Lyžování v Rakousku

Hinterstoder				

10.1. a 21.2.2015			

450 Kč

Zahrnuje 40 km sjezdovek a 13 vleků. Děti do 5 let ZDARMA. Naleznete zde různé druhy sjezdovek.
akce!dítě do 10 let skipas k dospělému skipasu za 2€.
V ceně: doprava, odjezd z Dačic, Kunžaku, Jindřichova Hradce a ostatních nástupních míst dle trasy.

Lackenhof 						

17.1. a 21.3.2015					

450 Kč

Jedno z nejvýznamnějších středisek Dolních Rakous. Pohodové lyžování na úpatí Ötscheru. Celkem 19 km sjezdovek a snowpark.
V ceně: doprava, odjezd z Dačic, Kunžaku, Jindřichova Hradce a ostatních nástupních míst dle trasy.

Hochkar 						7.2. a 7.3.2015					

450 Kč

Hochkar je nejvýše položeným a nejznámějším dolnorakouským lyžařským střediskem. Sjezdové lyžování na jedenácti sjezdovkách všech stupňů obtížnosti.
Na své si zde přijdou jak začátečníci, tak zkušení lyžaři.
V ceně: doprava, odjezd z Dačic, Kunžaku, Jindřichova Hradce a ostatních nástupních míst dle trasy.

Kaprun - Zell am See					

1.2. – 6.2. 2015

			

13 840 Kč

Hotel Lukashansl *** - tradiční hotel v alpském stylu ležící na klidném místě na okraji Brucku, vzdálenost od Kaprunu 4 km, stanice skibusu přímo před
hotelem. Všechny pokoje jsou vybaveny sprchou a WC, telefonem, SAT-TV, rádiem, některé mají balkón.
Stravování: polopenze - snídaňový bufet, večeře o 3 chodech s volbou hlavního jídla
Cena zahrnuje: dopravu autobusem z Jihlavy a zpět, včetně dopravy na sjezdovky, polopenzi, skipas, služby delegáta, pojištění zájezdu dle zákona č. 159/1999 Sb.
Dospělá osoba 1/2
13 840,- Kč
Děti do 6let
2 290,- Kč
Děti od 7 do 11 let
8 190,- Kč
Děti od 12 do14 let
9 390,- Kč
Junioři od 14 do 16 let 11 290,- Kč
Junioři od 17 do 19 let 12 750,- Kč

Hinterstoder
- Perla Alp - označení pro mimořádné místo v Alpách, kde lze strávit nezapomenutelnou celoroční dovolenou. V popředí jsou zimní sporty - i přes svou relativně
malou velikost (40 km sjezdovek) nabízí široký výběr tratí - od modrých, přes červené až po závodní černou Hannes Trinkl Weltcupstrecke, na které se jel v roce
2011 Světový pohár. Pro děti je k dispozici dětský park s jezdícím pásem. Příznivci běžeckého lyžování si mohou vybrat z více než 120 km výborně upravených tras.

Penzion ALPENROSE - prodloužený víkend s autobusovou dopravou
2. – 4.1., 6. – 8. 2., 13. – 15. 2., 20. – 22. 2., 13. – 15. 3., 27. – 29. 3. 2015			

2 695 Kč

Program zájezdu:
1.den: 06.15 hod. odjezd z Prahy od budovy Motokovu (Citroën), ul. na Strži, Praha 4. Stanice metra C - Pankrác, přes Č. Budějovice, D. Dvořiště (zastávka na WC),
Linz, cca od 09,00 hod. lyžování. V 16.30 hod. odjezd na ubytování, večeře.
Za příplatek možný odjezd z Dačic, Kunžaku, J.Hradce.
2.den: snídaně, volný program, večeře
3.den: po snídani vyklizení pokojů, odjezd na lyžování, v cca 16.00 hod. odjezd stejnou trasou do Prahy, příjezd v pozdních večerních hodinách.
Cena zahrnuje: ubytování, polopenzi, dopravu autobusem , pojištění CK proti úpadku, služby delegáta v místě pobytu, turistickou taxu, závěrečný úklid,
povlečení, ručníky, připojení k WiFi

penzion PEHAM VILLA - týden s autobusovou dopravou
4. – 9.1. 2015 				
							15. – 20. 3. 2015 			

4 895 Kč
5 115 Kč

2-5-ti lůžkové pokoje v penzionu turistického typu, jsou vybaveny umyvadlem s teplou a studenou vodou, sociální zařízení je společné na chodbě.
V penzionu je prostorná jídelna, která slouží jako společenská místnost.
1. den: 06.15 hod. odjezd z Prahy od bývalé budovy Motokovu (Citroën), vedle nákupního centra Arkády, ul. na Strži, Praha 4. Stanice metra C - Pankrác,
přes Č. Budějovice, D. Dvořiště (zastávka na WC), Linz, cca od 12.00 hod. lyžování.
V cca 16.30 hod. odjezd na ubytování, večeře. Je-li u týdenních zájezdů odjezd přesunut na odpoledne, jede se rovnou na ubytování.
Za příplatek možný odjezd z Dačic, Kunžaku, J.Hradce.
2. – 5. den: snídaně, volný program, večeře
6. den: po snídani vyklizení pokojů, odjezd na lyžování, v cca 16.00 hod. odjezd stejnou trasou do Prahy, příjezd v pozdních večerních hodinách.
Cena zahrnuje: ubytování v penzionu, polopenzi, dopravu autobusem, pojištění CK proti úpadku, služby delegáta v místě pobytu, turistickou taxu, závěrečný úklid,
povlečení, ručníky, domácí obuv s sebou
Ve spolupráci s partnerskou CK.

www.stefl-tour.cz

Jednodenní zájezdy
Poznávací zájezdy
Májový Salzburg – Rakousko 					
9.5.2015 		
			
780 Kč
Prohlídka centra Salzburgu ( zámek Mirabell, rodný dům Mozarta, dóm, staré město, ženský klášter Nonnberg, aj.), jezera Mondsee, Wolfgangsee, Traunsee, městečka Sankt
Wolfgang, Bad Ischl, Gmunden.
V ceně: doprava, průvodce.
Lipno - Stezka korunami stromů					23.5.2015		 				 350 Kč
Vyhledávaný cíl a záruka nezapomenutelného zážitku. Užijete si nejen výhled na lipenské jezero a daleké okolí, ale během výstupu až na samý vrchol si můžete vyzkoušet
11 adrenalinových zastavení. Máte možnost svést se po nejdelším suchém tobogánu v ČR.
V ceně: doprava, průvodce

Krimmelské vodopády – Rakousko					24.5.2015		 				 780 Kč
Hlavním cílem jsou vodopády, které se nachází v Tyrolsku na řece Krimmler Ache. Tato řeka spadá ve třech kaskádách a kolem nich vede pohodlná vyhlídková cesta, ideální
pro nadšence lehké turistiky. Po cestě k vodopádům zastávka v Kitzbühelu, známého zimního střediska.
V ceně: doprava, průvodce.

Bratislava s plavbou lodí na hrad Děvín – Slovensko			30.5.2015						 650 Kč
Prohlídka nejvýznamnějších památek města v historickém jádru (Stará radnice, Michalská brána, Grasalkovičov palác, katedrála sv. Martina, Františkánský kostel ze 13.stol
aj.). Plavba lodí na hrad Děvín – prohlídka hradu.
V ceně: doprava, průvodce.

Pohádková vesnička Podlesíčko 					31.5.2015		 				 350 Kč
Zážitek nejen pro děti. Uvidíte chaloupku Sněhurky, domeček Karkulky. Budulínka, Rákosníčka, Rumcajse, Cipíska a mnoho dalších postaviček z pohádek.
V ceně: doprava.

Orlí hnízdo – Rakousko						

20.6. a 19.9.2015		
			
790 Kč
Návštěva německé oblasti Berchtesgaden s návštěvou historického místa Obersalzberg, kde stával nechvalně známý „Berghof“ Adolfa Hitlera. Odtud horskou silnicí Kehlsteinstrasse ke Kehlsteinhausu – zvanému „Orlí hnízdo“ či diplomatická čajovna Adolfa Hitlera s krásnou vyhlídkou na celou oblast Berchtesgadenu. Na zpáteční cestě
návštěva městečka Königsee.
V ceně: doprava, průvodce.

Pohádkové hrady a zámky Bavorska					27.6.2015						 990 Kč
V Bavorsku jsou mnohá místa nerozlučně spjata s osobností krále Ludvíka II., který vtiskl svého tvořivého ducha do řady staveb, které ho proslavily po celé Evropě. S řadou
těchto mnohdy až překvapivě úchvatných objektů, zasazených do rozmanité bavorské přírody, se můžete seznámit na tomto zájezdu.
V ceně: doprava, průvodce.

Mariazell – Rakousko						19.7.2015						 520 Kč
Nejznámější poutní místo v Rakousku. Po cestě návštěva St. Antona – křížové cesty a léčivého pramenu, dále průsmyk Seeberg s vyhlídkou na okolní hory a zastávka
v klášterech Lilienfeld a Göttweig.
V ceně: doprava, průvodce.

SAFARIpark Dvůr Králové 						22.8.2015		 				 440 Kč
Jednodenní zájezd do SAFARI parku ve Dvoře Králové s projížďkou mezi divokými zvířaty ve volném výběhu je zážitkem, jak pro děti, tak pro dospělé.
V ceně: doprava.

Budapešť – Maďarsko						5.9.2015						 750 Kč
Zájezd za vůněmi pikantního jídla a tokajského vína. Prohlídka historického centra města a památek jako Matyášův chrám, Rybářská bašta, náměstí Hrdinů či bazilika sv.
Štěpána.
V ceně: doprava, průvodce.

Pasov s plavbou lodí – Německo					3.10.2015						 550 Kč
Prohlídka krásného města Pasov, které se rozkládá na soutoku tří řek. Poté bude následovat projížďka lodí, která má interiér vyzdoben křišťály od světoznámé firmy Swarovski Crystals.
V ceně: doprava, průvodce.

Osvětim – Polsko							10.10.2015					 950 Kč
Auschwitz a Birkenau je největší nacistický koncentrační a vyhlazovací tábor. Návštěvníky čeká prohlídka rozsáhlého areálu a autentických míst koncentračního tábora
s místním průvodcem v českém jazyce.
V ceně: doprava, průvodce.

Muzea Vídně – Rakousko 						26.10.2015					 490 Kč
Prohlídka hlavního města Rakouska s možností využít volných vstupů do muzeí – např. Světská a církevní klenotnice, Vojenské historické muzeum, Dolní Belveder aj.
V ceně: doprava, průvodce.

www.stefl-tour.cz

Jednodenní zájezdy
Zábava a relax ve vodě
Bad Füssing – termální lázně Německo

25.1., 22.2., 29.3., 26.4.2015		
						
4.10., 15.11., 13.12. 2015				
480 Kč
Užijte si pětihodinové koupání v největších termálních lázních v Evropě, kde je 16 různých bazénů s přírodní termální minerální vodou s obsahem síry, hořčíku, chloridu
a hydrouhličitanu s teplotou vody od 29° do 42°C. Vstupné 10euro/5hodin/os.
V ceně: doprava.

Laa an der Thaya – koupání v Rakousku		

1.3., 17.11.2015					
Therme Laa nabízí vnitřní i venkovní termální bazén s vířivkami, vodopády o teplotě 34°C, bazén se slanou vodou o teplotě 36°C.
V ceně: doprava.

200 Kč

Györ Ráb – termální lázně v Maďarsku

		
14.3., 28.10. 2015					
590 Kč
Zdejší termální a zážitkové lázně byly otevřeny v říjnu roku 2003. Alkalická, hydrogen-uhličitanová, 63°C teplá voda s vyšším obsahem jodidu tryská z hloubky 2000
m. Lázně disponují 3 termálními a 5 zážitkovými bazény; dále zde najdete 2 tobogány, zahradu saun, jacuzzi, dětský bazén a hřiště.
V ceně: doprava.

Tropical Island – Německo					

18.4.2015					
790 Kč
Tento exotický ráj leží 60km jižně od Berlína. Uměle vytvořený deštný prales s originální flórou a faunou, domorodou vesnicí s tropickým jídlem, lagunou a nákupní
uličkou má stále min 25°C, moře má teplotu příjemných 28° – 31°C. Můžete si zde vychutnat prvotřídní zábavu na velkých atrakcích nebo relaxovat v tropické sauně.
V ceně: doprava, průvodce.

Za nákupy, atmosférou či na Výstaviště
Linec „bleší trhy“ – Rakousko

			

3.5.2015					

400 Kč

V ceně: doprava.

Hobby Č.Budějovice

			
13.5. a 3.10.2015					
190 Kč
Výstava vybavení pro zahradu, rostliny, stavebnictví, vytápění, klimatizace, vybavení bytu, domu, elektrické spotřebiče, kuchyňské potřeby, hračky a mnoho dalšího.
V ceně: doprava.

Země živitelka Č. Budějovice

			
27.8. a 29.8.2015
				
190 Kč
Výstava za účelem obnovy a rozvoje venkova, rostlinné a živočišné výroby, zemědělská technika, potravinářská výroba, lesní a vodní hospodářství, zahradnictví a pěstitelství, služby pro zemědělství aj.
V ceně: doprava.

Linec „bleší trhy“ – Rakousko

		

8.11.2015					

400 Kč

V ceně: doprava.

Vánoční Vídeň – Rakousko			

29.11., 5.12., 12.12.2015				
490 Kč
Dopolední prohlídka hlavního města Rakouska s návštěvou Stephansplatz s dómem sv. Štěpána, Staré radnice, Hofburg, klenotnice a dalšími perlami tohoto císařského
města. Odpoledne návštěva vánočních trhů s překrásnou výzdobou a vonícími pečenými kaštany.
V ceně: doprava, průvodce.

Vánoční Drážďany – Německo			

6.12.2015 					
Vůně svařeného vína v originálních hrnečcích, grilované klobásy a předvánoční atmosféra v krásném německém městě. Nalaďte se na vánoční atmosféru.
V ceně: doprava, průvodce.

650 Kč

Vánoční Bratislava – Slovensko				

580 Kč

13.12.2015					
Dopoledne vyhlídka z lanového mostu zvaný „Nový most“, prohlídka historického jádra města.
Odpoledne návštěva adventních trhů, kde najdete originální drobnosti ze skla, dřeva, kůže, keramiky, kovu, textilií, kožešin.
V ceně: doprava, průvodce.

Vánoční Norimberk – Německo				

19.12.2015					
850 Kč
Místní specialitou jsou norimberské perníčky a biskupské chlebíčky. Klasickou místní specialitou nejen o vánocích jsou norimberské klobásky. Pokud máte rádi čokoládu, pak si určitě užijete. K mání je jakékoli ovoce obalené v čokoládě, včetně chilli papriček.
V ceně: doprava, průvodce.
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Vícedenní zájezdy ve spolupráci s partnerskými CK
Poznávací zájezdy
Autosalón Ženeva 2015 • 6.3. – 8.3., 13.3. – 15.3.2015 • 1 980 Kč
1.den: Odjezd z Nového Boru, Liberce, M.Boleslavi, Hradce Králové, Prahy, Plzně, Ostravy, Olomouce, Brna a Jihlavy-Pávova v odpoledních hodinách.Za příplatek lze
zajistit odjezd z Dačic, J. Hradce.
2.den: tranzit Německem do Švýcarska. Ráno příjezd do Ženevy, celodenní návštěva nejslavnějšího světového autosalónu. Světová premiéra mnoha vozů z celého
světa včetně novinek od Škody! Večer odjezd zpět do ČR.
3.den: příjezd do ČR.
V ceně: doprava, průvodce
Paříž klasická a královská sídla Fontainebleau a Versailles 		
2.4. - 6.4., 29.4. – 3.5., 6.5. – 10.5., 3.6. – 7.6., 2.7. – 6.7., 5.8. – 9.8., 26.8. – 30.8., 9.9. – 13.9., 24.9. – 28.9.
Program zájezdu:
1.den: Odjezd z Nového Boru, Liberce, Mladé Boleslavi, Prahy, Hradce Králové, Plzně, Ostravy, Olomouce, Brna a Jihlavy-Pávova.
Za příplatek lze zajistit odjezd z Dačic, J. Hradce. Tranzit Německem do Francie.
2.den: Dopoledne příjezd do Paříže, Eifelova věž, projížďka lodí po Seině, Vítězný oblouk, procházka po Champs Elysées, náměstí
Svornosti (Place de la Concorde), Tulerijské zahrady, Louvre nebo muzeum d´Orsay. V pozdním odpoledni osobní volno v centru
Paříže s možností večeře. Večer odjezd do hotelu. Tento den možnost celodenního nezávislého individuálního programu v Paříži!
3.den: Po snídani odjezd na prohlídku zámku Fontainebleau se zahradami, individuální volno v centru města. V poledních
hodinách odjezd do Versailles na prohlídku královského zámku Versailles a jeho zahrad. Osobní volno ve Versailles s možností
večeře. Večer odjezd do hotelu.
4.den: Po snídani odjezd na prohlídku moderní čtvrti La Defense, přejezd do blízkosti Pantheonu, bulvár Saint Michel, Lucemburské zahrady, Senát , bulvár Saint Germain, Latinská čtvrť, Řecká čtvrť, Notre Dame, Radnice, Pompidou Centre, nákupní
centrum Fórum, večer přejezd metrem a lanovkou na Montmartre, bazilika Sacré-Coeur, náměstí malířů, Moulin Rouge, Pigale,
večerní okružní jízda přes Champs Elysées k Eifelově věži. V nočních hodinách odjezd do ČR.
5.den: Tranzit Francií a Německem do ČR. Odpoledne a večer příjezd do nástupních míst v ČR.
Cena zájezdu: od 3 890,-Kč.
Cena zahrnuje: 2x nocleh v hotelu (3-lůžkové pokoje s vlastním sociálním příslušenstvím), průvodce, pojištění CK, doprava luxusním busem (WC, klima, video).
Cena nezahrnuje: 1-lůžkový pokoj/os. 1 440Kč, 2-lůžkový pokoj/os 360 Kč, snídaně/os/den 140 Kč, komplexní pojištění včetně STORNA od České pojišťovny 140 Kč, vstupné.
Příplatek za odjezdové místo: Nový Bor, Liberec, Mladá Boleslav, Praha, Plzeň - bez příplatku, Hradec Králové: 150,- Kč, Jihlava-Pávov a České Budějovice 230,- Kč, Brno: 290,- Kč,
Olomouc: 340,- Kč, Ostrava: 390,- Kč.
Doporučené kapesné: 60 – 90euro na vstupy a drobné suvenýry či nákupy.

Další oblíbené zájezdy do Francie:

Na skok do Paříže - 4 dny, termíny po celý rok - cena od 2 990,- Kč
Eurodisneyland s návštěvou Paříže - 4 dny, termíny po celý rok - cena od 3 890,- Kč
Paříž speciál s návštěvou Německa a Lucemburska – 6 dní, termíny po celý rok-cena od 4 490,-Kč
Více informací na www.stefl-tour.cz.
Neváhejte nás kontaktovat na cestovka@stefl-tour.cz.

Řím,Vatikán,Neapol, Sorrento, Pompeje, Vesuv,ostrov CAPRI-hotel***
2.4. – 6.4., 6.5. – 10.5., 3.6. – 7.6., 2.7. – 6.7., 5.8. – 9.8., 26.8. – 30.8., 24.9. – 28.9.
Program zájezdu:
1.den: Odjezd z Nového Boru, Liberce, Mladé Boleslavi, Prahy, Hradce Králové, Plzně, Českých Budějovic, Ostravy, Olomouce,
Brna, Jihlavy. Za příplatek lze zajistit odjezd z Dačic, J. Hradce.Tranzit Rakouskem nebo i Německem do Itálie.
2.den: Dopoledne příjezd do Říma, celý den prohlídka města Vatikán, Andělský hrad, Piazza Navona, Pantheon, Fontana di Trevi,
Španělské náměstí – prohlídka a posezení na Španělských schodech, Piazza Venezia, Památník sjednocení, Kapitolské náměstí
a Kapitol, Forum Romanum, Koloseum. Večer odjezd do hotelu. Tento den možnost celodenního nezávislého individuálního
programu v Římě !
3.den: Po snídani odjezd na Vesuv – za příplatek výstup na vrchol kráteru s výhledem na Neapolský záliv, odjezd do Pompejí – za
příplatek odpolední prohlídka archeologického areálu, v podvečer odjezd na prohlídku Neapole. Ubytování v oblasti Neapolského zálivu, nocleh.
4. den: Po snídani pro klienty s připlaceným výletem na ostrov Capri odjezd do Sorrenta nebo Neapole – celodenní výlet na
ostrov Capri – prohlídka hlavního města Capri včetně jižních zahrad i městečka Anacapri – možnost výletu lanovkou na nejvyšší
bod ostrova Monte Solaro s krásným rozhledem, nebo lodí do Modré jeskyně a okolo ostrova, ráno nebo v podvečer krátká
prohlídka Sorrenta. Pro klienty bez příplatku výlet na ostrov Capri, volno v Sorrentu nebo v Neapoli. Ve večerních hodinách odjezd
ze Sorrenta nebo Neapole, tranzit Itálií.
5. den: Pokračování tranzitu Itálií a Rakouskem, případně i Německem do ČR. Večer příjezd do nástupních míst v ČR.

Cena zájezdu: od 4 990,- Kč
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Vícedenní zájezdy ve spolupráci s partnerskými CK
Cena zahrnuje: 2x nocleh v hotelu (2-lůžkové pokoje s vlastním soc. příslušenstvím), 2x italská snídaně, průvodce, pojištění CK, doprava luxusním busem (WC, klima, video).
Cena nezahrnuje: 1-lůžkový pokoj/os. 990Kč, večeře servírovaná/os/den 150Kč, komplexní pojištění včetně STORNA od České pojišťovny 140Kč, výlet na Capri asi 60euro (platí se
na místě), vstupné.
Doporučené kapesné: 60 – 100euro na vstupy a drobné suvenýry či nákupy.
Příplatek za odjezdové místo: Nový Bor, Liberec, Mladá Boleslav, Praha, Plzeň - bez příplatku, Hradec Králové: 150,- Kč, Jihlava-Pávov a České Budějovice 230,- Kč, Brno: 290,- Kč,
Olomouc: 340,- Kč, Ostrava: 390,- Kč.

Další oblíbené zájezdy do Itálie:

Na skok do Říma a Vatikánu - 4 dny, termíny po celý rok – cena od 3 690,- Kč
Na skok do Florencie, Říma a Vatikánu – 4 dny, termíny po celý rok – cena od 3 890,- Kč
Na skok do Říma, Vatikánu a Neapole - 4 dny, termíny po celý rok - cena od 4 290,- Kč
Florencie a Řím s Vatikánem - 5dní, termíny po celý rok - cena od 4 490,- Kč
Více informací na www.stefl-tour.cz.
Neváhejte nás kontaktovat na cestovka@stefl-tour.cz.

Korsika – ostrov krásy • 3.7. – 12.7., 31.8. – 30.8.2015
Pro ty, kteří rádi kombinují poznávání s odpočinkem u moře, nabízíme Korsiku, nazývanou „ostrovem krásy“ či „perlou Středomoří“.
Korsika nadchne své návštěvníky barvami a vůněmi přírody, azurovým mořem s písečnými plážemi v malebných zátokách, nad
nimiž se zdvihají vrcholky hor. Nezapomenutelná jsou korsická města a přístavy Porto, Ajaccio a Bonifaccio, které je díky svým
bělostným útesům řazeno mezi největší pozoruhodnosti Evropy.
Program zájezdu:
1. den: odjezd časně ráno z Prahy směr Č. Budějovice, přejezd Rakouska a Itálie, noční trajekt ze Savonny a Bastie.
2.den: připlutí do Bastie, krátká pěší prohlídka města, návštěva starobylého univerzitního města Corte, dále uvidíme vodopády
Anglais, poté přejedeme do zálivu Sagone, cca 30 km severně od Ajaccia, ubytování v hotelu
3. den: volný program, odpočinek a koupání na krásné písčité pláži zálivu Sagone, 100m od hotelu
4.den: celodenní výlet do Porta – cestou budeme projíždět Les Calanches – monumentální skalní útvary načervenalé barvy,
fakultativně okružní plavba lodí podél skal.
5.den: celodenní výlet do soutěsky Spelunca – impozantní přírodní útvar, holé žulové stěny, někde i tisíc metrů vysoké. U starého
janovského mostu Pont de Zaglia si můžete dát první osvěžující koupel. Pěšky trvá trasa z Evisy do Oty soutěsku Spelunca 3
hodiny. Odjezd zpět autobusem podél pobřeží do místa ubytování.
6. den: volný den, odpočinek a koupání
7. den: celodenní výlet do Ajaccia – ráno autobusem dojedeme na mys La Parata, pojedeme se kolem janovské věže s nádhernými výhledy na Sanguinaires – Krvavé ostrovy. Prohlídka historického jádra města.Doporučujeme navštívit místní trh ve
středu města. Při návratu na ubytování zastávka v hypermarketu – nákupy.
8. den: volný den, odpočinek a koupání
9.den: po snídani odjezd z hotelu, cesta povede na jih ostrova, zastavíme se ve Filitose, dále pokračujeme do Bonifaccia – tzv.
Gibraltaru Korsiky. Vystoupáme do opevněného města s typickými uličkami, kde se z mnoho míst naskýtají překrásné výhledy na
okolí a na Sardinii. Dále pojedeme podél východního pobřeží do přístavu Bastia, nalodíme se na trajekt do Livorna.
10. den: ráno po vylodění odjezd do ČR, předpokládaný příjezd ve večerních hodinách.
Cena zájezdu: 16 990 Kč
Cena zahrnuje: dopravu busem, trajekt, 7x ubytování, 7x polopenzi, průvodce
Cena nezahrnuje: komplexní cestovní pojištění, kajutu
Doporučené kapesné na vstupy: 40-60 EUR

Okruh Rakouskem
14.5.-16.5., 25.6.-27.6., 23.7.-25.7., 13.8.-15.8., 10.9.-12.9.
Program zájezdu:
1.den: odjezd z ČR v časných ranních hodinách. Dopoledne prohlídka Solných jezer Attersee a Mondsee. Poté přejezd do oblasti
Salzburku – Berchtesgaden, s návštěvou „Hitlerova Orlího hnízda“. Po přejezdu německým územím návštěva Loferu. Po procházce
tímto městem odjezd do Maishofenu na ubytování v hotelu, večeře, nocleh.
2.den: snídaně, odjezd do údolí Vysokých Taurů, na jehož konci jsou mohutné Krimmelské vodopády. Podél této kaskády
vodopádů řeky Aache pěšky nebo minibusem. Odpoledne odjezd do oblasti Kaprunského masivu a lanovkou do výše 1800 m
nebo 3000 m na vrchol ledovce. Před návratem na ubytování městečko a jezero Zell am See. Ubytování v hotelu, večeře, nocleh.
3.den: snídaně, odjezd do západní části Dachsteinského masivu k horskému jezeru Gossausee pod ledovcem Dachstein. Procházka podél jezera nebo výjezd lanovkou na okolní vrcholky Zwieselalm. Dále návštěva městečka Hallstatt, ležícího nad stejnojmenným jezerem Po prohlídce tohoto rakouského klenotu odjezd zpět do ČR. Příjezd do ČR ve večerních hodinách.
Cena zájezdu: 3.890,- Kč
Cena zahrnuje: 2x ubytování v hotelu, 2x polopenze, průvodce a služby CK, pojištění CK proti úpadku
Cena nezahrnuje: výlety a vstupné, pokoj se sprchou a WC 800 Kč/os., jednolůžkový pokoj 800 Kč/os, komplexní pojištění včetně STORNA od Generali pojišťovny 90 Kč/os.
Doporučené kapesné: cca 70 € (na vstupy, lanovku, atd.), dále dle potřeb
Místa odjezdu: Praha, Žebrák, Hořovice, Příbram, Písek, České Budějovice.
Nástupní místa za příplatek 250 Kč: Brno, Velké Meziříčí, Jihlava, Humpolec, Tábor, Břeclav, Plzeň
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Florencie, kolébka renesance • 30.4. – 3.5.2015
Program zájezdu:
1.den: odjezd v odpoledních hodinách směr Itálie.
2.den: ráno příjezd do krásné Florencie (UNESCO), hrdé metropole Toskánska. Prohlídka města spojená s návštěvou nejznámějších
pamětihodností – historické centrum – Dóm a baptisterium, Giottova kampanila, Bargello, Casa di Dante, stará tržnice, Pizza
della Signoria a Palazzo Vecchio, Michelangelův David, gotický františkánský kostel Santa Croce s náhrobky mnoha věhlasných
Florenťanů (Michelangelo, Galileo a další), individuální volno v kouzelných uličkách starého města, posezení u šálku dobré kávy a
ochutnání místních specialit. Možnost návštěvy světoznámé galerie Uffizi nebo Academia. V podvečerních hodinách ubytování v
toskánském údolí Val di Nevole v lázeňském městečku Montecatini Terme a možnost degustace místních specialit.
3.den: po snídani následuje druhá část prohlídky města Florencie – klášter Santa Maria Novella s freskou Nejsvětější trojice, kostel
San Lorenzo s knihovnou Michelangela, most přes řeku Arno – Ponte Vecchio s krásnými pohledy na město a záplavou zlatých
šperků, tichá náměstí a obchůdky ve čtvrti Oltrarno, jeden z největších florentských paláců Palazzo Pitti, kostel Santa Maria del
Carmine s kaplí Brancacciů. Odpoledne navštívíme půvabné zahrady Boboli – dílo Medicejských, odpočinek spojený s pohledem
na skvosty renesanční a barokní zahradní architektury – Buontalentiho jeskyně, půlkruhový amfiteátr, atraktivní umělý ostrov
Isolotto. Na závěr Piazzale Michelangelo – známé působivé vyhlídkové místo, velkolepá panoramatická scenérie města, západ
slunce nad řekou Arno. Následuje odjezd do ČR.
4.den: předpokládaný návrat v dopoledních hodinách.
Cena zájezdu: 4.190,- Kč
Cena zahrnuje: dopravu lux. klim.busem, pobytovou taxu, 1x ubytování v hotelu *** - 2lůž.pokoje s příslušenstvím, 1x snídani, průvodce
Cena nezahrnuje: vstupné, fakult. služby – 1lůž. pokoj 600 Kč, 1x večeře 300 Kč, galerie Uffizi 450 Kč (18-25 let 300 Kč, do 18 let 120 Kč), komplex.pojištění vč. storna zájezdu 120 Kč.
Místa odjezdu: Brno, Praha, Hradec Králové, Plzeň, České Budějovice.

Další oblíbené zájezdy:
Velký okruh Švýcarskem – 5 dní, cena: 6.790,- Kč
Alsasko, pohádka nejen o víně, slavnost trubačů – 5 dní, 3.9. – 7.9.2015, cena: 4.990,- Kč
Jižní Švédsko, Stockholm a Dánsko, ráj ostrovů – 10 dní, 27.6. – 6.7. 2015, cena: 15.490,- Kč

Lázeňské pobyty
LÁZNĚ BÜKFÜRDO se nachází na severu Maďarska v župě Vas 2km od městečka Buk. Termální areál má rozlohu 14 ha a nabízí 32 bazénů s vodní plochou přesahující
5200m2. Přes zimní sezonu jsou venkovní bazény uzavřeny. Bazény s léčivou vodou mají teplotu 32-38˚C, bazény vhodné na koupání a sportovní mají teplotu 26-28˚C.
Ideální kombinací s termálními bazény je zážitkový park – jsou zde tobogány, venkovní bazény, vnitřní malý a velký bazén, ve kterém je divoká řeka, masážní trysky
– všechny bazény mají teplou vodu, v areálu jsou restaurace, bufety, odpočinkové místnosti s lehátky zdarma, obchody. Novinkou je Svět sauny s kapacitou 150 lidí a
10-ti druhy saun, bazény a odpočinkovými zónami. Klasifikace termální vody – je to zásaditá hydrouhličitanová voda jedinečného složení s vysokým obsahem vápníku,
hořčíku a fluoru. Je vhodná pro poúrazové léčby, na kosti a klouby, po ortopedickém a neurochirurgickém zásahu, revmatismus tkání, řídnutí kostí, gynekologické a
urologické záněty, dýchací cesty, vyrážky a exemy.
Hotel APARTMANHOTEL ***
Ubytování v apartmánovém hotelu, který je vzdálen od lázní cca 300 – 350m. Hotelový komplex se skládá ze čtyř budov. Pokoje jsou dvoulůžkové s možností přistýlky
(rozkládací pohovka), s TV, sociálním zařízením a kuchyňským koutem s vařičem a lednicí. Všechny pokoje mají balkon. V restauraci se podávají snídaně formou bufetu,
obědy a večeře – výběr z menu.
Cena zahrnuje: 2x, 3x ubytování bez stravování, dopravu, lázeňskou taxu, delegáta, zákon. pojištění CK
* 1x vstupenku do termálního areálu **výlet do lázní Sárvár (bez vstupenky)
Cena nezahrnuje: stravování – polopenze Kč 350,-/os./den, snídaně Kč 130,-/os./den, příplatek za pokoj 1/1 Kč 150,-/os./noc, cestovní pojištění vč. storna Kč 30,-/os./den

Hotel RÉPCE***+
Hotel se nachází v tichém, klidném prostředí, obklopen parkem, v bezprostřední blízkosti termálních lázní (do lázní se prochází spojovací chodbou). Ubytování je ve
dvoulůžkových pokojích se soc.zařízením, TV, minibarem. Stravování je polopenze formou bufetu v hotelové restauraci. K dispozici je wellness centrum.
Cena zahrnuje: 2x, 3x ubytování s polopenzí, 1x vstupenku do term.areálu, využití wellness
centra, zapůjčení županu, delegáta, zákon. pojištění CK **výlet do lázní Sárvár (bez vstupenky)
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Datum
26.2. – 1.3. */**
26.3. – 29.3. *
9.4. – 12.4. */**
23.4. – 26.4. */**
30.4. – 3.5.
14.5. – 17.5. */**
11.9. – 13.9. **
25.9. – 28.9. **
8.10. – 11.10. */**
15.10. – 18.10.*
5.11. – 8.11. *
14.11. – 17.11.

Hotel Apartmanhotel

Hotel Répce

Dospělý v 1/2

Dospělý přist.

Dítě 3-12 let

Dospělý v 1/2

Dospělý přist.

2 590
2 650
2 750
2 750
2 750
2 750
2 250
2 790
2 750
2 690
2 650
2 590

2 550
2 610
2 710
2 710
2 710
2 710
2 210
2 750
2 710
2 650
2 610
2 550

1 950
2 010
2 110
2 110
2 110
2 110
1 810
2 150
2 110
2 050
2 010
1 950

5 190
5 190
5 290
5 290
5 590
5 290
3 890
5 290
5 290
5 290
5 190
5 190

4 190
4 190
4 290
4 290
4 990
4 290
3 190
4 290
4 290
4 290
4 190
4 190

Cena nezahrnuje: pobytovou taxu 1,7 €/os./noc – povinné platit v hotelu,
cestovní pojištění vč. storna Kč 30,-/os./den
Sleva: jarní termíny – při složení zálohy do 31.12.2014 sleva 5%
podzimní termíny – při složení zálohy do 31.3.2015 sleva 5%
stálý klient (min. 5x účast) – při dodržení výše uvedených podmínek sleva 10%
Odjezdy: TRASA A: Jindřichův Hradec, Kamenice nad Lipou, Pelhřimov, Humpolec
– Vystrkov, Jihlava – dálnice, Brno. TRASA B: Jindřichův Hradec, Soběslav, Tábor,
Obrataň, Pelhřimov, Humpolec – Vystrkov, Jihlava – dálnice, Brno – při min.počtu
20 osob s odjezdem Tábor a okolí, příplatek Kč 50,-/os.
Zájezd v každém termínu se uskuteční pouze při účasti min. 40 osob.

PODHÁJSKÁ – místní voda léčebně působí podobně jako voda z Mrtvého moře a je také slaná. Na povrch vyvěrá z hloubky 1900m v silném prameni při teplotě 80˚C,
teploty bazénů jsou regulovány na 35-38˚C. Areál se rozkládá na ploše 12ha a je tvořen 7 bazény. Nejdůležitějšími prvky složení vody jsou: latium, soli (chloridy, bromidy,
jodidy…), sírany, vápník a mnoho dalších. Městečko – ležící na jih od Nitry – ožívá v letní sezóně ze zimního spánku i když i v zimní sezóně jsou služby venkovních lázní
bohatě využívány. V letní sezóně, která trvá od května do října, zde funguje množství restaurací, jídelen a rychlého občerstvení, zmrzlina, 2x denně si mohou zájemci v
areálu zacvičit, za poplatek lze objednávat masáže, perličkovou koupel a další služby. Zázemí tvoří vnitřní šatny se sprchami, přírodní solária, sportovní hřiště. Funguje
zde letní kino, tobogán, suvenýry a další.
Ubytování:
Ve 2-lůžkových pokojích a také třech 2-lůžkových pokojích v novém penzionu s velkým osobním komfortem – každý má své sociální zařízení – koupelnu s WC, TV na
pokoji. K dispozici je velká jídelna s barem, kde bude podávána místní polopenze – tedy snídaně a večeře. Penzion má 22 pokojů. Tři dvojice pokojů mají soc. zařízení
společné – možno také objednat.
Termín
18.5. – 24.5.2015
25.5. – 31.5.2015
1.6. – 7.6.2015
3.8. – 9.8.2015
31.8. – 6.9.2015
21.9. – 27.9.2015

Cena dospělá osoba
6 950,- Kč
7 050,- Kč
7 600,- Kč
7 600,- Kč
7 600,- Kč
6 950,- Kč

Cena zahrnuje: doprava autobusem, 6x ubytování v penzionu ve 2-lůžkových pokojích s vlastní koupelnou a WC, TV na pokoji, 6x
polopenze: snídaně švédský stůl, večeře servírovaná, 6x permanentka do areálu termálního koupaliště, hotelový bazén s lehátky,
místní pobytová taxa, spotřeba vody, elektřiny apod., pojištění dle zák. 159/99, delegátská činnost.
Cena nezahrnuje: pojištění léčebných výloh a storno (možnost dokoupit v CK)
Dětské ceny: dítě do 3 let zdarma, pouze sedačka v autobuse, dítě 3-12 let sleva 3100,- Kč na přistýlce, dítě 12-15 let sleva 2400,- Kč
na přistýlce, sleva za pro držitele průkazu ZTP ve výši 100,- Kč, příplatek za 1-lůžkový pokoj ve výši 1440,- Kč.
Odjezd: Odjezd v 8.45 z Pelhřimova od Sportovní haly, z Humpolce od pošty v 8.55 hodin, z Jihlavy od Delvity v 9.40 hodin. Příjezd je
plánován na místo odjezdu kolem 20. hodiny. Za příplatek možný odjezd z Dačic, Jindřichova Hradce.
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VELKÝ MEDER – se nachází na jižním cípu západního Slovenska a to 70km od Bratislavy. V centru města návštěvník nalezne větší počet nákupních center, banky, kavárny, restaurace s živou hudbou, městské kulturní středisko s kinem apod. Nově zrekonstruovaný areál, který slouží široké veřejnosti od roku 2004 pomáhá díky dvěma
geotermálním pramenům léčivé vody o teplotě 57-68˚C, chemickým složením je voda velmi podobná piešťanskému prameni, převažuje obsah sodíku. Nachází se v
pěkném prostředí uprostřed zeleně na okraji města. Ve všech bazénech dosahuje teplota vody 27-38˚C. Areál tvoří dvě samostatné, třebaže vzájemně propojené části:
*Krytý rekreační komplex s celoročním provozem je tvořen plaveckým bazénem s teplotou vody 30˚C uprostřed bazénu se nachází vyvýšený perličkový bazén s vodou
teplou 33˚C a na okraji plaveckého bazénu pak dětský bazén s vodou teplou také 33˚C.
*Venkovní komplex se otevírá na ploše 6 hektarového zatravněného areálu v době letní sezóny od května do září. K dispozici je pět různých koupališť. Charakter nově
zrekonstruovaného rekreačního bazénu nabízí možnost koupání v přírodě, pod ochranou sálající páry – teplota vody dosahuje 30-40˚C. Další je italský bazén s tobogánem o teplotě vody 28˚C, rodinný má 33˚C, sportovní 25˚C a dětský s vodou teplou 33˚C.
TERMÁLPARK nabízí i něco pro relaxaci: saunování se 4 saunami (infra, parní, bylinková, a finská), masážní vana, vertikální bisolárium, masáže, bahenní zábaly atd. Pro
sportovní vyžití a zábavu jsou dále k dispozici – hřiště na plážový volejbal, minigolf, zpevněná plocha na volejbal, nohejbal, fotbal. Pro děti zábavní hrací přístroje,
houpačky, trampolína.
Ubytování:
Ve 2-lůžkových moderně zařízených pokojích v penzionech s velkým osobním komfortem – každý má své sociální zařízení – koupelnu s WC, TV na pokoji. Strava je
formou polopenze – snídaně a večeře. Je zde možná přistýlka – 3. lůžko. K dispozici je grilovací místo. Výhodou je jejich výborná poloha v blízkosti koupaliště.
Termín
21.6. – 27.6.2015
30.8. – 5.9.2015

Cena dospělá osoba
8 740,- Kč
8 740,- Kč

Cena zahrnuje: doprava autobusem, 6x ubytování v areálu koupaliště ve 2-lůžkových pokojích s vlastní koupelnou a WC, TV, NOVINKA 2015: 6x polopenze v restauraci hotelu na lázeňské kolonádě formou švédských stolů, NOVINKA 2015: 1x za pobyt místo večeře
rožnění selátka s obsluhou a taneční zábavou, 7x permanentka do areálu termálního koupaliště včetně využití všech perličkových
koupelí a tobogánů, lehátka v relax.centru, možnost 2 vstupů denně bez příplatku, zrekonstruovaný vnitřní bazén, místní pobytová
taxa, pojištění dle zák. 159/99 Sb., delegátská činnost.
Cena nezahrnuje: pojištění léčebných výloh a storna (možnost dokoupit v CK)
Odjezd: Odjezd v 7.45 z Pelhřimova od Sportovní haly, z Humpolce od pošty v 8.05 hod., z Jihlavy od Billy/Staré nemocnice v 8.40
hod. Za příplatek možný odjezd z Dačic, Jindřichova Hradce.

DÁLE NABÍZÍME MOŽNOST ZÁJEZDŮ NA KULTURNÍ PŘEDSTAVENÍ:
24.1. 2015
31.1. a 14.2. 2015
20.2. 2015
28.2. a 24.4. 2015
27.3. 2015
6.5. 2015
12.6. 2015
4.9. 2015
16.10. 2015

muzikál Tři Mušketýři – Divadlo Broadway,
v ceně: doprava, vstupenka
			
muzikál Fantom Opery – GojaMusicHall,
v ceně: doprava, vstupenka
			
koncert Smokie – Sono Music Brno, 		
v ceně: doprava, vstupenka
		
muzikál MammaMia! – Kongresové centrum, v ceně: doprava,vstupenka
			
muzikál Aida – Divadlo Karlín, 		
v ceně: doprava, vstupenka				
Evergreen tour 2015 – České Budějovice,
v ceně: doprava, vstupenka
		
Pes Baskervillský – Otáčivé hlediště Č.Krumlov, v ceně: doprava, vstupenka 		
		
Baron Prášil – Otáčivé hlediště Č. Krumlov,
v ceně: doprava, vstupenka
		
Alexandrovci European tour 2015, Č.Budějovice, v ceně: doprava, vstupenka 		
		

1 060 Kč
1 160 Kč
od 1 140 Kč
1 260 Kč
1 160 Kč
790 Kč
890 Kč
750 Kč
1 090 Kč

Aktuální nabídku naleznete na www.stefl-tour.cz a na telefonním čísle 384 420 361 nebo 384 423 556.
Rádi zpracujeme a zajistíme pobyty na horách v Čechách i zahraničí a letní pobyty - jednotlivcům, školám,
organizacím a kolektivům dle individuální nabídky,popř. pouze dopravu autokarem.
Nabízíme dopravu autobusy pro 8 – 49 osob.

Jak objednat zájezd/dopravu ?

Osobní návštěvou v CA Jaroslava Šteflová, Dačice, Havlíčkovo nám. 102/I
nebo na pobočce v Jindřichově Hradci, Nádražní 97/II
Tel: Dačice 384 420 361, 384 423 556, Fax: 384 420 292
Jindřichův Hradec: 384 362 696
e-mail: cestovka@stefl-tour.cz, doprava@stefl-tour.cz

Rezervace na webu: www.stefl-tour.cz

www.stefl-tour.cz

