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 MAROKO  -  „království západu“ 

Termín:    03. 04. – 15. 04. 2016           Cena:          24. 400, -Kč 
                 18. 04. – 31. 04. 2016          Letenka: cca 8.000,- Kč 
                 07. 09. – 19. 09. 2016  

Marocké království s mottem „Bůh, vlast a král“ je země mnoha barev, tisíce vůní, chutí a zvuků. Maroko, 
nejzápadnější země na severu  Afriky, je jedno z mála míst, které si zatím uchovává svůj nezaměnitelný 
půvab pouštní země, propletené silnými arabskými vlivy, islámem a evropskou kulturou. Maroko od 
Evropy dělí široký Gibraltarský průliv. 
 

MARRAKESCH   
je město ve vnitrozemí 
Maroka na úpatí 
Vysokého Atlasu. 
Zároveň je jedním ze 
čtyř královských měst 
Maroka.  

MEKNÉS   
jedno ze 4 marockých 
královských měst, které 
je proslaveno výrobou 
sladkostí, ale najdete t i 
pěkné památky.  

FÉS   
město v severní části 
Maroka, je třetí 
největší v zemi.  
Je nejstarším a 
nejvýznamnějším ze 4 
královských měst. 

RABAT   
hlavním městem 
Maroka. Zároveň je 
jedno z „královských 
měst. Ve městě je sídlo 
krále, vlády a 
katolického biskupství. 

ATLAS   
pohoří v severozápadní 
Africe táhnoucí se v 
délce 2 400 km přes 
Maroko, Alžírsko a 
Tunisko. 

TODRA   
soutěska se nachází ve 
východní části pohoří 
Vysoký Atlas v Maroku 
a je součástí jedné z 
nejkrásnějších oáz v 
Maroku, oázy Tinerhir. 

CASABLANCA 
největší mešita Maroka 
a zároveň 3. největší 
mešita světa – mešita 
Hassana II., jejíž 
minaret dosahuje 
výšky 200 m. 

ERG CHEBBI  

největší marocké 
pouštní duny.  
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 MAROKO -  „království západu“ 
1. Přílet Malaga. 
2. přejezd do přístavu, plavba přes Gibraltarský průplav do Afriky. Připlutí do přístavu CEUTY (autonomní město 
a jedna ze španělských enkláv na pobřeží severní Afriky) vyřízení formalit, přejezd hranice do Maroka 
3. (Chefchaouven) VOLUBILIS - unikátní vykopávky antického města. Cesta kolem MOULAY IDRIS - 
posvátné město a poutní místo muslimských věřících. 
4. MEKNES jedno ze čtyř královských měst. Na přelomu 17. a 18. stol. velkolepé hlavní město celé říše, památka 
na rozporuplného sultána 17. st. Moulaye Ismaila. S dvaceti branami - majestátní brána Bab Mansour, s více než 
padesáti paláci a přibližně s 45 km dlouhými hradbami, mauzoleum Moulaye Ismaila, náměstí Place Hedime. 
5. FÉS nejstarší marocké královské město. Byla zde založena univerzita Al Karaouine, která ve středověku hrála 
hlavní roli v kulturním a akademickém sbližování islámského světa a Evropy. Medersa Attarine, jejíž interiér je 
přístupný nemuslimské veřejnosti, keramická dílna, bronzová brána královského paláce, pevnost, největší marocká 
medina s mešitou, tržiště, výroba koberců, barvírny a zpracovny kůží. Průsmyky Středního a Vysokého Atlasu. NP 
IFRANE - vycházka mezi cedrovými velikány, pozorování malých a drzoučkých opiček makaků. 

6.  Cesta přes MIDELT, jedno z nejvýše položených měst v 
Maroku /1.508 m.n.m. Údolí řeky Zíz - soutěska u tunelu 
Legionářů. Errachida - úchvatné scenérie palmových hájů. 
ERFOUD - město na pokraji pouště k největším marockým 
dunám ERG CHEBBI  (24h). 
7. ERG CHEBBI je obrovská hora písku dosahující až 135 m 
výšky, pozorování západu a východu slunce na dunách, možnost 
projížďky na velbloudech. 
8. Kaňon TODRA je velkolepá soutěska sevřená kolmými 300 
metrů vysokými vápencovými stěnami. 
OUARZAZATE je město nazývané „branou pouště“, leží mezi 
Atlasovými horami a pouští, nazývané marocký Hollywood. 
Kasby pašů Glaoui, vládců jihu. Kasba AIT BENHADOU.  
POHOŘÍ ATLAS kolem berberských osad a oáz, přes průsmyk 
TIZI-A-TISCHKA (2260m) 
9. MARRAKESCH je “brána jihu“, jedno ze čtyř sídelních měst 
s mohutnými městskými hradbami, celodenní prohlídka města - 
hrobka Saadi, zříceniny paláce Badi, palác Bahia, zahrady 
Menara a Majorelli, 70 metrů vysoký minaret Koutoubia, 
exotické náměstí Djamma el Fna s kouzelníky, zaklínači hadů, 
kejklýři a stánky s jídlem, stará medína a dlouhé zastřešené 
ulice se súky. 
10. CASABLANCA je moderní město na pobřeží Atlantiku 
založené Francouzi. Ekonomické a průmyslové centrum Maroka. 

Největší mešita Maroka a zároveň třetí největší mešita světa – mešita Hassana II., jejíž minaret dosahuje výšky 
200 m.  
11. RABAT je jedno ze 4 marockých královských měst, „politického hlavního města“ Maroka, královské 
mauzoleum Muhammada V., nádherná kasba Oudaia s výhledem na Atlantský oceán. Výjezd z Maroka-hranice. 
12. Trajekt Ceuta - Algeciras, Gibraltar-zámořská kolonie patřící Velké Británii. 
13. odlet Malaga-Praha 
 

Organizátorem zájezdů je CK Gadtours pojištěná proti úpadku u pojišťovny UNION č. 166355 
Dopravcem je Eurybia Yacht club 

 
Cena zahrnuje:  

 Dopravu hotelbusem 
 Trajekty, kempy 
 Stravu – plná penze  
 Ubytování v hotelbusu 

 

Cena nezahrnuje:  
 Vstupné 
 Výlety 
 Cestovní pojištění 
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        FAERSKÉ OSTROVY „ovčí ostrovy“- ISLAND  

                                                              
Termín:  23. 06. - 11. 07. 2016                      Cena:          29.900 Kč  

                  Letenka  cca 8.000,- Kč 

Když Bůh stvořil Zemi, vyškrábal hlínu, co mu zbyla za nehty, a pohodil ji kamsi do vln severního 
Atlantiku. Tak vznikly podle legendy Faerské ostrovy, malý archipelag napůl cesty mezi Islandem, 
Skotskem a Norskem. Jsou autonomní součástí Dánska. Island je stát na stejnojmenném ostrově na 
pomezí Severního ledového a Atlantského oceánu. Největším městem je Rejkjavík, který je i hlavním 
městem. Ostrov je vulkanicky aktivní. Ve vnitrozemí se nacházejí lávová pole, pohoří, ledovce. Břehy 
ostrova jsou omývány Golfským proudem, který významně ovlivňuje zdejší klima. 
 

 

SKAFTAFELL 
Národní park se nachází na 
jihu. Krajina je podobná té 
alpské, ale na rozdíl od ní 
byla po staletí utvářena 
působením ohně. 

HERDUBREID 
nejvýraznější sopka nacházející 
se ve vnitrozemí Islandu. Poblíž 
se rozkládá malá zelená oáza 
Herðubreiðarlindir, která je 
přírodní rezervací. 

VATNAJOKULL 
je největším ledovcem země 
a druhým největším 
v Evropě.  
Z okrajů se spouští kolem 20 
ledovcových splazů. 

 

KRAFLA 
je vulkanický komplex s 10 km 
širokou kalderou. Kaldera vznikla 
asi před 100 000 lety. Poslední 
výbuch byl v roce 1984. 
 

VODOPÁD DETIFOSS 
pokládán za nejmohutnější 
vodopád v Evropě s 
průtokem vody mezi 200 až 
500 m³ za sekundu. 

TÓRSHAVN  
hlavní město Faerských ostrovů. 
Město leží na ostrově. 

HRAUNFOSSAR 

je několik lávových 
vodopádů, které jsou 
tvořeny menšími potůčky 
tekoucími z lávového pole 
ze sopky. 

 

GJÓGV  
je vesnice ležící na 
severovýchodním cípu ostrova 
Eysturoy na Faerských 
ostrovech, 67 km od Tórshavnu. 

https://cs.wikipedia.org/wiki/D%C3%A1nsko
https://cs.wikipedia.org/wiki/St%C3%A1t
https://cs.wikipedia.org/wiki/Severn%C3%AD_ledov%C3%BD_oce%C3%A1n
https://cs.wikipedia.org/wiki/Atlantsk%C3%BD_oce%C3%A1n
https://cs.wikipedia.org/wiki/Rejkjav%C3%ADk
https://cs.wikipedia.org/wiki/Vulkanismus
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ledovec
https://cs.wikipedia.org/wiki/Golfsk%C3%BD_proud
http://www.mundo.cz/island/godafoss
https://cs.wikipedia.org/wiki/Vodop%C3%A1d
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  FAERSKÉ OSTROVY „ovčí ostrovy“- ISLAND  
 

Program cesty: odjezd z CB, Prahy, přesun Německem a Dánskem do přístavu Hirsthals. Nalodění, plavba 

Atlantikem, vylodění na Faerských ostrovech v Torshavenu. 

FAERSKÉ OSTROVY - stará farma KIRKJUBØUR, nedokončená katedrála Sv. Magnuse, kostel sv. Olafa. 
Rybářská vesnice VESTMANNA, vyjížďka podél ptačích útesů VESTMANNABJØRGINI.  
GJÓGV je vesnice s malým přístavem v malebné soutěsce, která je známá výskytem mořského ptactva hnízdícího 
na přilehlých skalách (např. Papuchalků). Cestou do TJØRNUVÍK uvidíme největší faerský vodopád na řece 
FOSSÁ. Od Tjörnuvíku se pokocháme pohledem na monumentální útesy Obra a Čarodějnici. Vesnička SAKSUN 
s kruhovou mořskou zátokou a muzeem. Vycházka po hlavním městě TÓRSHAVN, trajekt na Island a vylodění v 
Seydisfjorduru.  
ISLAND - EGILSSTADIR - největší město na východě Islandu. DETIFOSS je nejmohutnější vodopád Islandu. 
Sopka KRAFLA - oblast aktivních vulkanů, kráter Viti,fumaroly Leirhnjukur 
NAMAFJALL - pastelově zbarvené sirné vývěry, pole solfatar. Sopka ASKJA - fakultativně s Mývatn tours. Cesta 
kolem Herdubreid „Královny islandských hor“ - nejvýraznější islandské vnitrozemské sopky. 
MÝVANT - pěší turistika v oblasti „Komářiho jezera“ Mývatn. Grjotagja - malá lávová jeskyně s termálním 
pramenem, lávové skalní město Dimmuborgir, sopečný kráter Hverfjall, Naturebath - koupaní v Laguně, 
pseudokrátery u osady Skutustadir, vodopád GODAFOSS „vodopádů bohů“. Město AKUREYRI, metropole 
severního Islandu. Skanzen GLAUMBÆR s drnovými statky. Nejvydatnější horké prameny na Islandu 
Deildartunguhver, unikátní „Lávové vodopády“ Hraunfossar a Barnafoss na řece Hvita. NP ÞINGVELLIR, 
aktivní rift Almannagja oddělující evropskou a americkou zemskou desku.  
GEJZÍR STROKKUR chrlící každých několik minut horkou vodu, nejkrásnější islandský vodopád GULLFOSS. 
SKOGAFOSS vodopád nedaleko osady Skogar, pod známou sopkou Eyjafjallajokull. 
NP SKAFTAFELL - ze 3 stran obklopený ledovci s pohledem na nejvyšší islandskou horu Hvannadalshnjukur, 
pod největším evropským ledovcem Vatnajokull. Čedičový vodopád Svartifoss.  
Jezero Jokulsarlon s plovoucími ledovými krami. 

VODOPÁD SELJALANDSFOSS, spadající do jezírka 
přímo ze skalní stěny. VESTMANNSKÉ OSTROVY 
jsou příznačně přezdívané „Pompeje severu“. Na 
největším z ostrovů Heimaey vystoupíte k okraji 
kráteru sopky Eldfell. LANDMANNALAUGAR - 
duhové, obsidianové a ryolitové hory - horké i studené 
prameny, lávová pole, parní otvory, vyhlídkový 
vrcholek Blahnukur 945m, Hveragerdi - geotermální 
oblast plně bublajících horkých pramenů. 
REYKJAVIK - prohlídka hlavního města. Kostel 
Hallgrimskirkja, čedičová budova parlamentu, radnice 
na břehu jezera Tjornin, vila Hofdi, v niž se setkali 
Reagan a Gorbačov.  
MODRÁ LAGUNA koupáni, geotermální lázně s 
mléčně modravou vodou a léčivým křemičitým 
bahnem.  

Letiště v Keflaviku, odlet - transfer z letiště do ČR. 
 

Organizátorem zájezdů je CK Gadtours pojištěná proti úpadku u pojišťovny UNION č. 166355 
Dopravcem je Eurybia Yacht club 

Cena zahrnuje:  
 Transfer z letiště do Prahy 
 Dopravu hotelbusem 
 Dopravu na Landmannalaugar 
 Kempy 
 Stravu –plná penze 
 Ubytování v hotelbusu 

Cena nezahrnuje:  
 Vstupné 
 Výlety 
 Cestovní pojištění 
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20 16      
 ISLAND - „země ohně a ledu“ 

Vodopády, gejzíry, sopky, ledovce, nezapomenutelné zážitky a nádherná příroda 
 

Termín:    18. 07. – 31. 07. 2016     Cena:  31. 900, -Kč 

    Letenka:  cca 15.000,- Kč 

Příroda Islandu patří k tomu nejzajímavějšímu, co můžete na cestách po světě vidět. Geologicky 
mladý ostrov ohromuje návštěvníky aktivní vulkanickou činností, výrony par a plynů, lávovými poli a 
tryskajícími gejzíry. Největší evropské ledovce i neuvěřitelné množství mohutných vodopádů dotváří 
pověst Islandu jako „země ohně a ledu“. 
 

SKÓGAFOSS  
vodopád nedaleko 
osady Skógar. Svou 
výškou 62 m a šířkou 
patří k největším 
vodopádům. 
 

HÖFÐI  
 vila, v níž Ronald Reagan 
a Michail Gorbačov jednali 
na tzv.Summitu v 
Reykjavíku, což byl 
efektivní krok vedoucí ke 
konci Studené války. 

SELJALANSFOSS 
spadající do jezírka přímo 
ze skalní stěny. 
 

 

VATNAJÖKULL 

Vatnajökull je ledovec 

ležící na jihovýchodě 

Islandu. Je největším 

ledovcem země a druhým 

největším v Evropě. 

GOÐAFOSS 
„vodopád bohů“ spojený 
s přijetím křesťanství 
na Islandu. 
 

GULLFOSS  
vodopád v horní části 
řeky Hvítá. V první fázi je 
spád 11 m vysoký a 
druhý spád 22 m, obě 
fáze ústí do 2,5 km 
dlouhého kaňonu. 

LANDMANNALAUGAR 
Duhové hory se nachází 
v atraktivní vulkanické 
oblasti NP Fjallabak 
severně od ledovce 
Mýrdalsjokull. Území 
parku o rozloze 47 km² 
je od roku 1979 
chráněno. 

HERÐUBREIÐ  
je nejvýraznější 
islandskou sopkou, 
nacházející se ve 
vnitrozemí Islandu. Poblíž 
se rozkládá malá zelená 
oáza, která je přírodní 
rezervací. 

 

http://www.mundo.cz/island/godafoss
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 ISLAND - „země ohně a ledu“ 
 

Program cesty: odlet na Island 
VODOPÁD SELJALANDSFOSS spadající do jezírka přímo ze skalní stěny a podél této stěny je možné 
projít po úzké cestičce za vodopádem. 
VESTMANNSKÉ OSTROVY jsou příznačně přezdívané „Pompeje severu“. Unikátní sopečné souostroví při 
jižních březích Islandu. Na největším z ostrovů Heimaey vystoupíte k okraji kráteru sopky Eldfell vzniklé přímo 
uprostřed rybářské osady, kterou zničila svou erupcí v roce 1973. SKÓGAFOSS - vodopád nedaleko osady Skógar, 
pod známou sopkou Eyjafjallajökull. Svou výškou 62m a šířkou kolem 25m patří k největším a nejpůsobivějším 
islandským vodopádům. 

DYRHÓLAEY - malý poloostrov na jihu Islandu, který tvoří přírodní rezervaci. Řadu rozeklaných útesů tu střídají 
pláže s černým lávovým pískem. Pláže s černým pískem, skalní jehly Reynisdrangar, s černými útesy a skalní 
stěnou s monumentální bránou. Ta bývá také nazývána „brána Islandu“ NP SKAFTAFELL - ze tří stran obklopený 
ledovci s pohledem na nejvyšší islandskou horu Hvannadalshnjúkur, pod největším evropským ledovcem 
Vatnajökull. Čedičový vodopád Svartifoss, JEZERO JÖKULSÁRLÓN s plovoucími ledovými krami – fakultativně 
lodní výlet obojživelným člunem. 
JIŽNÍ FJORDY cesta jižním pobřežím přes město Egilsstaðir, které je je největším městem na východě Islandu 

DETIFOSS - nejmohutnější vodopád Islandu a po 
vodopádech na Rýnu (Rheinfall) i celé Evropy. Sopka 
Krafla, oblast aktivních vulkánů a geotermálních 
polí, kráter Víti, fumaroly Leirhnjúkur, Námafjall, 
pastelově zbarvená sirné vývěry, pole solfatár  
ASKJA - islandská sopka ležící ve vnitrozemí ostrova 
je stará stovky tisíc let. Cesta kolem HERÐUBREIÐ 
- nejvýraznější islandské sopky, nacházející se ve 
vnitrozemí Islandu. Díky svému tvaru může být 
popisována jako dort, stínidlo lampy či hrnec, ale často 
se také nazývá „Královna islandských hor“ MÝVANT 
- pěší turistika v oblasti „Komářího jezera“ Mývatn: 
Grjótagjá - malá lávová jeskyně nedaleko jezera s 
termálním pramenem, lávové skalní město 
Dimmuborgir, výstup na sopečný kráter Hverfjall, 

Mývatn Nature bath- koupání v Laguně, jejíž dno je pokryto pískem a štěrkem. Pseudokrátery u osady 
Skutustadir,Vodopád GODAFOSS „vodopádu bohů“ spojený s přijetím křesťanství na Islandu. Město Akureyri, 
metropole severního Islandu situované téměř na severním polárním kruhu s botanickou zahradou, skanzen 
GLAUMBÆR s drnovými statky, nejvydatnější horké prameny na Islandu Deildartunguhver produkující 
200l horké vody za vteřinu, unikátní „Lávové vodopády“ Hraunfossar a Barnafoss na řece Hvíta. Zlatý okruh 
směřující do vnitrozemí ostrova. NP Þingvellir (Thingvellir): aktivní rift Almannagjá oddělující evropskou a 
americkou zemskou desku, sídlo nejstaršího světového parlamentu Althing založeného v roce 930. GEJZÍR 
STROKKUR chrlící každých několik minut horkou vodu do výše 20m (blízký Velký Geysir dal název všem gejzírům 
světa), možná nejkrásnější islandský vodopád Gullfoss, jehož vody z ledovcové řeky Hvíta spadají ve dvou 
impozantních stupních do hlubokého kaňonu. LANDMANNALAUGAR - duhové, barevné obsidiánové a ryolitové 
hory - horké i studené prameny, lávová pole, parní otvory, vyhlídkový vrcholek Blahnúkur 945m, Hveragerdi 
(Zahrada horkých kamenů) geotermální oblast plné bublajících horkých pramenů. REYKJAVIK - prohlídka 
hlavního města Islandu. Kostel Hallgrímskirkja, čedičová budova parlamentu, radnice na břehu jezera Tjörnin, 
vila Höfdi, v níž se setkali Reagan a Gorbačov. Modrá laguna koupání, geotermální lázně s mléčně modravou 
vodou a léčivým křemičitým bahnem.  
Letiště v Keflavíku, odlet -transfer z letiště do ČR 
 

Organizátorem zájezdů je CK Gadtours pojištěná proti úpadku u pojišťovny UNION č. 166355 
Dopravcem je Eurybia Yacht club 

Cena zahrnuje:  

 Transfer na letiště z ČR a zpět 
 Dopravu hotelbusem 
 Kempy 
 Stravu –plná penze 
 Ubytování v hotelbusu 

Cena nezahrnuje:  
 Vstupné 
 Výlety 
 Cestovní pojištění 

 

http://www.mundo.cz/island/reynisdrangar
http://www.mundo.cz/island/vatnajokull
http://www.mundo.cz/island/jokullsarlon
http://www.mundo.cz/island/viti
http://www.mundo.cz/island/myvatn
http://www.mundo.cz/island/dimmuborgir
http://www.mundo.cz/island/hverfjall
http://www.mundo.cz/island/akureyri
http://www.mundo.cz/island/akureyri
http://www.mundo.cz/island/glaumbaer
http://www.mundo.cz/island/thingvellir
http://www.mundo.cz/island/almannagja
http://www.mundo.cz/island/gulfoss

