteckou přepravu Praha-Melbourne, 
Sydney-Praha vč. všech letištních poplatků s přestupy  
• dopravu dle programu komfortním klimatizovaným 
minibusem • 14 nocí ve 3/4* hotelech motelového typu  
• služby místního česky mluvícího průvodce žijícího v Aus-
trálii • vstupy do národních parků • vízum do Austrálie  
• informační materiály • zákonné pojištění ve znění záko-
na č. 159/99 Sb.
Fakultativní příplatky: pojištění léčebných výloh 
• komplexní pojištění - viz str. 11 • 1lůžkový pokoj (17 990 Kč)  
• stravování • plavba na Velký bariérový útes • vstupenky 
na atrakce, do muzeí a památek • vstupenky na lanovky  
• výlety lodí • osobní výlety • další vstupy.
Poznámka: aktivity v ceně: výlet lodí v přístavu Sydney  
• barbecue - opékání na pouštní farmě • licencovaní prů-
vodci v NP Uluru-Kata Tjuta.
Zájezd je pořádán ve spolupráci s partnerskou CK.

Rezervujte na www.firo.cz/AAU118
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AŠ
Ašská cestovní agentura s.r.o.
Hlavní 2747
tel.: 354 526 980, e-mail: aca.as@seznam.cz
BENEŠOV
AAT-RE Bartošová Kateřina
Vlašimská 1785
tel.: 317 728 030, e-mail: benesov@primadovca.cz
BENEŠOV
ADVENTURE PLUS, Václava Říhová
Masarykovo náměstí 102
tel.: 317 726 677, e-mail: info@adventureplus.cz
BEROUN
LINGUA TOUR, s.r.o
Husovo nám.78
tel.: 311 625 804, e-mail: ck@linguatour.cz
BLANSKO
S-TOUR Blansko, s.r.o.
Rožmitálova 14
tel.: 516 417 035, e-mail: s-tour@iol.cz
BOSKOVICE
SLUNCE & SNÍH – Mgr. Jana Vítková
Růžové náměstí 3
tel.: 516 454 484, e-mail: info@slunceasnih.cz
BRANDÝS NAD LABEM
MICKOVÁ ILONA – cest. agentura
Masarykovo nám. 1766 – OD Labe
tel.: 326 907 180, e-mail: imickova@seznam.cz
ČELÁKOVICE
CA Lenka Kadlecová
Masarykova 780
tel.: 608 303 903, e-mail: ca.lenka.kadlecova@volny.cz
ČESKÁ LÍPA
GOTTLIEBEROVÁ JITKA
Nám. T. G. Masaryka 172
tel.: 487 823 155, e-mail: gottlieberova@tiscali.cz
ČESKÉ BUDĚJOVICE
MIZOK TOUR – Iva Mi�ková
Krajinská 36
tel.: 387 311 575, e-mail: mizok@volny.cz
DĚČÍN
DEZKA Děčín s.r.o.
Prokopa Holého 808/8
tel.: 412 532 111, e-mail: info@dezka.cz
DĚČÍN
JATOUR – JUDr. Josef Janů
Masarykovo nám. 17/190
tel.: 412 519 317, e-mail: info@jatour.cz
DOMAŽLICE
SUNNY.CZ – Barbora Šešulková
Náměstí míru 129
tel.: 721 177 828, e-mail: xbarax@seznam.cz
HAVÍŘOV
Dlouhá Marcela – CA DIANA TOUR 
Dlouhá tř. 19
tel.: 596 813 005, e-mail: info@dianatour.cz
HLUČÍN
CIMEA travel
Mírové náměstí 5/5
tel.: 595 042 240, e-mail: cimeatravel@seznam.cz
HODONÍN
LIDO – cestovní kancelář
Národní třída 4
tel.: 518 342 867, e-mail: ck.lido@tiscali.cz
HOLICE
CA Andrea Kašparová
Hradecká 54
tel.: 605 485 137, e-mail: caandrea@email.cz
HRANICE
Zdenka Zacharová – VIA TOUR
Svatoplukova 79
tel.: 581 601 293, e-mail: viatour@viatour.cz
HUMPOLEC
ADORES spol. s r.o.
Nerudova 185
tel.: 565 533 296, e-mail: cestovniagentura@adores.cz
HUSTOPEČE
Cestovní agentura IDEAL – Lukáš Stávek
Dukelské nám. 1
tel.: 603 534 595, e-mail: info@caideal.cz

CHEB
Levorová Alexandra
Svobody 27
tel.: 354 426 107, e-mail: cavrbova@centrum.cz
CHOCEŇ
Věra Schmittová – VS TOURS
Kollárova 1045
tel.: 465 471 588, e-mail: vstours@vstours.cz
CHRUDIM
Agentura Štěpánka
Břetislavova 61
tel.: 469 622 768, e-mail: agentura.stepanka@gmail.com
JABLONEC NAD NISOU
HONZOVÁ-SEDLÁKOVÁ CK
E.Floriánová 2
tel.: 483 320 976, e-mail: ckjablonec@seznam.cz
JAROMĚŘ
M-TOUR RNDr. Milan Voborník
Mánesova 658
tel.: 491 812 400, e-mail: m-tour@seznam.cz
JIČÍN
Milena Farská – MONATOUR – cestovní kancelář
Valdštejnovo nám. 88
tel.: 493 538 818, e-mail: jicin@monatour.cz
JIČÍN
SOCHOR JAN – Sportcentrum
Valdštejnovo nám. 2
tel.: 493 531 977, e-mail: cestovnikancelar@hradecko.com
JIČÍN
ZÁJEZDY Jičín, s.r.o.
Židovská 68
tel.: 493 525 696, e-mail: info@zajezdyjicin.cz
JIHLAVA
V2 Travel 
Divadelní 19
tel.: 723 257 770, e-mail: info@v2travel.cz
JILEMNICE
JK BUS – CK Kalvodová Jana
Dolení 303
tel.: 481 545 459, e-mail: jk.bus@tiscali.cz
JÍLOVÉ U PRAHY
AGENTURA 97 s.r.o.
Chotouň 97
tel.: 241 951 214, e-mail: info@agentura97.cz
KADAŇ
MK-TOUR Michaela Weissová Jelínková
Kpt. Jaroše 510
tel.: 474 342 727, e-mail: mktour@atlas.cz
KDYNĚ
CAMPANATOUR s.r.o.
Náměstí 131
tel.: 379 731 272, e-mail: martina@campana.cz
KLATOVY
Jarošík Miloslav Bc. – cestovní agentura
Nám. Míru 64
tel.: 376 310 279, e-mail: dovolena@cajarosik.cz
KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ
PRIMA TRAVELS s.r.o.
U Potoka 527
tel.: 474 376 149, e-mail: tel.: info@prima-travels.cz
KOLÍN
GLOBUS TOUR CZ spol. s r.o.
Na Hradbách 155
tel.: 321 718 718, e-mail: globustour@email.cz
KOLÍN
Rojatour
Rubešova 61
tel.: 321 623 292, e-mail: info@rojatour.cz
KOPŘIVNICE
Houš�avová Vladimíra – cest. agentura
Lomená 1407/5
tel.: 556 808 780, e-mail: info@caimpuls.cz
KOSTELEC NAD ORLICÍ
TANUS s.r.o.
Dukelských Hrdinů 900
tel.: 494 323 493, e-mail: info@tanus.cz
KUTNÁ HORA
KUTNOHORSKÁ CEST. AGENTURA
Palackého náměstí 330
tel.: 327 512 331, e-mail: kca@atlas.cz

LIPNÍK NAD BEČVOU
GTOUR group s.r.o.
28. října 602
tel.: 581 771 503, e-mail: gtour@gtour.cz
LITOMĚŘICE
CA TULIS – Topšová Jiřina
Novobranská 17
tel.: 416 733 355, e-mail: tel.: tulis.topsova@seznam.cz
LYSÁ NAD LABEM
Šulc Evžen Ing. – CA EVENTOUR
Masarykova 209
tel.: 325 551 595, e-mail: eventour@tiscali.cz
MARIÁNSKÉ LÁZNĚ
Horáčková Irena – cest. ag. Tour Centrum
Hlavní pošta, Poštovní 160, P. O. BOX 21
tel.: 354 626 528, e-mail: marlazne@tourcentrum.cz
MLADÁ BOLESLAV
CA POHODA – Holender team a.s.
Chráněná 1354
tel.: 326 333 900, e-mail: ck.pohoda@holenderteam.cz
MLADÁ BOLESLAV
Cestovka IDYLKA – Jana Černá
V. Klementa 822
tel.: 326 737 555, e-mail: cestovkaidylka@seznam.cz
MLADÁ BOLESLAV
SOLID LINE spol. s r.o.
Jičínská 1073
tel.: 326 734 835, e-mail: cestovka@solidline.cz
NÁCHOD
A-Z TRAVEL Drašnarová Marcela
Palackého 20
tel.: 491 420 196, e-mail: info@aztravel.cz
NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ
CIS – cest. agentura s.r.o.
T. G. M. 69
tel.: 491 471 073, e-mail: info@cisnovemesto.cz
NOVÉ STRAŠECÍ
Kapková Ivana Ing. – CA ALLEGRO
Čsl. armády 172
tel.: 313 573 700, e-mail: allegro.kapkova@tiscali.cz
NOVÝ HRÁDEK
HUDKOVÁ Jana, DiS.
U Stadionu 359
tel.: 491 478 168, e-mail: tel.: j.hudkova@seznam.cz
OPOČNO
Počarovská Miroslava DiS. – CA MARIN
Nádražní 167
tel.: 494 667 848, e-mail: ca-marin@email.cz
PODBOŘANY
AZURO – Marie Kunešová
Přátelství 411
tel.: 415 722 454, e-mail: tel.: ca.azuro@seznam.cz
PODĚBRADY
CA Ivanka
Havlíčkova 53
tel.: 325 612 305, e-mail: caivanka@gmail.com
PRAHA 3 - FLORA
SUPERZÁJEZDY.CZ s.r.o.
Chrudimská 2a
tel.: 272 743 981, e-mail: info@superzajezdy.cz
PRAHA 4
Invia.cz, a.s.
Na Hřebenech II 1718/8
tel.: 800 999 800, e-mail: produkty@invia.cz
PRAHA 4
Zdeněk Kochta – CA NUBIS
Arkalycká 757
tel.: 222 365 747, e-mail: nubis@nubis.cz
PRAHA 8
iStep CE s.r.o.
Karolinská 650/1
tel.: 234 121 204, e-mail: info@travelportal.cz
PRACHATICE
OCEAN CZ, s.r.o. 
Zvolenská 30
tel.: 388 318 746, e-mail: prachatice@ca-ocean.cz
PROSTĚJOV
VALOVÁ IVANA – cest. agentura
Svatoplukova 19
tel.: 602 515 228, e-mail: aquatour@email.cz

PŘELOUČ
ANNASTA – Anna Šandová
28. října 146
tel.: 466 958 076, e-mail: ckannasta@cmail.cz
ROŽNOV POD RADHOŠTĚM
SAFIRO CK
Palackého 2192
tel.: 571 654 304, e-mail: tel.: info@ck-safiro.cz
RYCHNOV NAD KNĚŽNOU
EUROCENTRUM
Svatohavelská 66
tel.: 494 323 878,  
e-mail: eurocentrum@eurocentrum.cz
SOKOLOV
F&K TRAVEL s.r.o.
Staré nám. 37
tel.: 352 623 319, e-mail: ckfk@ckfk.cz
STRAKONICE
CIAO..., cestovní kancelář, s.r.o.
Zámek 1
tel.: 383 323 450, e-mail: ciao@ciao.cz
SUŠICE
Tempo tours Sušice CK s.r.o.
Nám. Svobody 6
tel.: 376 528 989, e-mail: tempo@tempotours.cz
SVITAVY
Francová Alena – PALMA
Nám. Míru 89
tel.: 461 541 000, e-mail: palma@ck-palma.cz
ŠUMPERK
Cestovní agentura ISTRIA s.r.o.
Hlavní třída 428/18
tel.: 583 216 703, e-mail: caistria@caistria.cz
TACHOV
Černý Zdeněk cestovní agentura
K. H. Borovského 520
tel.: 374 721 624, e-mail: info@zca.cz
TÁBOR
COMETT PLUS, spol. s r.o.
Tř. 9. května 1989
tel.: 381 256 079, e-mail: ck@comettplus.cz
TEPLICE
ASSIST – your way s.r.o.
U Nemocnice 3064
tel.: 417 532 669, e-mail: info@i-assist.cz
TŘEBÍČ
Zájezdy.cz, a.s.
Na Potoce 468/25
tel.: 565 656 610, e-mail: zajezdy@zajezdy.cz
TÝNEC NAD SÁZAVOU
BOBKOVÁ PETRA – cest. agentura Globus
Jílovská 504
tel.: 317 701 888, e-mail: info@caglobus.cz
UHERSKÉ HRADIŠTĚ
Křenová Jitka – cestovní agentura
Masarykovo nám. 34
tel.: 572 550 420, e-mail: info@kren.cz
VLAŠIM
Yveta Katrová – C.A. YVETTA
Riegrova (u Benziny) 1828
tel.: 317 847 132, e-mail: fakturace@ca-yvetta.cz
VSETÍN
VS TRAVEL cestovní agentura s.r.o.
náměstí Svobody 1321
tel.: 571 437 721, e-mail: vs.travel@seznam.cz
VYŠKOV
SWISS SERVICE
Masarykovo nám. 42
tel.: 517 333 300, e-mail: info@swiss-service.com
ZNOJMO
Nahodilová Jitka – CA JINÁ
Hakenova 25
tel.: 515 227 147, e-mail: ca.jina@centrum.cz
ŽATEC
PALMERA
Obránců míru 1924
tel.: 415 749 858, e-mail: palmera@palmera.cz
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1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1.1. Všeobecné smluvní podmínky jsou platné pro všechny 
zájezdy, pobyty a služby cestovního ruchu cestovní kanceláře 
pořádané společností FIRO-tour a.s., se sídlem Národní třída 
37/38, Praha 1, PSČ 110 00, IČ 27869237, zapsanou v obchod-
ním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B., 
vložka 11654 (dále také jen jako „FIRO-tour“ nebo „cestovní 
kancelář FIRO-tour“).
1.2. Všeobecné smluvní podmínky (dále jen „VSP“) tvoří ne-
dílnou součást smlouvy o zájezdu nebo jiné smlouvy uzavřené 
mezi zákazníkem a FIRO-tour.
2. ÚČASTNÍCI SMLUVNÍHO VZTAHU
2.1. Účastníky smluvního vztahu (dále jen „smluvní strany“) 
jsou:
a) cestovní kancelář FIRO-tour jakožto pořadatel, která do 
smluvního vztahu vstupuje přímo prostřednictvím vlastních 
provozoven nebo zprostředkovaně prostřednictvím obchod-
ních zástupců, kteří s FIRO-tour uzavřeli smlouvu o obchodním 
zastoupení (dále jen „externí prodejní místa“ nebo „externí 
prodejci“) a
b) zákazník, kterým může být fyzická i právnická osoba (dále 
jen „zákazník“). 
3. PŘEDMĚT SMLUVNÍHO VZTAHU
3.1. Tyto VSP upravují práva a povinnosti smluvních stran při 
prodeji:
a) zájezdu, tj. souboru alespoň dvou různých typů služeb ces-
tovního ruchu v ČR i mimo území ČR pro účely téže cesty nebo 
pobytu, sestaveného, nabízeného a FIRO-tour prodávaného za 
celkovou cenu, to vše za splnění podmínek uvedených v § 1b 
zákona č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání 
v oblasti cestovního ruchu, v platném znění (dále jen „zákon 
o cestovním ruchu“ a „zájezd“) nebo
b) ubytovacích, stravovacích, dopravních a jiných služeb ces-
tovního ruchu, které zajišťuje FIRO-tour zákazníkům v tuzem-
sku i zahraničí jako jednotlivé služby dle indivi duálního přání či 
požadavku zákazníka (dále jen „jednotlivé služby“).
3.2. Smluvní vztah mezi cestovní kanceláří FIRO-tour, resp. po-
řadatelem, a zákazníkem se řídí:
a) je-li uzavřena smlouva o zájezdu – písemnou smlouvou 
o zájezdu, VSP a platnými právními předpisy, zejm. přísluš-
nými ustanoveními zákona o cestovním ruchu a zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen 
„občanský zákoník“). V případě, že smlouva o zájezdu není 
uzavřena v písemné formě, řídí se smlouva o zájezdu rovněž 
potvrzením o zájezdu vydaným FIRO-tour v textové podobě při 
uzavření smlouvy či bezprostředně po jejím uzavření. Odchylná 
ujednání ve smlouvě o zájezdu mají přednost před zněním VSP. 
b) je-li uzavřena smlouva o poskytnutí jednotlivé služby – uza-
vřenou smlouvou o poskytnutí služby, VSP s výjimkou ustano-
vení, jež se vztahují výslovně na smlouvu o zájezdu, a platnými 
právními předpisy. Odchylná ujednání ve smlouvě o poskytnutí 
služby mají přednost před zněním VSP. 
3.3. Uzavře-li zákazník několik samostatných smluv s jednot-
livými poskytovateli služeb cestovního ruchu (vč.  FIRO-tour) 
a tyto služby tvoří zájezd ve smyslu § 1b zákona o cestovním ru-
chu, uplatní se ustanovení § 2521 a násl. občanského zákoníku. 
Na smlouvu, jejíž stranou je  FIRO-tour, se v takovém případě 
vztahují tyto VSP a pro účely těchto VSP se tato smlouva pova-
žuje za smlouvu o zájezdu. 
4. VZNIK SMLUVNÍCH VZTAHŮ
4.1. Smluvní vztah mezi zákazníkem a FIRO-tour s předmě-
tem dle čl. 3.1. písm. a) vzniká uzavřením smlouvy o zájez-
du, tj. přijetím nabídky na uzavření smlouvy. FIRO-tour vydá 
zákazníkovi při uzavření smlouvy či bezprostředně po jejím 
uzavření doklad o smlouvě (potvrzení o zájezdu) v textové 
podobě. Je-li smlouva vyhotovena v písemné formě v souladu 
s ustanovením § 2525 odst. 2 občanského zákoníku, nahradí 
její stejnopis potvrzení o zájezdu. Spolu s potvrzením o zájez-
du vydá FIRO-tour zákazníkovi doklad o sjednaném pojištění 
pro případ úpadku vystavený pojistitelem. V případě smluv 
uzavíraných distančním způsobem vzniká smluvní vztah mezi 
zákazníkem a  FIRO-tour potvrzením objednávky zákazníka ze 
strany FIRO-tour nebo uzavřením písemné smlouvy o zájezdu. 
Smluvní vztah mezi zákazníkem a FIRO-tour s předmětem dle 
čl. 3.1. písm. a) může rovněž vzniknout uzavřením smlouvy 
ve prospěch třetí osoby nebo postoupením smlouvy. Obsah 
smlouvy o zájezdu je určen smlouvou o zájezdu, případně po-
tvrzením o zájezdu pokud se vydává, VSP, obsahem katalogu 
zájezdů FIRO-tour.
4.2. Smluvní vztah mezi zákazníkem a FIRO-tour s předmě-
tem dle čl. 3.1. písm. b) vzniká uzavřením smlouvy o poskyt-
nutí služby, a to na základě objednávky předané společnosti 
FIRO-tour zákazníkem (v případě právnické osoby způsobem 
a oprávněnou osobou dle platných právních předpisů). Smlou-
va o poskytnutí služby vzniká  okamžikem potvrzení objednávky 
ze strany FIRO-tour.  Obsah této smlouvy je určen potvrzenou 
objednávkou, těmito VSP, příp. zvláštními podmínkami přilože-
nými k objednávce jako její nedílná součást nebo vyhlášenými 
ze strany FIRO-tour způsobem, který umožňuje jejich veřejnou 
přístupnost, zejména na síti internet, zveřejněním v aktuálním 
katalogu či ceníku, formou letáku volně přístupného na poboč-
kách FIRO-tour apod.
4.3. Podpisem smlouvy o zájezdu nebo jiné smlouvy zákazník 
stvrzuje, že je plně obeznámen s obsahem smlouvy, souhlasí 
s ní, zároveň tím stvrzuje, že obdržel všechny přílohy tvořící 
nedílnou součást smlouvy a tudíž všechny smluvní podmínky 
přijímá a souhlasí s nimi.
4.4. Podpisem smlouvy o zájezdu či uzavřením smlouvy na 
jednotlivé služby se FIRO-tour zavazuje zákazníkovi zajistit služ-
by v dohodnutém rozsahu a kvalitě a v souladu se sjednanými 
podmínkami.
4.5. Právo účasti zákazníka na zájezdu vzniká uzavřením 
smlouvy o zájezdu, přičemž v případě, že zákazník neuhradí 
cenu zájezdu dle smlouvy, je společnost FIRO-tour oprávněna 
od smlouvy odstoupit.
4.6. Povinnost závazné rezervace zájezdu (objednané služby) 
ve prospěch zákazníka ze strany FIRO-tour vzniká v okamžiku 
přijetí řádně vyplněné a podepsané smlouvy o zájezdu (případ-
ně objednávky jiné služby).
4.7. V případě, kdy je zákazníkem odsouhlasený návrh 
předložené smlouvy o zájezdu doručen FIRO-tour až po vy-
značené, resp. jiným způsobem stanovené lhůtě, nebo je-li 
smlouva o zájezdu vyplněna ze strany zákazníka neúpl ně 
nebo v rozporu s těmito VSP, je FIRO-tour oprávněna prodat 
zájezd jinému zájemci.

5. CENOVÉ A PLATEBNÍ PODMÍNKY
5.1. FIRO-tour má právo na zaplacení ceny objednaných služeb 
před jejich poskytnutím, a to v termínech uvedených ve smlou-
vě nebo těchto VSP. Jakákoliv platba dle smlouvy o zájezdu či 
smlouvy o poskytnutí služby se považuje za uhrazenou ve chví-
li, kdy je poukázaná částka připsána na účet FIRO-tour vedený 
u příslušného peněžního ústavu, na účet externího prodejce, 
nebo uhrazena v hotovosti či platební kartou.
5.2. FIRO-tour má právo na uhrazení zálohy ve výši 50 % 
z ceny dohodnutých služeb, není-li ve smlouvě o zájezdu či 
v jiné smlouvě stanoveno jinak. Výše zálohy je určena tak, aby 
zohledňovala obvyklé platební podmínky, které jsou zpravidla 
sjednávány se subdodavateli služeb, podmínky leteckých či 
charterových dopravců, či provozovateli ubytovacích zařízení 
a jinými poskytovateli služeb.
5.3. Při uzavření smlouvy o zájezdu prostřednictvím exter ních 
prodejních míst složí zákazník zálohu na účet  FIRO-tour nebo 
externího prodejce, (pro úhradu platí ustanovení bodu 5.1.) – 
doplatek ceny zájezdu poukáže zákazník přímo na účet 
 FIRO-tour, nebo externímu prodejci, kde byl zájezd rezervován. 
Náhrada nákladů za změny v rezervaci či platby spojené s od-
stoupením od smlouvy (odstupné, resp. stornopoplatky) jsou 
splatné ihned.
5.4. V případě nedodržení termínu úhrady ceny zájezdu zákaz-
níkem je FIRO-tour oprávněna od smlouvy odstoupit. Zákazník 
je v takovém případě povinen uhradit odstupné (stornopo-
platky).
5.5. Katalogové ceny FIRO-tour jsou kalkulovány kurzem za-
hraničních měn, cen za dopravu a plateb spojených s dopravou, 
které jsou platné v době přípravy tiskových podkladů katalogů 
nebo ceníků. 
5.6. Není-li mezi FIRO-tour a zákazníkem dohodnuto jinak nebo 
nevyplývá-li z těchto VSP jinak, je zákazník povinen doplatek ke 
složené záloze za poskytovanou službu složit vždy nejpozději do 
30 dnů před odjezdem nebo odletem.
5.7. Pro případ rezervace zájezdu ve lhůtě kratší než 40 dnů 
před plánovaným odjezdem nebo odletem je celková cena 
splatná zároveň s uzavřením smlouvy o zájezdu.
5.8. Při nabídce a prodeji zájezdů sdělí FIRO-tour zákazníko-
vi informaci o celkové ceně zájezdu, která má být zaplacena. 
Je-li informace o ceně zájezdu tvořena z více složek, uvede 
 FIRO-tour také aktuální cenu všech oddělených složek. Nelze-li 
cenu některé složky zájezdu uvést, informuje FIRO-tour zákaz-
níka v nabídce zájezdu a před tím, než zákazník učiní závaznou 
objednávku nebo před uzavřením smlouvy o zájezdu, o druhu 
nákladů, jež mohou zákazníkovi ještě vzniknout, a o čase a mís-
tě zpřístupnění této ceny pro spotřebitele.
5.9. Podmínky, za nichž je možné využít speciální ceny nebo 
jiné akční nabídky, musí být splněny až do skončení zájezdu; 
v opačném případě je zákazník povinen uhradit doplatek do 
plné katalogové ceny.
6. PRÁVA A POVINNOSTI ZÁKAZNÍKA
6.1. K základním právům zákazníka patří:
a) právo na řádné poskytnutí smluvně ujednaných a zaplace-
ných služeb,
b) právo požadovat informace o všech rozhodných skutečnos-
tech, které jsou FIRO-tour známy a jež se předmětně dotýkají 
smluvně ujednaných a zaplacených služeb,
c) právo být seznámen s případnými změnami ve smluvně 
sjednaných službách,
d) právo odstoupit od smlouvy kdykoli před zahájením zájezdu 
proti zaplacení odstupného za předčasné ukončení závazku ze 
smlouvy stanoveného FIRO-tour v souladu se zákonem o ces-
tovním ruchu ,
e) právo sdělit FIRO-tour v textové podobě změnu v osobě 
účastníka zájezdu namísto původního zákazníka uvedeného 
ve smlouvě o zájezdu, za předpokladu, že třetí osoba splňuje 
podmínky účasti na zájezdu.
Změna v osobě zákazníka je vůči FIRO-tour účinná, doručí-li mu 
původní zákazník o této skutečnosti včas oznámení spolu s pro-
hlášením nového zákazníka, že s uzavřenou smlouvou souhlasí 
a že splní podmínky účasti na zájezdu. Oznámení je včasné, je-
-li doručeno alespoň sedm dnů před zahájením zájezdu; kratší 
lhůtu lze ujednat, je-li smlouva uzavřena v době kratší než sedm 
dnů před zahájením zájezdu.
f) právo na reklamaci vad poskytovaných služeb a její vyřízení 
v souladu s Reklamačním řádem dle ustanovení čl. 11.
g) právo na ochranu osobních dat, která uvádí ve smlouvě 
o zájezdu a v dalších dokumentech před nepovolanými oso-
bami,
h) u zájezdů právo na poskytnutí nejpozději 7 dnů před zahá-
jením zájezdu dalších podrobných informací o všech skutečnos-
tech, které jsou pro zákazníka důležité a které jsou FIRO-tour 
známy, pokud nejsou obsaženy již ve smlouvě o zájezdu, v po-
tvrzení o zájezdu nebo katalogu, který byl zákazníkovi předán, 
a dále právo na předání nezbytných stvrzenek, poukázek, pře-
pravních dokladů, poukazů k ubytování nebo stravování, k po-
skytnutí fakultativních výletů apod., jehož je pro uskutečnění 
zájezdu třeba, a to v téže lhůtě. Poskytnutím informací se rozu-
mí jejich doručení zákazníkovi formou písemného vyrozumění 
či e-mailovou zprávou. Za den poskytnutí informací se považuje 
třetí den po odeslání těchto informací s využitím provozovatele 
poštovních služeb na adresu nebo den, kdy byla odeslána na 
e-mailovou adresu, jíž zákazník dal FIRO-tour k dispozici. Další 
možné postupy viz ustanovení čl. 9., bod 9.11.
i) právo odstoupit od smlouvy po zahájení zájezdu za podmínek 
uvedených v těchto VSP a v občanském zákoníku. 
6.2. K základním povinnostem zákazníka patří:
a) poskytnout FIRO-tour součinnost, která je nezbytná k řád-
nému zabezpečení a plnění služeb, zejména pak  úplně a prav-
divě vyplnit požadované údaje ve smlouvě o zájezdu nebo 
objednávce, sdělit jakékoli změny těchto údajů a předložit 
další podklady podle konkrétních požadavků FIRO-tour (žádosti 
o udělení víz, fotografie apod.),
b) zabezpečit u osob mladších 15 let a u osob, jejichž zdravot-
ní stav to vyžaduje, doprovod a dohled dospělého účastníka 
zájezdu,
c) doložit souhlas zákonného zástupce v případě, že zákazník 
je starší 15 let a mladší 18 let a čerpá služby bez doprovodu 
a dohledu zákonného zástupce,
d) oznámit při uzavírání smlouvy o zájezdu či vyplňování ob-
jednávky účast osob cizího státního občanství. Zákazníci jiného 
než českého státního občanství jsou povinni si ještě před ob-
jednáním zájezdu zjistit pasové, vízové a jiné formality pro svůj 
pobyt v příslušné destinaci, i v zemích případných přestupů či 
přejezdů,
e) bez zbytečného prodlení oznámit FIRO-tour své stanovisko 
k případným změnám v podmínkách či v obsahu sjednaných 
služeb,

f) dodržovat pasové, celní, devizové, tranzitní, zdravotní, do-
pravní a bezpečnostní předpisy, jakož i zákony a zvyklosti země 
a míst, do kterých cestuje. Je povinen zajistit, aby platnost jeho 
cestovních dokladů byla minimálně 6 měsíců po skončení zá-
jezdu.
g) v případě čerpání služeb v zahraničí, je zákazník  povinen vy-
bavit se doklady požadovanými pro vstup do příslušných zemí, 
pobyt, případně tranzit (platný cestovní pas s požadovanou 
dobou platnosti, vízum, doklad o zdravotním pojištění apod. 
pokud je vyžadováno), o kterých jej FIRO-tour před uzavřením 
smlouvy informovala. Zákazník je povinen ověřit si sám v při-
měřené době před zahájením zájezdu pasové, vízové, bezpeč-
nostní a další podmínky nutné pro vstup do vybrané destinace 
a pobytu v ní, případně států, které při cestě do vybrané de-
stinace projíždí nebo v nichž přestupuje. Bližší informace jsou 
k nalezení na webových stránkách Ministerstva zahraničních 
věcí České republiky www.mzv.cz, resp. zastupitelských úřadů 
jednotlivých zemí. 
h) zákazník bere na vědomí, že služba FIRO-tour umožňující 
zajištění víza pro zákazníka, spočívá pouze ve zprostředkování 
podání žádosti o udělení víza, a to na základě podkladů předa-
ných zákazníkem. Zákazník bere na vědomí, že tato služba je ur-
čena toliko občanům České republiky; občané jiných států jsou 
povinna zajistit si víza samostatně. Zákazník bere na vědomí, 
že o (ne)udělení víza rozhoduje pouze příslušný zastupitelský 
úřad. FIRO-tour nezaručuje, že vízum bude zákazníkovi uděle-
no. V případě, že vízum nebude zákazníkovi na základě žádosti 
učiněné FIRO-tour uděleno, je povinností zákazníka dále se 
o udělení víza přičinit (tato povinnost zákazníka přitom může 
spočívat především v osobní zákazníkově návštěvě příslušného 
zastupitelského úřadu). Za případné neudělení víza zákazníkovi 
nenese FIRO-tour žádnou odpovědnost.
i) zaplatit celkovou cenu zájezdu včetně daní, poplatků nebo 
jiných obdobných peněžitých plnění a veškerých případných 
dalších nákladů, které nebo jejichž druh  FIRO-tour či externí 
prodejce zákazníkovi specifikovali před odesláním závazné ob-
jednávky nebo před uzavřením smlouvy, a to v souladu s čl. 5 
a smlouvou o zájezdu či jinou smlouvou,
j) převzít od FIRO-tour doklady nutné pro následné čerpání 
služeb a dostavit se ve stanoveném čase na místo určení (srazu, 
odjezdu, transferu apod.) se všemi požadovanými doklady tak, 
aby mohl bez problému čerpat služby vyplývající ze smlouvy 
o zájezdu,
k) počínat si tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví nebo 
majetku na úkor ostatních účastníků zájezdu, dodavatelů slu-
žeb či FIRO-tour a uhradit případnou škodu, kterou svým jed-
náním způsobil,
l) dbát o včasné a řádné uplatnění případných nároků vůči 
dodavateli služeb,
m) zajistit si očkovací či případně jiné zdravotní povinnosti při 
cestách do zemí, u nichž jsou tyto povinnosti stanoveny mezi-
národními zdravotnickými předpisy,
n) řídit se pokyny průvodce zájezdu či jiné osoby určené 
 FIRO-tour, dodržovat stanovený program, jakož i předpisy plat-
né v navštívené zemi a včetně předpisů dopravců a ubytovate-
lů (Např. při přepravě nemocného cestujícího a těhotných žen, 
avšak max. do konce 34. týdne těhotenství, je třeba předložit 
potvrzení ošetřujícího lékaře, že cestující je schopen letecké 
přepravy. U těhotných žen nad 34. týden se zříká letecká spo-
lečnost jakékoliv zodpovědnosti. Letecká společnost má právo 
odmítnout přepravu těhotné ženy, není-li doloženo lékařské 
potvrzení.),
o) v případě odstoupení od smlouvy je zákazník povinen 
takovouto skutečnost písemně oznámit FIRO-tour a zaplatit 
odstupné dle ustanovení čl. 10.,
p) v případě, že zákazník využije svého práva na oznámení 
změny v osobě účastníka zájezdu dle čl. 6. bodu 6.1. písm. e), je 
povinen tuto skutečnost oznámit FIRO-tour v textové podobě 
a k tomuto oznámení přiložit prohlášení nového zákazníka, že 
souhlasí s uzavřenou smlouvou o zájezdu a splňuje podmínky 
stanovené pro účast na zájezdu (pokud jsou tyto podmínky de-
finovány ve smlouvě o zájezdu nebo katalogu).
Pro případ změny v osobě účastníka zájezdu dle tohoto ustano-
vení původní a nový zákazník společně a nerozdílně odpovídají 
za zaplacení ceny zájezdu a úhradu jakýchkoli dodatečných ná-
kladů, které FIRO-tour se změnou v osobě zákazníka vzniknou, 
min. však administrativní poplatek ve výši 500 Kč na osobu. 
Administrativní poplatek zahrnuje zejména náklady na práci 
zaměstnanců FIRO-tour či osob spolupracujících s  FIRO-tour 
a jednotlivé administrativní náklady (jako náklady na přeshra-
niční hovory apod.) vzniklé FIRO-tour v souvislosti se změnou 
v osobě účastníka, když tato změna si vždy vyžaduje potřebu 
aktualizace dat u osob zajišťujících jednotlivé služby cestovního 
ruchu, jež jsou předmětem smlouvy o zájezdu (změny se hlásí 
leteckým společnostem, ubytovacím zařízením, zahraničním 
partnerům, delegátům apod.), dále se vyčísluje celková výše 
poplatků účtovaná třetími subjekty (zejména leteckými společ-
nostmi) za provedení změny apod. Zákazník bere na vědomí, 
že za změnu účastníka zájezdu je v případě zájezdu s leteckou 
přepravou zpravidla účtován leteckou společností poplatek.
q) Veškeré náklady a škody, které vzniknou zákazníkovi z důvo-
du nedodržení výše uvedených podmínek či před pisů uvede-
ných v čl. 6.2., nese zákazník ke své tíži.
6.3. K povinnostem zákazníků – právnických osob dále patří:
a) seznámit své účastníky zájezdu s těmito VSP, jakož i s dalšími 
informacemi, které od FIRO-tour obdrží, zejména je pak infor-
movat o rozsahu a kvalitě sjednaných služeb,
b) v případech, kdy předmětem smluvního vztahu je zájezd, 
seznámit účastníky zájezdu s dokladem pojišťovny, který obdr-
žel dle čl. 7. bodu 7.3.,
c) zabezpečit, aby všichni účastníci plnili základní povinnosti 
zákazníků, které vyžadují jejich osobní součinnost a jejichž nosi-
telem může být jen jednotlivý účastník,
d) určit vedoucí skupiny v případě, kdy podle dohody 
s  FIRO-tour není zajištěn doprovod průvodcem FIRO-tour,
e) odevzdat FIRO-tour předem jmenný seznam účastníků, 
u dětí do 15 let uvést plné datum narození a uvést osoby odpo-
vědné za dohled a doprovod dle bodu 6.2. písm. b).
7. POVINNOSTI A PRÁVA FIRO-tour
7.1. FIRO-tour je povinna řádně a pravdivě informovat zákazní-
ka o všech rozhodných skutečnostech týkajících se sjednaných 
služeb, které jsou pro zákazníka důležité a které jsou FIRO-tour 
známy.
7.2. FIRO-tour není povinna poskytnout zákazníkovi plnění 
nad rámec předem smluvně sjednaných, potvrzených a uhra-
zených služeb.
7.3. FIRO-tour je povinna mít sjednané pojištění záruky pro 
případ úpadku nebo bankovní záruku pro případ úpadku dle 
zákona o cestovním ruchu, na základě níž vzniká zákazníkovi, 

s nímž FIRO-tour uzavřela smlouvu o zájezdu, právo na plně-
ní v případě pojistné události. FIRO-tour zákazníkovi spolu 
se smlouvou o zájezdu či potvrzením o zájezdu vydá doklad 
o tomto pojištění. Převzetí tohoto dokladu zákazník stvrzu-
je podpisem smlouvy o zájezdu nebo převzetím potvrzení 
o  zájezdu.
7.4. Při jakékoli probíhající komunikaci mezi zákazníkem a pra-
covníky FIRO-tour je nezbytné oboustranné dodržování nejen 
etických norem, ale i odpovídajících zákonů. Musí být vylouče-
ny jakékoli projevy neslučující se s právem na ochranu osobnos-
ti (i ustanovením zákona o přestupcích, zejména § 49 zákona 
č. 200/1990 Sb.). Konkrétně naprosto nepřípustné jsou projevy 
dotýkající se občanské cti, lidské důstojnosti, soukromí, osob-
ního jména atd.  Zcela vyloučen je rovněž jakýkoli posměch, 
urážka na cti, výhrůžky újmy na zdraví, či jiné hrubé jednání 
odporující zmíněným právním předpisům. V případě, že do-
jde k výskytu těchto nežádoucích projevů FIRO-tour i zákazník 
mohou bez dalšího veškerou vzájemnou komunikaci ukončit. 
Výše popsané jednání je považováno za podstatné porušení 
smlouvy o zájezdu.
7.5. FIRO-tour je oprávněna od smlouvy o zájezdu odstoupit 
v případě, že zákazník porušil svou zákonnou nebo smluvně 
převzatou povinnost (zejména v případě porušení povinnosti 
uhradit řádně a včas cenu zájezdu, v případě úmyslného jed-
nání proti dobrým mravům, v případě podvodného jednání 
zákazníka či v případě, že zákazník způsobuje svým jednáním 
FIRO-tour nebo jiným zákazníkům vědomě škodu). 
7.6. Ocitne-li se po zahájení zájezdu zákazník v nesnázích nebo 
v situaci kdy z důvodu nevyhnutelných a mimořádných okol-
ností nelze zajistit návrat zákazníka v souladu se smlouvou, 
poskytne mu FIRO-tour neprodleně pomoc. Zavinil-li si zákaz-
ník nesnáze sám, může FIRO-tour za svou pomoc požadovat 
přiměřenou náhradu skutečně vynaložených nákladů.
8. ZRUŠENÍ A ZMĚNY SJEDNANÝCH SLUŽEB
8.1. Nepodstatná změna závazku ze smlouvy
FIRO-tour si vyhrazuje právo jednostranně změnit závazek ze 
smlouvy o zájezdu, jde-li o nepodstatnou změnu.  FIRO-tour 
v takovém případě oznámí zákazníkovi v textové podobě údaje 
o změně.
8.2. Zrušení dohodnutých služeb
FIRO-tour je oprávněna od smlouvy o zájezdu odstoupit, 
 pokud:
a) počet osob přihlášených na zájezd je nižší než nejnižší počet 
určený ve smlouvě a FIRO-tour oznámila zákazníkovi zrušení 
zájezdu ve lhůtě 20 dní před zahájením zájezdu v případě cest 
trvajících déle než 6 dní, ve lhůtě 7 dní před zahájením zájezdu 
v případě cest trvajících 2 až 6 dní, ve lhůtě 48 hodin před za-
hájením zájezdu v případě cest trvajících méně než 2 dny, nebo
b) FIRO-tour v plnění závazku brání nevyhnutelné a  mimořádné 
okolnosti a zrušení zájezdu oznámila zákazníkovi bez zbytečné-
ho odkladu ještě před zahájením zájezdu.
FIRO-tour v těchto případech vrátí zákazníkovi nejpozději do 
14 dnů po ukončení závazku ze smlouvy veškeré uhrazené 
platby za zájezd, nevzniká mu však vůči zákazníkovi povinnost 
k náhradě škody.
8.3. Změny dohodnutých služeb před zahájením zájezdu 
a čerpání služeb
Nutí-li vnější okolnosti FIRO-tour podstatně změnit některou 
z hlavních náležitostí cestovních služeb uvedených v § 2527 
občanského zákoníku nebo nemůže-li FIRO-tour splnit zvláštní 
požadavky zákazníka, které přijal podle § 2528 odst. 1 písm. h) 
občanského zákoníku nebo zvýší-li FIRO-tour v souladu s čl. 5.6. 
cenu zájezdu o více než 8 %, předloží FIRO-tour zákazníkovi 
v textové podobě návrh na změnu smlouvy spolu s informace-
mi o a) dopadu navrho vaných změn na cenu zájezdu, b) lhůtě, 
v níž může zákazník odstoupit od smlouvy, c) důsledcích pro 
zákazníka, neodstoupí-li včas od smlouvy, a d) údajích o pří-
padném náhradním zájezdu a jeho ceně. Zákazník má právo 
rozhodnout se, zda se změnou smlouvy bude souhlasit či zda 
od smlouvy odstoupí:
a) pokud zákazník ve lhůtě 5 dnů od doručení návrhu na změ-
nu smlouvy od smlouvy neodstoupí, platí, že s její změnou 
souhlasí.
b) jestliže změna smlouvy vede i ke zvýšení ceny služeb ces-
tovního ruchu, je zákazník povinen uhradit FIRO-tour rozdíl 
v ceně služeb cestovního ruchu do 5 dnů od odsouhlasení 
změny smlouvy. Při porušení tohoto závazku zákazníka uhradit 
 FIRO-tour rozdíl v ceně služeb, má FIRO-tour právo od smlou-
vy odstoupit, čímž není dotčeno právo  FIRO-tour na náhradu 
škody. 
c) odstoupí-li zákazník od smlouvy, vrátí mu FIRO-tour nejpoz-
ději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, veškeré platby uhra-
zené zákazníkem nebo v jeho prospěch. 
Jestliže se v důsledku změny závazku ze smlouvy sníží jakost 
nebo náklady zájezdu, má zákazník právo na přiměřenou 
slevu. Jestliže změna smlouvy vede ke snížení ceny zájezdu, 
je  FIRO-tour povinna buď snížit doplatek celkové ceny služeb 
cestovního ruchu, pokud nebyl zákazníkem dosud uhrazen 
nebo vrátit rozdíl v ceně služeb cestovního ruchu v případě, že 
zákazník již uhradil celkovou cenu služeb.
8.4. Změny dohodnutých služeb v průběhu zájezdu a čerpání 
služeb
a) má-li zájezd vadu, vytkne ji zákazník přímo u FIRO-tour 
nebo prostřednictvím zprostředkovatele prodeje zájezdu bez 
zbytečného odkladu, zároveň zákazník určí přiměřenou lhůtu 
k odstranění vady, ledaže by FIRO-tour odmítla vadu odstranit 
nebo by bylo zapotřebí okamžité nápravy. FIRO-tour vadu od-
straní, ledaže to není možné, anebo odstranění vady vyžaduje 
nepřiměřené náklady s ohledem na rozsah vady a hodnotu 
dotčených cestovních služeb.
b) vyskytnou-li se podstatné vady zájezdu, nabídne  FIRO-tour 
zákazníkovi vhodné náhradní řešení, pokud možno stejné nebo 
vyšší jakosti než jaká byla sjednána ve smlouvě, aby zájezd 
mohl pokračovat; to platí i v případech, kdy je návrat zákazníka 
do místa odjezdu uskutečněn jiným než sjednaným způsobem. 
FIRO-tour je oprávněna nabídnout zákazníkovi i vhodné ná-
hradní řešení nižší jakosti než jaká byla sjednána ve smlouvě. 
8.5. Změny sjednaných smluvních podmínek na základě in-
dividuálního přání zákazníka provede FIRO-tour pouze pokud 
je to objektivně možné, nestanoví-li tyto VSP jinak. Provedení 
takových změn podléhá zaplacení poplatku. Poplatky se účtují 
vždy za každou osobu, včetně dětí.
Vymezení poplatků za změny na základě přání zákazníka
a) změna smlouvy o zájezdu – změna termínu nebo změna 
služeb
45 a více dní – min. 500 Kč za změnu a osobu.
V případě změny ve lhůtě kratší než 45 dnů před odjezdem/od-
letem lze ze strany FIRO-tour toto považovat za zrušení původní 
smlouvy a za novou objednávku.  FIRO-tour posuzuje jednotlivé 
změny individuálně s tím, že je ale oprávněna účtovat poplatky 
až do výše uvedené v bodě 10.5.
b) změna/snížení počtu osob v ubytovacím zařízení v tuzem-
sku i zahraničí se posuzuje jako odstoupení od smlouvy jedné 
či více osob. Tyto osoby jsou povinny uhradit poplatky s tím 
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1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1.1. Všeobecné smluvní podmínky jsou platné pro všechny 
zájezdy, pobyty a služby cestovního ruchu cestovní kanceláře 
pořádané společností FIRO-tour a.s., se sídlem Národní třída 
37/38, Praha 1, PSČ 110 00, IČ 27869237, zapsanou v obchod-
ním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B., 
vložka 11654 (dále také jen jako „FIRO-tour“ nebo „cestovní 
kancelář FIRO-tour“).
1.2. Všeobecné smluvní podmínky (dále jen „VSP“) tvoří ne-
dílnou součást smlouvy o zájezdu nebo jiné smlouvy uzavřené 
mezi zákazníkem a FIRO-tour.
2. ÚČASTNÍCI SMLUVNÍHO VZTAHU
2.1. Účastníky smluvního vztahu (dále jen „smluvní strany“) 
jsou:
a) cestovní kancelář FIRO-tour jakožto pořadatel, která do 
smluvního vztahu vstupuje přímo prostřednictvím vlastních 
provozoven nebo zprostředkovaně prostřednictvím obchod-
ních zástupců, kteří s FIRO-tour uzavřeli smlouvu o obchodním 
zastoupení (dále jen „externí prodejní místa“ nebo „externí 
prodejci“) a
b) zákazník, kterým může být fyzická i právnická osoba (dále 
jen „zákazník“). 
3. PŘEDMĚT SMLUVNÍHO VZTAHU
3.1. Tyto VSP upravují práva a povinnosti smluvních stran při 
prodeji:
a) zájezdu, tj. souboru alespoň dvou různých typů služeb ces-
tovního ruchu v ČR i mimo území ČR pro účely téže cesty nebo 
pobytu, sestaveného, nabízeného a FIRO-tour prodávaného za 
celkovou cenu, to vše za splnění podmínek uvedených v § 1b 
zákona č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání 
v oblasti cestovního ruchu, v platném znění (dále jen „zákon 
o cestovním ruchu“ a „zájezd“) nebo
b) ubytovacích, stravovacích, dopravních a jiných služeb ces-
tovního ruchu, které zajišťuje FIRO-tour zákazníkům v tuzem-
sku i zahraničí jako jednotlivé služby dle indivi duálního přání či 
požadavku zákazníka (dále jen „jednotlivé služby“).
3.2. Smluvní vztah mezi cestovní kanceláří FIRO-tour, resp. po-
řadatelem, a zákazníkem se řídí:
a) je-li uzavřena smlouva o zájezdu – písemnou smlouvou 
o zájezdu, VSP a platnými právními předpisy, zejm. přísluš-
nými ustanoveními zákona o cestovním ruchu a zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen 
„občanský zákoník“). V případě, že smlouva o zájezdu není 
uzavřena v písemné formě, řídí se smlouva o zájezdu rovněž 
potvrzením o zájezdu vydaným FIRO-tour v textové podobě při 
uzavření smlouvy či bezprostředně po jejím uzavření. Odchylná 
ujednání ve smlouvě o zájezdu mají přednost před zněním VSP. 
b) je-li uzavřena smlouva o poskytnutí jednotlivé služby – uza-
vřenou smlouvou o poskytnutí služby, VSP s výjimkou ustano-
vení, jež se vztahují výslovně na smlouvu o zájezdu, a platnými 
právními předpisy. Odchylná ujednání ve smlouvě o poskytnutí 
služby mají přednost před zněním VSP. 
3.3. Uzavře-li zákazník několik samostatných smluv s jednot-
livými poskytovateli služeb cestovního ruchu (vč.  FIRO-tour) 
a tyto služby tvoří zájezd ve smyslu § 1b zákona o cestovním ru-
chu, uplatní se ustanovení § 2521 a násl. občanského zákoníku. 
Na smlouvu, jejíž stranou je  FIRO-tour, se v takovém případě 
vztahují tyto VSP a pro účely těchto VSP se tato smlouva pova-
žuje za smlouvu o zájezdu. 
4. VZNIK SMLUVNÍCH VZTAHŮ
4.1. Smluvní vztah mezi zákazníkem a FIRO-tour s předmě-
tem dle čl. 3.1. písm. a) vzniká uzavřením smlouvy o zájez-
du, tj. přijetím nabídky na uzavření smlouvy. FIRO-tour vydá 
zákazníkovi při uzavření smlouvy či bezprostředně po jejím 
uzavření doklad o smlouvě (potvrzení o zájezdu) v textové 
podobě. Je-li smlouva vyhotovena v písemné formě v souladu 
s ustanovením § 2525 odst. 2 občanského zákoníku, nahradí 
její stejnopis potvrzení o zájezdu. Spolu s potvrzením o zájez-
du vydá FIRO-tour zákazníkovi doklad o sjednaném pojištění 
pro případ úpadku vystavený pojistitelem. V případě smluv 
uzavíraných distančním způsobem vzniká smluvní vztah mezi 
zákazníkem a  FIRO-tour potvrzením objednávky zákazníka ze 
strany FIRO-tour nebo uzavřením písemné smlouvy o zájezdu. 
Smluvní vztah mezi zákazníkem a FIRO-tour s předmětem dle 
čl. 3.1. písm. a) může rovněž vzniknout uzavřením smlouvy 
ve prospěch třetí osoby nebo postoupením smlouvy. Obsah 
smlouvy o zájezdu je určen smlouvou o zájezdu, případně po-
tvrzením o zájezdu pokud se vydává, VSP, obsahem katalogu 
zájezdů FIRO-tour.
4.2. Smluvní vztah mezi zákazníkem a FIRO-tour s předmě-
tem dle čl. 3.1. písm. b) vzniká uzavřením smlouvy o poskyt-
nutí služby, a to na základě objednávky předané společnosti 
FIRO-tour zákazníkem (v případě právnické osoby způsobem 
a oprávněnou osobou dle platných právních předpisů). Smlou-
va o poskytnutí služby vzniká  okamžikem potvrzení objednávky 
ze strany FIRO-tour.  Obsah této smlouvy je určen potvrzenou 
objednávkou, těmito VSP, příp. zvláštními podmínkami přilože-
nými k objednávce jako její nedílná součást nebo vyhlášenými 
ze strany FIRO-tour způsobem, který umožňuje jejich veřejnou 
přístupnost, zejména na síti internet, zveřejněním v aktuálním 
katalogu či ceníku, formou letáku volně přístupného na poboč-
kách FIRO-tour apod.
4.3. Podpisem smlouvy o zájezdu nebo jiné smlouvy zákazník 
stvrzuje, že je plně obeznámen s obsahem smlouvy, souhlasí 
s ní, zároveň tím stvrzuje, že obdržel všechny přílohy tvořící 
nedílnou součást smlouvy a tudíž všechny smluvní podmínky 
přijímá a souhlasí s nimi.
4.4. Podpisem smlouvy o zájezdu či uzavřením smlouvy na 
jednotlivé služby se FIRO-tour zavazuje zákazníkovi zajistit služ-
by v dohodnutém rozsahu a kvalitě a v souladu se sjednanými 
podmínkami.
4.5. Právo účasti zákazníka na zájezdu vzniká uzavřením 
smlouvy o zájezdu, přičemž v případě, že zákazník neuhradí 
cenu zájezdu dle smlouvy, je společnost FIRO-tour oprávněna 
od smlouvy odstoupit.
4.6. Povinnost závazné rezervace zájezdu (objednané služby) 
ve prospěch zákazníka ze strany FIRO-tour vzniká v okamžiku 
přijetí řádně vyplněné a podepsané smlouvy o zájezdu (případ-
ně objednávky jiné služby).
4.7. V případě, kdy je zákazníkem odsouhlasený návrh 
předložené smlouvy o zájezdu doručen FIRO-tour až po vy-
značené, resp. jiným způsobem stanovené lhůtě, nebo je-li 
smlouva o zájezdu vyplněna ze strany zákazníka neúpl ně 
nebo v rozporu s těmito VSP, je FIRO-tour oprávněna prodat 
zájezd jinému zájemci.

5. CENOVÉ A PLATEBNÍ PODMÍNKY
5.1. FIRO-tour má právo na zaplacení ceny objednaných služeb 
před jejich poskytnutím, a to v termínech uvedených ve smlou-
vě nebo těchto VSP. Jakákoliv platba dle smlouvy o zájezdu či 
smlouvy o poskytnutí služby se považuje za uhrazenou ve chví-
li, kdy je poukázaná částka připsána na účet FIRO-tour vedený 
u příslušného peněžního ústavu, na účet externího prodejce, 
nebo uhrazena v hotovosti či platební kartou.
5.2. FIRO-tour má právo na uhrazení zálohy ve výši 50 % 
z ceny dohodnutých služeb, není-li ve smlouvě o zájezdu či 
v jiné smlouvě stanoveno jinak. Výše zálohy je určena tak, aby 
zohledňovala obvyklé platební podmínky, které jsou zpravidla 
sjednávány se subdodavateli služeb, podmínky leteckých či 
charterových dopravců, či provozovateli ubytovacích zařízení 
a jinými poskytovateli služeb.
5.3. Při uzavření smlouvy o zájezdu prostřednictvím exter ních 
prodejních míst složí zákazník zálohu na účet  FIRO-tour nebo 
externího prodejce, (pro úhradu platí ustanovení bodu 5.1.) – 
doplatek ceny zájezdu poukáže zákazník přímo na účet 
 FIRO-tour, nebo externímu prodejci, kde byl zájezd rezervován. 
Náhrada nákladů za změny v rezervaci či platby spojené s od-
stoupením od smlouvy (odstupné, resp. stornopoplatky) jsou 
splatné ihned.
5.4. V případě nedodržení termínu úhrady ceny zájezdu zákaz-
níkem je FIRO-tour oprávněna od smlouvy odstoupit. Zákazník 
je v takovém případě povinen uhradit odstupné (stornopo-
platky).
5.5. Katalogové ceny FIRO-tour jsou kalkulovány kurzem za-
hraničních měn, cen za dopravu a plateb spojených s dopravou, 
které jsou platné v době přípravy tiskových podkladů katalogů 
nebo ceníků. 
5.6. Není-li mezi FIRO-tour a zákazníkem dohodnuto jinak nebo 
nevyplývá-li z těchto VSP jinak, je zákazník povinen doplatek ke 
složené záloze za poskytovanou službu složit vždy nejpozději do 
30 dnů před odjezdem nebo odletem.
5.7. Pro případ rezervace zájezdu ve lhůtě kratší než 40 dnů 
před plánovaným odjezdem nebo odletem je celková cena 
splatná zároveň s uzavřením smlouvy o zájezdu.
5.8. Při nabídce a prodeji zájezdů sdělí FIRO-tour zákazníko-
vi informaci o celkové ceně zájezdu, která má být zaplacena. 
Je-li informace o ceně zájezdu tvořena z více složek, uvede 
 FIRO-tour také aktuální cenu všech oddělených složek. Nelze-li 
cenu některé složky zájezdu uvést, informuje FIRO-tour zákaz-
níka v nabídce zájezdu a před tím, než zákazník učiní závaznou 
objednávku nebo před uzavřením smlouvy o zájezdu, o druhu 
nákladů, jež mohou zákazníkovi ještě vzniknout, a o čase a mís-
tě zpřístupnění této ceny pro spotřebitele.
5.9. Podmínky, za nichž je možné využít speciální ceny nebo 
jiné akční nabídky, musí být splněny až do skončení zájezdu; 
v opačném případě je zákazník povinen uhradit doplatek do 
plné katalogové ceny.
6. PRÁVA A POVINNOSTI ZÁKAZNÍKA
6.1. K základním právům zákazníka patří:
a) právo na řádné poskytnutí smluvně ujednaných a zaplace-
ných služeb,
b) právo požadovat informace o všech rozhodných skutečnos-
tech, které jsou FIRO-tour známy a jež se předmětně dotýkají 
smluvně ujednaných a zaplacených služeb,
c) právo být seznámen s případnými změnami ve smluvně 
sjednaných službách,
d) právo odstoupit od smlouvy kdykoli před zahájením zájezdu 
proti zaplacení odstupného za předčasné ukončení závazku ze 
smlouvy stanoveného FIRO-tour v souladu se zákonem o ces-
tovním ruchu ,
e) právo sdělit FIRO-tour v textové podobě změnu v osobě 
účastníka zájezdu namísto původního zákazníka uvedeného 
ve smlouvě o zájezdu, za předpokladu, že třetí osoba splňuje 
podmínky účasti na zájezdu.
Změna v osobě zákazníka je vůči FIRO-tour účinná, doručí-li mu 
původní zákazník o této skutečnosti včas oznámení spolu s pro-
hlášením nového zákazníka, že s uzavřenou smlouvou souhlasí 
a že splní podmínky účasti na zájezdu. Oznámení je včasné, je-
-li doručeno alespoň sedm dnů před zahájením zájezdu; kratší 
lhůtu lze ujednat, je-li smlouva uzavřena v době kratší než sedm 
dnů před zahájením zájezdu.
f) právo na reklamaci vad poskytovaných služeb a její vyřízení 
v souladu s Reklamačním řádem dle ustanovení čl. 11.
g) právo na ochranu osobních dat, která uvádí ve smlouvě 
o zájezdu a v dalších dokumentech před nepovolanými oso-
bami,
h) u zájezdů právo na poskytnutí nejpozději 7 dnů před zahá-
jením zájezdu dalších podrobných informací o všech skutečnos-
tech, které jsou pro zákazníka důležité a které jsou FIRO-tour 
známy, pokud nejsou obsaženy již ve smlouvě o zájezdu, v po-
tvrzení o zájezdu nebo katalogu, který byl zákazníkovi předán, 
a dále právo na předání nezbytných stvrzenek, poukázek, pře-
pravních dokladů, poukazů k ubytování nebo stravování, k po-
skytnutí fakultativních výletů apod., jehož je pro uskutečnění 
zájezdu třeba, a to v téže lhůtě. Poskytnutím informací se rozu-
mí jejich doručení zákazníkovi formou písemného vyrozumění 
či e-mailovou zprávou. Za den poskytnutí informací se považuje 
třetí den po odeslání těchto informací s využitím provozovatele 
poštovních služeb na adresu nebo den, kdy byla odeslána na 
e-mailovou adresu, jíž zákazník dal FIRO-tour k dispozici. Další 
možné postupy viz ustanovení čl. 9., bod 9.11.
i) právo odstoupit od smlouvy po zahájení zájezdu za podmínek 
uvedených v těchto VSP a v občanském zákoníku. 
6.2. K základním povinnostem zákazníka patří:
a) poskytnout FIRO-tour součinnost, která je nezbytná k řád-
nému zabezpečení a plnění služeb, zejména pak  úplně a prav-
divě vyplnit požadované údaje ve smlouvě o zájezdu nebo 
objednávce, sdělit jakékoli změny těchto údajů a předložit 
další podklady podle konkrétních požadavků FIRO-tour (žádosti 
o udělení víz, fotografie apod.),
b) zabezpečit u osob mladších 15 let a u osob, jejichž zdravot-
ní stav to vyžaduje, doprovod a dohled dospělého účastníka 
zájezdu,
c) doložit souhlas zákonného zástupce v případě, že zákazník 
je starší 15 let a mladší 18 let a čerpá služby bez doprovodu 
a dohledu zákonného zástupce,
d) oznámit při uzavírání smlouvy o zájezdu či vyplňování ob-
jednávky účast osob cizího státního občanství. Zákazníci jiného 
než českého státního občanství jsou povinni si ještě před ob-
jednáním zájezdu zjistit pasové, vízové a jiné formality pro svůj 
pobyt v příslušné destinaci, i v zemích případných přestupů či 
přejezdů,
e) bez zbytečného prodlení oznámit FIRO-tour své stanovisko 
k případným změnám v podmínkách či v obsahu sjednaných 
služeb,

f) dodržovat pasové, celní, devizové, tranzitní, zdravotní, do-
pravní a bezpečnostní předpisy, jakož i zákony a zvyklosti země 
a míst, do kterých cestuje. Je povinen zajistit, aby platnost jeho 
cestovních dokladů byla minimálně 6 měsíců po skončení zá-
jezdu.
g) v případě čerpání služeb v zahraničí, je zákazník  povinen vy-
bavit se doklady požadovanými pro vstup do příslušných zemí, 
pobyt, případně tranzit (platný cestovní pas s požadovanou 
dobou platnosti, vízum, doklad o zdravotním pojištění apod. 
pokud je vyžadováno), o kterých jej FIRO-tour před uzavřením 
smlouvy informovala. Zákazník je povinen ověřit si sám v při-
měřené době před zahájením zájezdu pasové, vízové, bezpeč-
nostní a další podmínky nutné pro vstup do vybrané destinace 
a pobytu v ní, případně států, které při cestě do vybrané de-
stinace projíždí nebo v nichž přestupuje. Bližší informace jsou 
k nalezení na webových stránkách Ministerstva zahraničních 
věcí České republiky www.mzv.cz, resp. zastupitelských úřadů 
jednotlivých zemí. 
h) zákazník bere na vědomí, že služba FIRO-tour umožňující 
zajištění víza pro zákazníka, spočívá pouze ve zprostředkování 
podání žádosti o udělení víza, a to na základě podkladů předa-
ných zákazníkem. Zákazník bere na vědomí, že tato služba je ur-
čena toliko občanům České republiky; občané jiných států jsou 
povinna zajistit si víza samostatně. Zákazník bere na vědomí, 
že o (ne)udělení víza rozhoduje pouze příslušný zastupitelský 
úřad. FIRO-tour nezaručuje, že vízum bude zákazníkovi uděle-
no. V případě, že vízum nebude zákazníkovi na základě žádosti 
učiněné FIRO-tour uděleno, je povinností zákazníka dále se 
o udělení víza přičinit (tato povinnost zákazníka přitom může 
spočívat především v osobní zákazníkově návštěvě příslušného 
zastupitelského úřadu). Za případné neudělení víza zákazníkovi 
nenese FIRO-tour žádnou odpovědnost.
i) zaplatit celkovou cenu zájezdu včetně daní, poplatků nebo 
jiných obdobných peněžitých plnění a veškerých případných 
dalších nákladů, které nebo jejichž druh  FIRO-tour či externí 
prodejce zákazníkovi specifikovali před odesláním závazné ob-
jednávky nebo před uzavřením smlouvy, a to v souladu s čl. 5 
a smlouvou o zájezdu či jinou smlouvou,
j) převzít od FIRO-tour doklady nutné pro následné čerpání 
služeb a dostavit se ve stanoveném čase na místo určení (srazu, 
odjezdu, transferu apod.) se všemi požadovanými doklady tak, 
aby mohl bez problému čerpat služby vyplývající ze smlouvy 
o zájezdu,
k) počínat si tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví nebo 
majetku na úkor ostatních účastníků zájezdu, dodavatelů slu-
žeb či FIRO-tour a uhradit případnou škodu, kterou svým jed-
náním způsobil,
l) dbát o včasné a řádné uplatnění případných nároků vůči 
dodavateli služeb,
m) zajistit si očkovací či případně jiné zdravotní povinnosti při 
cestách do zemí, u nichž jsou tyto povinnosti stanoveny mezi-
národními zdravotnickými předpisy,
n) řídit se pokyny průvodce zájezdu či jiné osoby určené 
 FIRO-tour, dodržovat stanovený program, jakož i předpisy plat-
né v navštívené zemi a včetně předpisů dopravců a ubytovate-
lů (Např. při přepravě nemocného cestujícího a těhotných žen, 
avšak max. do konce 34. týdne těhotenství, je třeba předložit 
potvrzení ošetřujícího lékaře, že cestující je schopen letecké 
přepravy. U těhotných žen nad 34. týden se zříká letecká spo-
lečnost jakékoliv zodpovědnosti. Letecká společnost má právo 
odmítnout přepravu těhotné ženy, není-li doloženo lékařské 
potvrzení.),
o) v případě odstoupení od smlouvy je zákazník povinen 
takovouto skutečnost písemně oznámit FIRO-tour a zaplatit 
odstupné dle ustanovení čl. 10.,
p) v případě, že zákazník využije svého práva na oznámení 
změny v osobě účastníka zájezdu dle čl. 6. bodu 6.1. písm. e), je 
povinen tuto skutečnost oznámit FIRO-tour v textové podobě 
a k tomuto oznámení přiložit prohlášení nového zákazníka, že 
souhlasí s uzavřenou smlouvou o zájezdu a splňuje podmínky 
stanovené pro účast na zájezdu (pokud jsou tyto podmínky de-
finovány ve smlouvě o zájezdu nebo katalogu).
Pro případ změny v osobě účastníka zájezdu dle tohoto ustano-
vení původní a nový zákazník společně a nerozdílně odpovídají 
za zaplacení ceny zájezdu a úhradu jakýchkoli dodatečných ná-
kladů, které FIRO-tour se změnou v osobě zákazníka vzniknou, 
min. však administrativní poplatek ve výši 500 Kč na osobu. 
Administrativní poplatek zahrnuje zejména náklady na práci 
zaměstnanců FIRO-tour či osob spolupracujících s  FIRO-tour 
a jednotlivé administrativní náklady (jako náklady na přeshra-
niční hovory apod.) vzniklé FIRO-tour v souvislosti se změnou 
v osobě účastníka, když tato změna si vždy vyžaduje potřebu 
aktualizace dat u osob zajišťujících jednotlivé služby cestovního 
ruchu, jež jsou předmětem smlouvy o zájezdu (změny se hlásí 
leteckým společnostem, ubytovacím zařízením, zahraničním 
partnerům, delegátům apod.), dále se vyčísluje celková výše 
poplatků účtovaná třetími subjekty (zejména leteckými společ-
nostmi) za provedení změny apod. Zákazník bere na vědomí, 
že za změnu účastníka zájezdu je v případě zájezdu s leteckou 
přepravou zpravidla účtován leteckou společností poplatek.
q) Veškeré náklady a škody, které vzniknou zákazníkovi z důvo-
du nedodržení výše uvedených podmínek či před pisů uvede-
ných v čl. 6.2., nese zákazník ke své tíži.
6.3. K povinnostem zákazníků – právnických osob dále patří:
a) seznámit své účastníky zájezdu s těmito VSP, jakož i s dalšími 
informacemi, které od FIRO-tour obdrží, zejména je pak infor-
movat o rozsahu a kvalitě sjednaných služeb,
b) v případech, kdy předmětem smluvního vztahu je zájezd, 
seznámit účastníky zájezdu s dokladem pojišťovny, který obdr-
žel dle čl. 7. bodu 7.3.,
c) zabezpečit, aby všichni účastníci plnili základní povinnosti 
zákazníků, které vyžadují jejich osobní součinnost a jejichž nosi-
telem může být jen jednotlivý účastník,
d) určit vedoucí skupiny v případě, kdy podle dohody 
s  FIRO-tour není zajištěn doprovod průvodcem FIRO-tour,
e) odevzdat FIRO-tour předem jmenný seznam účastníků, 
u dětí do 15 let uvést plné datum narození a uvést osoby odpo-
vědné za dohled a doprovod dle bodu 6.2. písm. b).
7. POVINNOSTI A PRÁVA FIRO-tour
7.1. FIRO-tour je povinna řádně a pravdivě informovat zákazní-
ka o všech rozhodných skutečnostech týkajících se sjednaných 
služeb, které jsou pro zákazníka důležité a které jsou FIRO-tour 
známy.
7.2. FIRO-tour není povinna poskytnout zákazníkovi plnění 
nad rámec předem smluvně sjednaných, potvrzených a uhra-
zených služeb.
7.3. FIRO-tour je povinna mít sjednané pojištění záruky pro 
případ úpadku nebo bankovní záruku pro případ úpadku dle 
zákona o cestovním ruchu, na základě níž vzniká zákazníkovi, 

s nímž FIRO-tour uzavřela smlouvu o zájezdu, právo na plně-
ní v případě pojistné události. FIRO-tour zákazníkovi spolu 
se smlouvou o zájezdu či potvrzením o zájezdu vydá doklad 
o tomto pojištění. Převzetí tohoto dokladu zákazník stvrzu-
je podpisem smlouvy o zájezdu nebo převzetím potvrzení 
o  zájezdu.
7.4. Při jakékoli probíhající komunikaci mezi zákazníkem a pra-
covníky FIRO-tour je nezbytné oboustranné dodržování nejen 
etických norem, ale i odpovídajících zákonů. Musí být vylouče-
ny jakékoli projevy neslučující se s právem na ochranu osobnos-
ti (i ustanovením zákona o přestupcích, zejména § 49 zákona 
č. 200/1990 Sb.). Konkrétně naprosto nepřípustné jsou projevy 
dotýkající se občanské cti, lidské důstojnosti, soukromí, osob-
ního jména atd.  Zcela vyloučen je rovněž jakýkoli posměch, 
urážka na cti, výhrůžky újmy na zdraví, či jiné hrubé jednání 
odporující zmíněným právním předpisům. V případě, že do-
jde k výskytu těchto nežádoucích projevů FIRO-tour i zákazník 
mohou bez dalšího veškerou vzájemnou komunikaci ukončit. 
Výše popsané jednání je považováno za podstatné porušení 
smlouvy o zájezdu.
7.5. FIRO-tour je oprávněna od smlouvy o zájezdu odstoupit 
v případě, že zákazník porušil svou zákonnou nebo smluvně 
převzatou povinnost (zejména v případě porušení povinnosti 
uhradit řádně a včas cenu zájezdu, v případě úmyslného jed-
nání proti dobrým mravům, v případě podvodného jednání 
zákazníka či v případě, že zákazník způsobuje svým jednáním 
FIRO-tour nebo jiným zákazníkům vědomě škodu). 
7.6. Ocitne-li se po zahájení zájezdu zákazník v nesnázích nebo 
v situaci kdy z důvodu nevyhnutelných a mimořádných okol-
ností nelze zajistit návrat zákazníka v souladu se smlouvou, 
poskytne mu FIRO-tour neprodleně pomoc. Zavinil-li si zákaz-
ník nesnáze sám, může FIRO-tour za svou pomoc požadovat 
přiměřenou náhradu skutečně vynaložených nákladů.
8. ZRUŠENÍ A ZMĚNY SJEDNANÝCH SLUŽEB
8.1. Nepodstatná změna závazku ze smlouvy
FIRO-tour si vyhrazuje právo jednostranně změnit závazek ze 
smlouvy o zájezdu, jde-li o nepodstatnou změnu.  FIRO-tour 
v takovém případě oznámí zákazníkovi v textové podobě údaje 
o změně.
8.2. Zrušení dohodnutých služeb
FIRO-tour je oprávněna od smlouvy o zájezdu odstoupit, 
 pokud:
a) počet osob přihlášených na zájezd je nižší než nejnižší počet 
určený ve smlouvě a FIRO-tour oznámila zákazníkovi zrušení 
zájezdu ve lhůtě 20 dní před zahájením zájezdu v případě cest 
trvajících déle než 6 dní, ve lhůtě 7 dní před zahájením zájezdu 
v případě cest trvajících 2 až 6 dní, ve lhůtě 48 hodin před za-
hájením zájezdu v případě cest trvajících méně než 2 dny, nebo
b) FIRO-tour v plnění závazku brání nevyhnutelné a  mimořádné 
okolnosti a zrušení zájezdu oznámila zákazníkovi bez zbytečné-
ho odkladu ještě před zahájením zájezdu.
FIRO-tour v těchto případech vrátí zákazníkovi nejpozději do 
14 dnů po ukončení závazku ze smlouvy veškeré uhrazené 
platby za zájezd, nevzniká mu však vůči zákazníkovi povinnost 
k náhradě škody.
8.3. Změny dohodnutých služeb před zahájením zájezdu 
a čerpání služeb
Nutí-li vnější okolnosti FIRO-tour podstatně změnit některou 
z hlavních náležitostí cestovních služeb uvedených v § 2527 
občanského zákoníku nebo nemůže-li FIRO-tour splnit zvláštní 
požadavky zákazníka, které přijal podle § 2528 odst. 1 písm. h) 
občanského zákoníku nebo zvýší-li FIRO-tour v souladu s čl. 5.6. 
cenu zájezdu o více než 8 %, předloží FIRO-tour zákazníkovi 
v textové podobě návrh na změnu smlouvy spolu s informace-
mi o a) dopadu navrho vaných změn na cenu zájezdu, b) lhůtě, 
v níž může zákazník odstoupit od smlouvy, c) důsledcích pro 
zákazníka, neodstoupí-li včas od smlouvy, a d) údajích o pří-
padném náhradním zájezdu a jeho ceně. Zákazník má právo 
rozhodnout se, zda se změnou smlouvy bude souhlasit či zda 
od smlouvy odstoupí:
a) pokud zákazník ve lhůtě 5 dnů od doručení návrhu na změ-
nu smlouvy od smlouvy neodstoupí, platí, že s její změnou 
souhlasí.
b) jestliže změna smlouvy vede i ke zvýšení ceny služeb ces-
tovního ruchu, je zákazník povinen uhradit FIRO-tour rozdíl 
v ceně služeb cestovního ruchu do 5 dnů od odsouhlasení 
změny smlouvy. Při porušení tohoto závazku zákazníka uhradit 
 FIRO-tour rozdíl v ceně služeb, má FIRO-tour právo od smlou-
vy odstoupit, čímž není dotčeno právo  FIRO-tour na náhradu 
škody. 
c) odstoupí-li zákazník od smlouvy, vrátí mu FIRO-tour nejpoz-
ději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, veškeré platby uhra-
zené zákazníkem nebo v jeho prospěch. 
Jestliže se v důsledku změny závazku ze smlouvy sníží jakost 
nebo náklady zájezdu, má zákazník právo na přiměřenou 
slevu. Jestliže změna smlouvy vede ke snížení ceny zájezdu, 
je  FIRO-tour povinna buď snížit doplatek celkové ceny služeb 
cestovního ruchu, pokud nebyl zákazníkem dosud uhrazen 
nebo vrátit rozdíl v ceně služeb cestovního ruchu v případě, že 
zákazník již uhradil celkovou cenu služeb.
8.4. Změny dohodnutých služeb v průběhu zájezdu a čerpání 
služeb
a) má-li zájezd vadu, vytkne ji zákazník přímo u FIRO-tour 
nebo prostřednictvím zprostředkovatele prodeje zájezdu bez 
zbytečného odkladu, zároveň zákazník určí přiměřenou lhůtu 
k odstranění vady, ledaže by FIRO-tour odmítla vadu odstranit 
nebo by bylo zapotřebí okamžité nápravy. FIRO-tour vadu od-
straní, ledaže to není možné, anebo odstranění vady vyžaduje 
nepřiměřené náklady s ohledem na rozsah vady a hodnotu 
dotčených cestovních služeb.
b) vyskytnou-li se podstatné vady zájezdu, nabídne  FIRO-tour 
zákazníkovi vhodné náhradní řešení, pokud možno stejné nebo 
vyšší jakosti než jaká byla sjednána ve smlouvě, aby zájezd 
mohl pokračovat; to platí i v případech, kdy je návrat zákazníka 
do místa odjezdu uskutečněn jiným než sjednaným způsobem. 
FIRO-tour je oprávněna nabídnout zákazníkovi i vhodné ná-
hradní řešení nižší jakosti než jaká byla sjednána ve smlouvě. 
8.5. Změny sjednaných smluvních podmínek na základě in-
dividuálního přání zákazníka provede FIRO-tour pouze pokud 
je to objektivně možné, nestanoví-li tyto VSP jinak. Provedení 
takových změn podléhá zaplacení poplatku. Poplatky se účtují 
vždy za každou osobu, včetně dětí.
Vymezení poplatků za změny na základě přání zákazníka
a) změna smlouvy o zájezdu – změna termínu nebo změna 
služeb
45 a více dní – min. 500 Kč za změnu a osobu.
V případě změny ve lhůtě kratší než 45 dnů před odjezdem/od-
letem lze ze strany FIRO-tour toto považovat za zrušení původní 
smlouvy a za novou objednávku.  FIRO-tour posuzuje jednotlivé 
změny individuálně s tím, že je ale oprávněna účtovat poplatky 
až do výše uvedené v bodě 10.5.
b) změna/snížení počtu osob v ubytovacím zařízení v tuzem-
sku i zahraničí se posuzuje jako odstoupení od smlouvy jedné 
či více osob. Tyto osoby jsou povinny uhradit poplatky s tím 
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spojené dle ustanovení čl. 10., bodu 10.5. Je-li v důsledku tako-
véto změny vícelůžkový pokoj či apartmán (bungalov) obsazen 
menším počtem osob než je počet lůžek, je zákazník povinen 
vzhledem ke značně ztížené možnosti obsadit takto uvolněné 
místo doplatit cenu za neobsazené lůžko/a.
c) změna odletu z místa pobytu v průběhu zájezdu nebo po-
bytu v zahraničí
V případě prodloužení pobytu na přání zákazníka je zákazník 
povinen uhradit doplatek za všechny služby čerpané v sou-
vislosti s prodloužením pobytu a skutečně vzniklý náklad za 
změnu letenky, který bude s ohledem na zkušenosti FIRO-tour 
min. ve výši 1 000 Kč.
V případě zkrácení pobytu ze strany zákazníka, jakož i nečerpá-
ní služeb na základě vlastního rozhodnutí, se cena za nečerpa-
né služby nevrací. Za změnu letenky zákazník hradí skutečně 
vzniklý náklad, který bude s ohledem na zkušenosti FIRO-tour 
min. ve výši 1 000 Kč.
Výše uvedené náklady a poplatky zákazník uhradí  FIRO-tour 
nebo u zástupce FIRO-tour v místě pobytu.
8.6. Změny odletu/odjezdu
a) dojde-li vlivem povětrnostních nebo technických podmínek 
nebo v důsledku mimořádných okolností ke změně (zpoždění) 
letu/odjezdu, které nemůže FIRO-tour ovlivnit (k těmto změ-
nám může dojít i bezprostředně před odletem/ odjezdem), 
vyhrazuje si FIRO-tour právo případné změny dopravního pro-
středku, trasy, dopravní společnosti, typu letadla či autobusu 
a mezipřistání. Při změně příjezdového nebo odjezdového mís-
ta oproti původně stanovenému (v ČR), v rámci letecké nebo 
lodní přepravy, platí bod 8.3., poslední odstavec.
b) nelze-li v důsledku nevyhnutelných a mimořádných okol-
ností zajistit návrat zákazníka v souladu se smlouvou, nese 
FIRO-tour náklady na nezbytné ubytování, pokud možno v rov-
nocenné kategorii, a to nejvýše za tři noci na jednoho zákazní-
ka, není-li právními předpisy stanoveno jinak.
8.7. Změny v průběhu zájezdu
FIRO-tour je oprávněna provádět v případě nutnosti a ochrany 
zájmů zákazníků operativní změny programu a poskytovaných 
služeb během zájezdu, není-li možné dodržet stanovený pro-
gram, nebo poskytnout předem sjednané služby. V takovém 
případě je FIRO-tour povinna:
– zabezpečit náhradní program a služby v rozsahu a kvalitě 
shodné nebo přibližující se původně sjednaným podmínkám 
a dbát přitom, aby byl v nejvyšší možné míře zachován charak-
ter zájezdu nebo služeb,
– upravit cenu zájezdu a služeb v závislosti na uskutečněných 
změnách programu a služeb, pokud je jejich důsledkem sníže-
ní rozsahu a kvality sjednaných služeb. Nároky budou řešeny 
individuálně. V případě, že zcela nebo zčásti nevyužije objed-
nané a FIRO-tour zaplacené služby (např. ubytovací, stravovací, 
dopravní služby, výlety apod.),  nevzniká zákazníkovi nárok na 
úhradu nebo slevu z ceny, není-li dohodnuto jinak.
8.8. Změny letištních tax a palivových příplatků
FIRO-tour nezodpovídá za případné změny cen letištních tax, 
bezpečnostních tax a palivových příplatků. Přičemž platí usta-
novení bodu 9.4.
9. DALŠÍ UJEDNÁNÍ
9.1. Pro rozsah smluvně sjednaných služeb je závazný rozpis 
služeb uvedený ve smlouvě o zájezdu nebo v jiné smlouvě, od-
vozený z katalogové nabídky. Rozšíření nebo dohodnuté změny 
služeb nad rámec katalogové nabídky musí být taxativně uve-
deny ve smlouvě o zájezdu nebo jejím dodatku a uhrazeny před 
jejich poskytnutím.
9.2. Letecká přeprava je zajišťována leteckými společnostmi – 
charterovou nebo pravidelnou leteckou přepravou. U letec-
kých zájezdů je první a poslední den určen k přepravě klientů 
do jednotlivých letovisek a nikoliv k vlastní rekreaci. FIRO-tour 
nemůže ovlivnit případné změny času odletů. Součástí letů mo-
hou být i mezipřistání nebo přestupy.
9.3. Při případném plánování přípojů, dovolené, obchodních 
termínů aj. je třeba brát v úvahu možnost i výraznějšího zpož-
dění.
9.4. Ve spojitosti s leteckou dopravou zákazník bere na vědo-
mí, že součástí ceny zájezdu jsou pohyblivé složky letištní a bez-
pečnostní taxy a palivový příplatek, jejichž výše je variabilní 
a závisí na aktuálních kurzech zahraničních měn a na aktuální 
ceně leteckého paliva.
9.5. Do celkové doby pobytu se v případě pozdních nočních 
odletů započítává i první noc, kdy je zákazník ubytován opro-
ti běžným mezinárodním zvyklostem (tedy nikoliv až cca po 
14 hod.) již po nočním/ranním příjezdu do hotelu.
9.6. Podle mezinárodních zvyklostí jsou zákazníci v den příjez-
du ubytováni nejdříve ve 14 hodin a v den odjezdu musí opus-
tit pokoje do 12 hodin (v některých ubytovacích zařízeních 
již do 10 hodin). Odhlášením na hotelu v den odjezdu, mezi 
10.–12. hod. obvykle také končí All inclusive. Po odhlášení je 
jakékoliv jídlo či nápoje zpoplatněno, platba přímo na hotelu. 
Žádné náhrady za nevyužité stravování nejsou poskytovány. 
Časný příjezd či pozdní odjezd není důvodem k delšímu pou-
žívání pokoje. Pokud si zákazník přeje, aby byl pokoj připraven 
v den příletu/příjezdu před polednem či aby byl k dispozici 
po 10. či 12. hodině v den odletu/odjezdu, je možné toto 
za poplatek zajistit. Poplatek není vyšší než cena za 1 noc. 
Rozdělování ubytovacích kapacit, respektive pokojů probíhá 
zásadně ze strany smluvních partnerů – ubytovatelů v místě 
a FIRO-tour na něj nemá žádný vliv. Fotografie ubytovacích 
kapacit uvedené v katalogu jsou ilustrační, proto nemusí vždy 
zcela přesně korespondovat s pokojem, který je zákazníkovi 
na místě přidělen. Zákazník musí ve výjimečných případech 
počítat i s možností změny ubytovací kapacity, a to i na část 
pobytu při zachování všech jeho práv vyplývajících ze smlouvy 
o zájezdu. Je-li nabízen třílůžkový pokoj, může být 3. lůžko za-
jištěno i formou přistýlky (rozkládací pohovka apod.). To platí 
i v případě, že třetí osoba uhradí plnou cenu dospělé osoby. 
Práva zákazníka vyplývající z platných právních předpisů ne-
jsou tímto ujednáním dotčena.
9.7. Zákazník je povinen dostavit se na místo nástupu transfe-
ru/svozu včas, a to nejpozději 15 minut před plánovaným 
odjezdem. V případě transferu/svozu poskytovaného zdarma, 
neabsolvuje-li zákazník tento v jednom směru bez předchozího 
nahlášení, automaticky ztrácí nárok na využití transferu/svozu 
při zpáteční cestě.
9.8. Za platné místo nástupu se považuje místo, které je uve-
deno na smlouvě o zájezdu, případně jiné závazné dispozici 
poskytnuté FIRO-tour. Jakákoliv změna je možná pouze se zpět-
ným písemným potvrzením FIRO-tour a zákazník se zavazuje 
uhradit náhradu nákladů se změnou spojených, minimálně 
však 100 Kč za osobu.
9.9. Počet míst je omezen a realizace transferu/svozu je pod-
míněna minimálním počtem účastníků. Realizace transferu/
svozu z destinace nemusí být vždy v okamžité časové návaz-
nosti na přílet/příjezd. Rovněž i zde musí brát zákazník v potaz 
možnost výraznějších zpoždění.
9.10. Práva cestujících v letecké dopravě se mimo jiné řídí usta-
noveními Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 261/2004.

9.11. Způsob předání cestovních dokladů (odbavení zájez-
du) je se zákazníkem sjednán při uzavření smlouvy o zájezdu. 
 FIRO-tour je oprávněna předat cestovní doklady přímo v den 
odletu na letišti nebo u odjezdu autobusu, jestliže to odůvod-
ňují nezbytné časové nebo provozní potřeby a hrozí možnost 
prodlení při doručení dokladů zákazníkovi, a to i v případě, že 
byl sjednán jiný způsob předání dokladů.
9.12. V případě menšího počtu účastníků poznávacího auto-
karového zájezdu, může být doprava realizována mini busem.
10. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY O ZÁJEZDU
10.1. FIRO-tour je oprávněna před zahájením čerpání služeb 
cestovního ruchu, které jsou předmětem smluvního vztahu dle 
čl. 3, od smlouvy odstoupit z důvodu:
a) porušení povinností zákazníkem, nebo 
b) zrušení zájezdu.
Oznámení o odstoupení od smlouvy v textové podobě s uve-
dením důvodu zašle FIRO-tour na kontaktní e-mailovou adresu 
 určenou zákazníkem ve smlouvě o zájezdu, příp. do bydliště/
sídla zákazníka nebo na jinou zákazníkem ve smlouvě uve-
denou kontaktní adresu, přičemž účinky odstoupení nastá-
vají dnem doručení oznámení zákazníkovi, nejpozději však 
10. (desá tým) dnem po datu odeslání.
10.2. Zákazník má právo odstoupit od smlouvy kdykoli před 
zahájením čerpání služeb, a to:
a) bez udání důvodu,
b) jestliže nesouhlasí se změnou smlouvy dle ustanovení čl. 8. 
bod 8.3.
c) z důvodů porušení povinností FIRO-tour vyplývajících ze 
smlouvy,
d) jestliže v místě určení cesty nebo pobytu nebo jeho bezpro-
středním okolí nastaly prokazatelně nevyhnutelné a mimo-
řádné okolnosti, které mají významný dopad na poskytování 
zájezdu nebo na přepravu osob do místa urče ní cesty nebo 
pobytu. V takovém případě má zákazník právo na vrácení 
veškerých uhrazených plateb za zájezd, nemá však právo na 
náhradu škody. 
V oznámení o odstoupení zákazník uvede základní údaje 
důležité k identifikaci smlouvy, od které odstupuje (osobní 
údaje zákazníka, č. zájezdu, č. rezervace, objednávky apod.). 
Zákazníci, kteří uzavřeli smlouvu o zájezdu s použi tím elek-
tronických prostředků, berou na vědomí, že k odstou pení od 
smlouvy mohou využít vzorového formuláře, jenž je dostupný 
na webových stránkách FIRO-tour. Zákazník bere na vědomí, 
že je v případě odstoupení od smlouvy, jejímž předmětem je 
poskytování služeb a jejichž plnění již začalo, povinen uhradit 
poměrnou část ceny, není-li těmito VSP nebo zákonem stano-
veno jinak; tím není dotčeno zejména ujednání článku 10.5. 
písm. d) těchto VSP.
10.3. Není-li důvodem odstoupení zákazníka od smlouvy 
porušení povinností FIRO-tour stanovené smlouvou nebo 
odstoupí-li FIRO-tour od smlouvy před zahájením zájezdu z dů-
vodu porušení povinnosti zákazníkem, je zákazník povinen za-
platit FIRO-tour odstupné ve výši stanovené v čl. 10. bod 10.5. 
a  FIRO-tour vrátit zákazníkovi nejpozději do 14 dnů po ukončení 
závazku ze smlouvy vše, co od něho obdržela na úhradu ceny 
služeb podle zrušené smlouvy.
10.4. Je-li důvodem odstoupení zákazníka od smlouvy poruše-
ní povinností FIRO-tour stanovené smlouvou, nebo nesouhlas 
zákazníka se změnou smlouvy dle ustanovení čl. 8. bod 8.3, je 
FIRO-tour povinna nejpozději do 14 dnů po ukončení závazku 
ze smlouvy vrátit zákazníkovi vše, co od něho obdržela na úhra-
du ceny služeb podle zrušené smlouvy.
10.5. ODSTUPNÉ (STORNOPOPLATKY)
Odstupné pro zahraniční zájezdy
a) odstoupí-li zákazník od smlouvy, nebo odstoupí-li  FIRO-tour 
od smlouvy před zahájením zájezdu z důvodu porušení po-
vinnosti zákazníkem, v případě, že předmětem smluvního 
vztahu jsou zájezdy nebo jednotlivé služby realizované mimo 
území ČR, je zákazník povinen zaplatit níže uvedené odstupné 
v závislosti na délce doby, kdy došlo k odstoupení od smlouvy. 
Odstupné činí, pokud je doba mezi odstoupením a okamžikem 
nástupu na zájezd či čerpáním služeb:

Odstupné pro Českou republiku
b) odstoupí-li zákazník od smlouvy, nebo odstoupí-li FIRO-tour 
od smlouvy před zahájením čerpání služeb z důvodu porušení 
povinnosti zákazníkem, v případě, že předmětem smluvního 
vztahu jsou zájezdy nebo jednotlivé služby realizované v ČR, 
je zákazník povinen zaplatit níže uvedené odstupné v závislosti 
na délce doby, kdy došlo k odstoupení od smlouvy. Odstupné 
činí, pokud je doba mezi odstoupením a okamžikem nástupu 
na zájezd či čerpáním služeb:

c) není-li dále stanoveno jinak, účtuje se odstupné za každého 
jednoho přihlášeného zákazníka z celkové ceny zájezdu. Je-li 
účastníkem zájezdu dítě, junior za speciální cenu nebo se jedná 
o nabídku zcela zdarma, platí se za takové dítě paušální odstup-
né ve výši 1 000 Kč, není tedy bez stornopoplatku. V případě, 
že se jedná o cenu za celý apartmán, může být storno počítáno 
dle skutečně vzniklých nákladů, tzn. že odstupné může být sta-
noveno na celý apartmán, nikoliv na osobu.
Tyto podmínky platí pro obě předcházející varianty – 
bodu 10.5. písm. a) + b).
d) nenastoupí-li zákazník na zájezd, či nevyčerpá-li službu ces-
tovního ruchu bez předchozího odstoupení od smlouvy nebo 
z důvodu, že nesplnil povinnost dle čl. 6 bod 6.2. písm. g) a i), je 
povinen uhradit 100 % předem stanovené celkové ceny.

e) skutečně vzniklými náklady se rozumí zejména provoz-
ní náklady FIRO-tour a smluvně sjednané nebo právním 
předpisem stanovené náhrady tuzemským a zahraničním 
 dodavatelům služeb (např. již uhrazené a nevratné letenky 
letecké  společnosti, náklady na garantované ubytování atd.).
f) FIRO-tour je oprávněna odečíst odstupné od složené zálohy 
nebo zaplacené ceny.
g) pro určení počtu dnů pro výpočet odstupného se do stano-
veného počtu dnů započítává i den, kdy nastaly účinky odstou-
pení od smlouvy. Do počtu dnů se nezapočítává den odjezdu, 
odletu nebo nástupu na příslušný zájezd, pobyt apod.
h) výše konkrétního odstupného (stornopoplatku) je klien tovi 
sdělena po ověření na centrále FIRO-tour.
10.6. Pojištění pro případ zrušení cestovní služby
Zákazník si může sjednat POJIŠTĚNÍ STORNO – pojištění pro 
případ zrušení cestovní služby, které se vztahuje na povinnost 
zaplatit poplatek za zrušení cestovní služby („stornopoplatek“) 
a to kdykoliv ode dne úhrady první splátky ceny (zálohy) zájez-
du, nejpozději však 30. den přede dnem, který je uveden ve 
smlouvě o zájezdu jako den zahájení cesty. Zaplacené pojistné 
se v případě vzniku povinnosti zaplatit stornopoplatek nevrací.
Pojištění pro případ zrušení cestovní služby (výhodně s balíč-
kem dalších služeb) je možno zakoupit pouze v kombinaci s po-
jištěním léčebných výloh.
V případě pojistné události poskytne pojišťovna z tohoto po-
jištění pojistné plnění do výše 80 % celkové výše stornopoplat-
ku, nejvýše však do výše 80 % ceny cestovní služby uvedené 
v pojistné smlouvě a doložené dokladem o zaplacení cestovní 
služby. Podmínkou poskytnutí pojistného plnění je, že pojistná 
událost nastala v době trvání pojištění a důvod ke zrušení čer-
pání cestovní služby nastal v době, kdy čerpání cestovní služby 
nebylo možné odvolat bez stornopoplatku.
10.7. Pojištění nevyužité cestovní služby
Zákazník si může sjednat pojištění nevyužité cestovní služby, 
které se vztahuje na náhradu nákladů na nespotřebované ces-
tovní služby poskytované pojištěnému, bude-li muset pojištěný 
přerušit užívání cestovní služby z důvodu akutního onemocně-
ní nebo úrazu, kdy zdravotní stav pojištěného prokazatelně ne-
umožňuje další užití služby.  Pojištění nevyužité cestovní služby 
(výhodně s balíčkem dalších služeb) je možno zakoupit pouze 
v kombinaci s pojištěním léčebných výloh. Pojištění nevyužité 
cestovní služby se vztahuje na náhradu nákladů na nespotřebo-
vané cestovní služby poskytované pojištěnému také v případě, 
že pojištěný bude muset přerušit užívání cestovní služby z dů-
vodu předčasného návratu spolucestujícího do České republi-
ky, který je prokazatelně nezbytný v důsledku pojistné události 
z pojištění LVZ. Pojišťovna poskytne z pojištění nevyužité ces-
tovní služby pojistné plnění ve výši 80 % doložených nákladů na 
všechny prokazatelně nespotřebované služby vzniklé od první-
ho dne následujícího po dni, ve kterém byly služby naposledy 
čerpány, a to max. do limitu pojistného plnění stanoveného 
v pojistné smlouvě.
10.8. Pojištění přerušení cesty
Pojištění přerušení cesty se vztahuje na úhradu nákladů za 
náhradní dopravu do ČR odpovídající druhu dopravy při cestě 
do zahraničí, bude-li muset pojištěný přerušit zahraniční cestu 
z důvodu:
a) akutního onemocnění nebo úrazu anebo úmrtí osoby blízké 
pojištěnému,
b) předčasného návratu spolucestujícího do ČR, který je pro-
kazatelně nezbytný v důsledku pojistné události z pojištění 
léčebných výloh v zahraničí,
c) rozsáhlé škody na majetku pojištěného vzniklé v době 
pojištění následkem živelní události (např. požáru, výbuchu, 
povodně), pokud bude přítomnost pojištěného nezbyt ná ke 
stanovení výše škody nebo ke snížení rozsahu škody.
Pojištění přerušení cesty (výhodně s balíčkem dalších služeb) 
je možno zakoupit pouze v kombinaci s pojištěním léčebných 
výloh.
Pojišťovna poskytne z pojištění přerušení cesty plnění za před-
pokladu, že
– náhradní doprava byla zajištěna smluvní asistenční společ-
ností nebo
– náhradní doprava byla předem schválena smluvní asistenční 
společností nebo pojistitelem, a to max. do limitu pojistného 
plnění stanoveného v pojistné smlouvě.
Pojistitel neposkytne pojistné plnění, pokud pojištěný přeruší 
cestu později než 24 hod. před počátkem dne původně plá-
novaného návratu z cesty nebo pokud může pojištěný použít 
plánovaný dopravní prostředek.
10.9. Podmínky pojištění uvedených v bodech 10.6. až 10.8. 
jsou podrobně upraveny v Informaci pro pojištěné osoby – Ces-
tovní pojištění Kolumbus upravující rozsah pojištění a nároky 
z pojištění pro klienty FIRO-tour a Všeobecných pojistných 
podmínkách pro cestovní pojištění Kolumbus a Kolumbus – 
Abonent, které jsou k dispozici na internetových stránkách 
FIRO-tour a přepážkách prodejců.
11. REKLAMACE
11.1. V případě vadně poskytnutých nebo neposkytnutých 
služeb, jež byly sjednány ve smlouvě s FIRO-tour, vzniká zákaz-
níkovi právo na reklamaci. Způsob uplatnění reklamace, postup 
vyřizování reklamace jakož i rozhodnutí o reklamaci neuprave-
né v těchto VSP blíže upravuje Reklamační řád FIRO-tour, který 
je zákazníkům k dispozici ve všech provozovnách  FIRO-tour, 
jakož i na všech externích prodejních místech u zástupců 
 FIRO-tour a na webových stránkách FIRO-tour.
11.2. Právo z odpovědnosti za vady smlouvy o zájezdu je 
zákazník povinen uplatnit u FIRO-tour (nejlépe v sídle nebo 
v kterékoli provozovně) bez zbytečného odkladu. Zákazník má 
právo vytknout vadu prostřednictvím zprostředkovatele prode-
je zájezdu; FIRO-tour však pro urychlení vyřízení reklamace do-
poručuje zákazníkům uplatňovat reklamaci přímo u FIRO-tour. 
Má-li zájezd vadu a vytkl-li ji zákazník bez zbytečného odkladu, 
má zákazník právo na slevu z ceny ve výši přiměřené rozsahu 
a trvání vady.
11.3. Zákazník je povinen uplatnit reklamaci bez zbytečného 
odkladu tak, aby mohla být sjednána náprava pokud mož-
no v místě poskytované služby, a to za součinnosti průvodce 
 FIRO-tour nebo jiného FIRO-tour pověřeného zástupce. Zákaz-
ník je povinen poskytnout potřebnou součinnost k řešení rekla-
mace. V případech, kdy zákazník čerpá služby bez přítomnosti 
průvodce FIRO-tour či jiného FIRO-tour pověřeného zástupce 
a poskytnutá služba má vady, je zákazník povinen dbát též 
o včasné a řádné uplatnění nároků vůči dodavatelům/posky-
tovatelům služeb v tuzemsku či v zahraničí.
11.4. V případě, že dojde mezi CK FIRO-tour a spotřebitelem 
ke vzniku spotřebitelského sporu ze smlouvy o poskytování 
služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může 
spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového spo-
ru určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských 
sporů, kterým je: 
Česká obchodní inspekce. E-mail: adr@coi.cz, 
web: adr.coi.cz. 
Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů 

 online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese 
http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
11.5. FIRO-tour je oprávněna při vyřizování reklamace v místě 
konání zájezdu řešit poskytnutím náhradní služby, tj. zjednáním 
nápravy. Předmětem reklamačního řízení, respektive zpětné 
finanční kompenzace mohou být pouze služby, jež jsou obsa-
hem smluvního ujednání (smlouva o zájezdu) a podléhají 
zpoplatnění.
11.6. FIRO-tour je povinna reklamaci vyřídit bez zbytečného 
odkladu, nejpozději však do 30 dnů od přijetí reklamace, nedo-
hodne-li se se zákazníkem na delší době.
11.7. FIRO-tour nenese žádnou odpovědnost a neručí za úro-
veň, cenu, případně vzniklou škodu u služeb či akcí nesjedna-
ných ve smlouvě o zájezdu, pořádaných jinými subjekty, které 
si zákazník objedná na místě, u hotelu či jiné organizace. Pokud 
se vyskytnou případy způsobené 3. stranou (stavební činnost, 
hluk v letovisku, hluční sousedé apod.) zákazníkovi náhrada 
škody nenáleží.
11.8. Pokud se jedná o středisko nebo letovisko, které je pre-
zentováno jako živé a rušné místo, vznikající možný hluk nesni-
žuje kvalitu poskytovaných služeb a nemůže být předmětem 
reklamace. S ohledem na množství zřejmých odlišností v men-
talitě každého etnika, dotýkající se zejména náboženských, 
kulturních a hygienických zvyklostí i postupů uplatňovaných 
v běžném životě, je nezbytností tyto plně respektovat. V přípa-
dě, že projevy spojené s popisovanými zvyklostmi jsou odlišné 
od evropských standardů, nezakládá uvedené oprávnění pro 
vznesení reklamace.
11.9. Oficiální klasifikace ubytovacích kapacit je udílena kom-
petentní institucí dané země, přičemž hodnocení  FIRO-tour 
může být odlišné.
12. POJIŠTĚNÍ
12.1. Pojištěním zákazníka vzniká vztah mezi zákazníkem a po-
jišťovnou. FIRO-tour je pouze zprostředkovatelem smluvního 
vztahu. Pojištění léčebných výloh ani pojištění úrazu, zavazadel, 
odpovědnosti za škodu, přerušení cesty, pojištění nevyužité 
cestovní služby a pojištění pro případ zrušení cestovní služby 
není zahrnuto v základní ceně zájezdu (viz cena nezahrnuje).
12.2. Pojištění v případě využití vlastní dopravy
V případě využití vlastní dopravy si klient sám zvolí délku po-
žadované doby k vykonání cesty do místa poskytnutí cestovní 
služby a zpět. Toto požadované datum počátku a konce pojiš-
tění musí být uvedeno v pojistce a je dobou trvání pojištění.
12.3. Pokud dojde k poškození nebo ztrátě zavazadla v prů-
běhu letecké přepravy, musí cestující tuto skutečnost nahlásit 
a uplatnit ihned po příletu příslušnému pracovišti na letišti, 
kde bude sepsán protokol, který je nezbytný pro další jednání 
s leteckým dopravcem. Pakliže konkrétně  určené plnění bude 
ze strany pojišťovny či leteckého dopravce zamítnuto, bere 
zákazník na vědomí, že náhradu nelze uplatňovat u FIRO-tour.
13. ZVLÁŠTNÍ UJEDNÁNÍ
13.1. FIRO-tour vystupuje jako správce osobních údajů zákazní-
ků a účastníků zájezdu. Bližší informace o zpracování osobních 
údajů jsou obsaženy v dokumentu „Zásady ochrany osobních 
údajů“, který je k dispozici na internetové adrese www.firotour.
cz nebo na vyžádání.
14. POJIŠTĚNÍ PRO PŘÍPAD ÚPADKU
Cestovní kancelář FIRO-tour a.s. je řádně pojištěna pro případ 
úpadku, a to v rozsahu a za podmínek stanovených zákonem 
o cestovním ruchu a u pojišťovny, které bylo podle zvláštního 
předpisu uděleno povolení pro pojištění podle tohoto záko-
na. Informace ohledně pojištění pro případ úpadku je rovněž 
k dispozici na všech provozovnách  FIRO-tour i u všech obchod-
ních zástupců FIRO-tour (autorizovaná externí prodejní místa) 
a v neposlední řadě zákazník v souladu se zákonem obdrží do-
klad o pojištění současně se smlouvou o zájezdu či potvrzením 
o zájezdu.
15. UPOZORNĚNÍ
Pláže, moře
Cestovní kancelář nezodpovídá za případné znečištění pláží či 
moře z důvodu klimatických podmínek nebo jiných nepředví-
datelných důvodů. Pokud je znečištění důsledkem lidské čin-
nosti (odpadky aj.) a existuje tak předpoklad adekvátní nápravy 
v místě, je nutno volit postupy v souladu s ustanovením č. 11. 
Údaje o vzdálenosti pláže od hotelu inzerované v katalogu jsou 
pouze orientační a je nutné takto k nim přistupovat.
Bazény
Pokud je součástí služeb poskytovaných na základě smlouvy 
o zájezdu, ubytování v hotelu s bazénem, je nutné zohlednit 
běžně uplatňovanou praxi určitého časového omezení využití 
bazénů s ohledem na jejich údržbu a čištění. Stanovení časo-
vého rozmezí využití bazénu či jeho vyhřívání, je plně v kompe-
tenci správy ubytovacího zařízení.
Klimatizace/topení
V případě, že je klimatizace/topení v hotelu ovládáno centrál-
ně, je konkrétní určení časového rozmezí fungování klimatiza-
ce/topení plně v kompetenci správy ubytovacího zařízení.
Internet/WIFI
Cestovní kancelář nezodpovídá za případné výpadky v připo-
jení, způsobených technickými problémy, či počtem  aktuálně 
připojených uživatelů atp.
Hmyz
Vzhledem ke konkrétním klimatickým podmínkám v daných 
oblastech a s tím spojené existenci rozličné fauny, je logickým 
důsledkem výskyt nepříjemného hmyzu i v prostorách ubyto-
vacích zařízení. I přes intenzivní snahy ubytovatelů nelze strikt-
ně vyloučit přítomnost hmyzu v prostorách pokoje. Problém je 
vždy nutno řešit v okamžité návaznosti po zjištění aktuálního 
výskytu, následně po skončení zájezdu je eventualita nápravy 
i jakékoliv hypotetické náhrady vyloučena.
16. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
16.1. Tyto VSP vstupují v platnost a účinnost dne 1. 7. 2018. 
Dnem 30. 6. 2018 pozbývají platnost Všeobecné smluvní pod-
mínky cestovní kanceláře FIRO-tour ze dne 25. 5. 2018.
Na smluvní vztahy mezi zákazníkem a FIRO-tour vzniklé před 
nabytím účinnosti těchto VSP se použijí ujednání obsažená 
v těchto VSP, je-li to pro zákazníka příznivější.
16.2. Veškeré informace a pokyny, které tvoří závazný obsah 
těchto VSP, odpovídají platným právním předpisům a všem 
skutečnostem známým a dostupným v době tisku.
FIRO-tour si však vyhrazuje právo aktualizace a změn. 
 FIRO-tour si rovněž vyhrazuje právo před uzavřením smlouvy 
o zájezdu změnit skutečnosti a údaje specifikované v § 2528 
odst. 1 písm. a), e), g) až p) občanského zákoníku a v § 9 odst. 2 
písm. b), f), h) zákona o cestovních ruchu uvedené v katalogu.
16.3. Tyto VSP jsou nedílnou součástí smlouvy o zájezdu či 
jiné smlouvy uzavírané se zákazníkem. Jsou volně k dispozici na 
prodejních místech FIRO-tour, kde lze také obdržet v případě 
potřeby další informace.

doba před stanoveným odjezdem, 
ve které FIRO-tour obdržela odstoupení 
od smlouvy, nebo od smlouvy odstoupila

stornopoplatek
(odstupné)  

na osobu
více než 45 dní

skutečně vzniklé  
náklady, nejméně však

1 000 Kč
45–30 dní 10 %, min. 1 000 Kč
29–15 dní 30 %
14–8 dní 70 %
7–4 dny 80 %
3 dny a méně 100 %
Zákazník bere na vědomí, ke stornopoplatkům je vždy účtován 
manipulační poplatek ve výši 1 000 Kč na osobu.

doba před stanoveným odjezdem, 
ve které FIRO-tour obdržela odstoupení 
od smlouvy, nebo od smlouvy odstoupila

stornopoplatek
(odstupné)  

na osobu
více než 45 dní (základní) skutečně 

vzniklé náklady,  
nejméně však

700 Kč

45–30 dní
skutečně vzniklé  
náklady, nejméně však

10 %, min. 700 Kč
29–15 dní 30 %
14–8 dní 70 %
7–4 dny 80 %
3 dny a méně 100 %
Zákazník bere na vědomí, ke stornopoplatkům je vždy účtován 
manipulační poplatek ve výši 700 Kč na osobu.
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MÁTE RÁDI OSOBNÍ KONTAKT 
PŘI VÝBĚRU DOVOLENÉ?

V tom případě vám nabízíme 
možnost rezervace a zakoupení 
zájezdu přímo na našich 
pobočkách, kde jsou naši vyškolení 
pracovníci připraveni se vám 
maximálně věnovat a pomoci 
s výběrem dovolené. Navštívit 
můžete také některého z více 
než 1 000 autorizovaných prodejců   
FIRO-tour a.s. po celé České republice. 

Rádi vám poradíme s výběrem dovolené, 
zodpovíme dotazy a zarezervujeme vybraný zájezd. 
Nabízíme vám kvalitní servis dle vašich požadavků. 
Zvolte si nepohodlnější způsob:

Snadná rezervace 
 a prodej 

7 dní
v týdnu

MÁTE ZÁJEM VYŘÍDIT OBJEDNÁVKU 
ZÁJEZDU TELEFONICKY ?

Zavolejte nám na naše call centrum 
na telefonní číslo 210 000 210 

Volat můžete 7 dní v týdnu

 PO–PÁ 08:00–21:00 
SO–NE 09:00–21:00 
Na call centru vám zkušené 
operátorky poradí s výběrem 
dovolené dle vašich požadavků.

CHCETE SI VYBRAT A OBJEDNAT 
DOVOLENOU ON-LINE ?

Stačí se připojit na stránky 

www.� rotour.cz

MŮŽETE NÁS TAKÉ KONTAKTOVAT 
ELEKTRONICKY

na e-mailové adrese: 
rezervace@� rotour.cz 

Na call centru vám zkušené 
7 dní

v týdnu

ÚSTECKÝ

LIBERECKÝ

KRÁLOVÉHRADECKÝ
STŘEDOČESKÝ

PLZEŇSKÝ

JIHOČESKÝ

VYSOČINA

PARDUBICKÝ

JIHOMORAVSKÝ

ZLÍNSKÝ

OL.OMOUCKÝ

MORAVSKOSLEZSKÝ

KARLOVARSKÝ

Liberec

Mladá 
Boleslav

Kladno

Hradec 
Králové

Pardubice

Tábor

České 
Budějovice

Jihlava

Brno

Olomouc

Ostrava

Plzeň

Karlovy Vary

Chomutov
Most

Teplice Ústí nad 
Labem

PRAHA

ČESKÁ REPUBLIKA Frýdek-Místek

BRATISLAVSKÝ

TRNAVSKÝ

NITRIANSKÝ

TRENČIANSKÝ

ŽILINSKÝ

BANSKOBYSTRICKÝ

PREŠOVSKÝ

KOŠICKÝ
Trenčín

Žilina

KošiceSLOVENSKO

Bratislava

2×

2×

5×

2×

Zlín

www.� rotour.cz
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PRAHA 1 
Národní 37/38, 110 00 Praha 1 
PO – PÁ 09:00 – 18:00
tel.: 221 966 966 
e-mail: narodni@� rotour.cz

PRAHA 4 
Obchodní centrum Plaza
Novodvorská 1800/136, 142 00 Praha 4 
PO – NE 09:00 – 21:00
tel.: 210 000 774 
e-mail: novodvorska@� rotour.cz

PRAHA 5 
Nákupní centrum Metropole Zličín
Řevnická 1/121, 155 21 Praha 5 
PO – NE 09:00 – 21:00
tel.: 210 000 351 
e-mail: zlicin@� rotour.cz

PRAHA 9 
Obchodní centrum Letňany
Veselská 663, 199 00 Praha 9 - Letňany 
PO – NE 10:00 – 20:00
tel.: 286 001 590 
e-mail: letnany@� rotour.cz

PRAHA 9 
Centrum Černý Most
Chlumecká 765/6, 
198 19 Praha 9 - Černý Most 
PO – NE 09:00 – 21:00
tel.: 210 000 350 
e-mail: cerny.most@� rotour.cz

MLADÁ BOLESLAV 
Obchodní centrum Olympia
Jičínská 1350/III., 293 01 Mladá Boleslav 
PO – NE 09:00 – 21:00
tel.: 311 405 360 
e-mail: mlada.boleslav@� rotour.cz

LIBEREC – otevřeno do února 2019 
Obchodní centrum FORUM
Soukenné náměstí 669/2a, 
460 01 Liberec IV - Perštýn 
PO – NE 09:00 – 20:00
tel.: 485 107 072 
e-mail: liberec@� rotour.cz

LIBEREC – nově otevřeno v březnu 2019 
Obchodní centrum NISA
České mládeže 456, 460 03 Liberec 3
PO–NE 09:00 – 21:00
tel.: 485 107 072
e-mail: liberec@� rotour.cz

ÚSTÍ NAD LABEM 
Obchodní centrum FORUM
Bílinská 3490/6, 401 00 Ústí nad Labem 
PO – NE 10:00 – 20:00
tel.: 475 201 182 
e-mail: usti@� rotour.cz

CHOMUTOV 
Náměstí 1.máje 94, 430 01 Chomutov 
PO, ST 09:00 – 18:00
ÚT, ČT, PÁ 09:00 – 17:00
tel.: 474 606 606 
e-mail: chomutov@� rotour.cz

TEPLICE 
Obchodní centrum Galerie
Náměstí Svobody 3316, 415 01 Teplice 
PO – NE 09:00 – 21:00
tel.: 474 606 781 
e-mail: teplice@� rotour.cz

MOST 
Budovatelů 3275, 434 01 Most 
PO, ST 10:00 – 12:30, 13:00 – 18:00
ÚT, ČT, PÁ 09:00 – 12:30, 13:00 – 17:00
tel.: 476 104 260 
e-mail: most@� rotour.cz

KARLOVY VARY 
T. G. Masaryka 36, 360 01 Karlovy Vary 
PO, ST 10:00 – 12:30, 13:00 – 18:00
ÚT, ČT, PÁ 09:00 – 12:30, 13:00 – 17:00
tel.: 353 224 111 
e-mail: karlovy.vary@� rotour.cz

PLZEŇ 
Americká 74, 301 00 Plzeň 
PO – PÁ 09:00 – 18:00 
tel.: 377 221 345 
e-mail: plzen.americka@� rotour.cz

PLZEŇ 
Obchodní centrum Plzeň Plaza
Radčická 2, 301 00 Plzeň 
PO – NE 09:00 – 21:00
tel.: 376 719 090 
e-mail: plzen.plaza@� rotour.cz

TÁBOR 
9. května 519/7, 390 01 Tábor
PO, ST 10:00 – 12:30, 13:00 – 18:00
ÚT, ČT, PÁ 09:00 – 12:30, 13:00 – 17:00
tel.: 380 506 260 
e-mail: tabor@� rotour.cz

ČESKÉ BUDĚJOVICE 
Centrum IGY
Pražská 1247/24
370 04 České Budějovice
PO – NE 09:00 – 21:00
tel.: 385 101 050 
e-mail: ceske.budejovice@� rotour.cz

HRADEC KRÁLOVÉ
Švehlova 472/a, 500 02 Hradec Králové 
PO – PÁ 09:00 – 18:00
SO 09:00 – 12:00
tel.: 495 510 966 
e-mail: hradec.kralove@� rotour.cz

PARDUBICE 
Ul. 17. listopadu 249, 530 02 Pardubice 
PO–PÁ 09:00–18:00
SO 09:00–12:00
tel.: 466 610 166 
e-mail: pardubice@� rotour.cz

BRNO 
Kobližná 17, 602 00 Brno 
PO – PÁ 09:00 – 18:00
SO 09:00 – 12:00
tel.: 542 218 403 
e-mail: brno@� rotour.cz

BRNO 
Obchodní centrum Olympia Brno
U Dálnice 777, 664 42 Modřice 
PO – NE 09:00 – 21:00
tel.: 517 577 514 
e-mail: brno.olympia@� rotour.cz

OSTRAVA 
Obchodní centrum FORUM Nová Karolina 
Jantarová 3344/4, 
702 00 Ostrava 2 - Moravská Ostrava 
PO – NE 09:00 – 21:00
tel.: 596 124 761 
e-mail: ostrava@� rotour.cz

OLOMOUC 
Galerie Šantovka Olomouc
Polská 1201/1, 779 00 Olomouc 
PO – NE 09:00 – 21:00
tel.: 581 580 075 
e-mail: olomouc.santovka@� rotour.cz

ZLÍN
Dlouhá 5616, 760 01 Zlín
PO, ST 10:00 – 12:30, 13:00 – 18:00
ÚT, ČT, PÁ 09:00 – 12:30, 13:00 – 17:00
tel. 572 105 700, e-mail: zlin@� rotour.cz

JIHLAVA 
Masarykovo nám. 35/1100, 586 01 Jihlava 
PO, ST 10:00 – 12:30, 13:00 – 18:00
ÚT, ČT, PÁ 09:00 – 12:30, 13:00 – 17:00
tel.: 562 105 900 
e-mail: jihlava@� rotour.cz

FRÝDEK-MÍSTEK 
U Staré pošty 45, 738 02 Frýdek-Místek 
PO – PÁ 08:30 – 18:00
tel.: 558 436 731 
e-mail: frydek.mistek@� rotour.cz

KLADNO 
OC Central 
P. Bezruče 3388, 272 01 Kladno
PO–SO 09:00–19:00
tel.: 777 127 062 
e-mail: kladno@� rotour.cz

 

BRATISLAVA POLUS CITY CENTER
Vajnorská 100, 831 04 Bratislava
tel: 00421 911 116 010 
e-mail: bratislava.polus@� rotour.sk

BRATISLAVA OC BORY MALL
Lamač 6780
tel.: 00 421 911 116 011 
e-mail: bratislava.bory@� rotour.sk

KOŠICE OC AUPARK
Námestie osloboditelov, 404 01 Košice
tel: 00421 911 116 012 
e-mail: kosice@� rotour.sk

TRENČÍN OC LAUGARICIO
Belá 7271, 911 04 Trenčín
tel.: 00421 911 116 009 
e-mail: trencin@� rotour.sk

ŽILINA OC AUPARK
Velká okružná 59A, 101 10 Žilina
tel.: 00421 911 116 013 
e-mail: zilina@� rotour.sk
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v týdnu

7 dní
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7 dní
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7 dní
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v týdnu
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v týdnu

Aktuální otevírací doba 
poboček je uvedena na

http://www.£ rotour.cz/prodejni-mista/



Záruka 
kvality
již od roku 1990

Partner pro vaši dovolen� 

U nás si vybere každý. 
Široká nabídka zájezdů letecky, 

vlastní dopravou nebo autokarem

Navštivte s námi exotiku. 
Zájezdy do exotických 

destinací s renomovanými 
leteckými společnostmi

Milovníci zimy 
a zimních radovánek si 

u nás přijdou na své. Lyžařské 
zájezdy do oblíbených 

a prověřených středisek.

Velmi úspěšný typ 
poznávacích zájezdů.
 Prodloužené letecké 
víkendy v evropských 

i mimoevropských destinacích

Nabídka komfortních plaveb 
po celém světě. 

Během několika dní můžete 
navštívit hned několik destinací 

včetně zážitku z paluby lodi

Vydejte se na cestu za poznáním. 
Nabídka poznávacích zájezdů 

do celého světa 

Více informací 
v katalozích Léto 2019 
a na www.firotour.cz

Více informací v katalogu 
Exotická dovolená 2019 
a na www.firotour.cz

Více informací v katalogu 
Lyžařské zájezdy 2019 
a na www.firotour.cz

Více informací v katalogu
Poznávací zájezdy 2019 
a na www.firotour.cz

Více informací v katalogu
Poznávací zájezdy 2019 
a na www.firotour.cz

Mnohá ocenění odborníky cestovního ruchu | Prodej letenek za výhodné ceny 
Profesionální průvodcovský a delegátský servis | Výhodné slevy pro děti i dospělé 
Dětské prázdninové kluby | Nabídky pro skupiny, firemní akce, obchodní cesty 
Jednoduché objednání zájezdu | Parkování u letiště zdarma 
Široká nabídka balíčků cestovního pojištění | Člen asociace ACK

POBYTOVÉ 
ZÁJEZDY

EXOTICKÁ 
DOVOLENÁ

LYŽAŘSKÉ 
ZÁJEZDY

LETECKÉ 
VÍKENDY PLAVBY

POZNÁVACÍ 
ZÁJEZDY




