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Vybíráme z nabídky poznávacích zájezdů 
 

       
    Ukrajina - Beregovo lázně                        Autosalon Ženeva                                    Holandsko                                                   Rusko - Petrohrad - Ermitáž                   

 
Ukrajina – Podkarpatská Rus – vinařský festival v Beregovu s oslavou MDŽ, gastronomie prvorepublikového 

Československa na Podkarpatské Rusi, 2x návštěva lázní a 2x návštěva vinařství, prohlídka Mukačeva s hradem Palanok 
Termín: 6.-10.3.2020, Cena  4.990,-Kč, Bus, 2x hotel, 2x snídaně, 2x večeře, průvodce 
 

Švýcarsko – Autosalon Ženeva, ve Francii v Mulhouse navštívíme 2. největší železniční muzeum na světě a největší automobilové 

muzeum veteránů, nocleh v malebném Murtenu, další den navštívíme Autosalon a pro zájemce i prohlídka Ženevy s možností 
jednohodinové plavby po jezeře. Termín:  12.-15.3.2020, cena 4.890,-Kč, Bus, 2x hotel se snídaní, průvodce 
 

Švýcarsko – oblast Wallis,    nejdelší alpský ledovec Aletsch – Zermatt – Matterhorn – Sass Fee – podzemní dráhou až do výšky 

3.500 m,  jednodenní Francie – Chamonix pod Mt. Blanc, Leysin, Ženevské jezero (Montreux s možností jazzového festivalu), hrad Chillon, 
Rocher de Naye . Lehká turistika. Termín:  27.6.-4.7.2020, Cena:  12.990,-Kč, Bus, 5x hotel, 5x polopenze, průvodce 
 

Holandsko – s návštěvou Květinového korza, uvidíme Keukenhof – květinový park, Volendam, skanzen Zaanse Schans, na 

závěr celodenní Amsterdam. Termín: 24.4.-28.4.2020, Cena 6.990,- Kč, Bus, 2x hotel se snídaní, průvodce 
 

Itálie – Toskánsko, San Gimignano (UNESCO), jízda speciálním parním vlakem, lidový festival vína a hudby, Montepulciano (se 

stejnojmenným vínem s přezdívkou „víno králů“, lázně Bagno Vignoni, Pienza (ochutnávky sýrů), květinový park Sigurta 
Termín: 23.-27.4.2020, Cena: 8.990,-Kč, Bus, 3x hotel, 3x polopenze, jízda vlakem, průvodce 
 

Německo – putování po úzkorozchodných drahách v Sasku,  Weisseritzká dráha, lanová dráha v Drážďanech, 

11.drážďanské setkání parních lokomotiv, městská tramvajová dráha Kirnitschtalbahn u Bad Schandau, úzkokolejkou ze Živavy do Oybinu. 
Termín:  17.-19.4.2020, Cena: 4.450,-Kč, Bus, 2x hotel, 2x snídaně, průvodce  
 

Rumunsko – Český Banát, české vesnice v Banátu: Gernik a Svatá Helena, lehká turistika, plavba po Dunaji, přírodní lázně v Baile 

Herculanum, Termín: 30.6.-8.7.2020, Cena 10.590,-Kč, Bus, 7x ubytování v soukromí, 7x plná penze, průvodcem  
 

Krásy Černé Hory – pobytově-poznávací zájezd, Ulcinj, Boka Kotorská, Budva, Svatý Štefan, výlet do Albánie – Skadar, Starý 

Bar, Cetinje, Skadarské jezero, Dubrovník s návštěvou ostrova Lokrum, Termíny: 12.-21.6.2020 a 11.-20.9.2020, Cena: 11.290,-Kč, Bus, 7x 
hotel s polopenzí, průvodce 
 

Ukrajina – Podkarpatská Rus, Beregovo (vinařská oblast), koupání v lázních, vinařství Ursta, vodopád Šipot, Siněvirské jezero a 

okolí, Koločava, výstup na Poloniny, Mukačevo s hradem Palanok, Termín: 28.7.-3.8.2020, Cena 6.990,-Kč, Bus, 4x ubytování v hotelu se 
snídaní, 1x degustace vín, průvodce 
 

Ukrajina – Kyjev s návštěvou Černobylu , letecky  7.-10.5. 2020, cena 16.990,-Kč, autobusem  13.-19.7.2020, cena 10.990,-Kč. 

 

Rusko – Petrohrad „Benátky severu“, okružní jízda městem, Petropavlovská pevnost, Ermitáž, Carské selo, Petrodvorce atd. 

Termíny: 27.5.-31.5.2020, 26.8. - 30.8.2020, Cena 24.490,-Kč, Letecky, 4x hotel se snídaní, transfery, vstupy, výlety do okolí, český 
průvodce 
 

Letecké zájezdy do střední Asie: Kazachstán – Kyrgyzstán  2.-13.9. , Kyrgyzstán – Uzbekistán  12.-24.5., Tádžikistán  17.7.-3.8. 

 

SLEVA pro pracovníky odborů: u zájezdů do 20.000,- Kč - 10%, nad 20.000,- Kč - 5% 

http://www.quicktour.cz/
http://www.zajezdyexpo.cz/
mailto:cb@quicktour.cz


                                                                                                                                  
 

www.quicktour.cz, www.zajezdyexpo.cz 
CK Quicktour, s.r.o., Biskupská 12, 370 01 České Budějovice, tel.: 386 350 220, e-mail: cb@quicktour.cz 

Quicktour Pobočka Praha, Vodičkova 31, Galerie Myšák, 110 00 Praha 1, tel.: 224 828 236, e-mail: praha@quicktour.cz 

 
Výbíráme z nabídky pobytových zájezdů 

 

      
    Chorvatsko - Rab - hotel  Eva                    Chorvatsko - Orebič - Villa Julija           Itálie - Lignano                                              Itálie - Palmová riviéra           

 
Chorvatsko - Rab - Hotel Eva** 
Rab - oblíbené letovisko, nazývané Perlou Jadranu, na své si přijdou ti, kteří mají rádi členité pobřeží s množstvím romantických zákoutí a 
příležitostí ke koupání v blankytně modrém moři. Ostrov se pyšní i druhým největším počtem slunečního svitu ve Středomoří. Pobyt na 
ostrově si můžete zpestřit výlety - autokarový výlet na Plitvická jezera, lodní výlety - plavba kolem ostrova s návštěvou ostrova Krk, lodní 
výlet na ostrov Lošinj, výlet s rybařením atd. 
Hotel Eva se nachází cca 150 m od přírodní pláže v menší zátoce s oblázkovou pláží. 
Ubytování ve 2-3-lůžkových a rodinných 4-lůžkových pokojích s vlastním sociálním zařízením a balkónem. Stravování formou polopenze, 
nápoje k večeři zdarma. 
Termíny od 30.5. do 12.9.2020, ceny od 6.990 Kč/dospělá osoba 
  

Chorvatsko - Orebič - Villa Julija*** 
Městečko Orebič a blízké letovisko Perna se nacházejí v jihozápadní části poloostrova Pelješac, jižne od Makarské.; je to oblíbené místo 
s krásnou přírodou a čistě křišťálovým mořem. Převažují zde oblázkové pláže s pozvolným vstupem do moře, na okraji letoviska je známá 
písčitá pláž Trstenica. 
Villa Julija patří mezi nejmodernější kapacity v Orebiči, leží cca 50 m od moře uprostřed zeleně poblíž centra městečka. 
Ubytování ve 2-lůžkových pokojích s možností přistýlky nebo ve 4-lůžkových rodinných pokojích s vlastním sociálním zařízením, TV a lednicí. 
Stravování formou polopenze. 
Termíny od 30.5. do 19.9.2020, ceny od 8.990 Kč/dospělá osoba 

 
Chorvatsko - Sabunike u Ninu - Pension „Plava Laguna“ 
Apartmánová vesnička Sabunike se nachází cca 20 km nad Zadarem; pyšní se nádherným koupáním s dlouhou písečnou pláží, nachází se 
zde největší ložisko léčivého bahna na Jadranu. V městečku Nin se nachází spousta restaurací, barů, obchůdků, muzeum soli; lze podnikat 
lodní výlety do národního parku souostroví Kornati a přírodního parku Teleščica. 
Ubytování ve 2 - 3-lůžkových pokojích s vlastním sociálním zařízením, lednicí, ventilátorem. balkónem a 4-lůžkových apartmánech (není 
v nich kuchyňka). V areálu je bazén. Stravování formou polopenze. 
Termíny od 4.7. do 29.8.2020, ceny od 5.590 Kč/dospělá osoba 
 

Itálie - Lignano  

Lignano - vyhledávané letovisko cca 80 km od Benátek se širokými písčitými plážemi s pozvolným vstupem do moře. V místě se nachází 
zábavní park Aquasplash s obřími skluzavkami, tobogány…Město leží v bohaté zeleni s množstvím kaváren, cukráren, barů, diskoték, v místě 
je široké sportovní vyžití (tenisové kurty, půjčovny kol, minigolf, šlapací čluny, vodní lyže, plachetnice, windsurfing). 
Ubytování v apartmánech pro 2 - 6 osob s vlastním sociálním zařízením, klimatizací, balkonem nebo terasou, TV/SAT. 
Termíny od 30.5. do 15.9.2020, ceny od 7.200 Kč/apartmán/týden 
 

Itálie - Palmová riviéra - Cupra Marittima 
Cupra Marittima - oblíbené letovisko na pobřeží Jaderského moře s mnoha možnostmi aktivít (večerní procházky v historickém jádru 
městečka nebo po pobřežní kolonádě, posezení v restauracích, kavárnách…, diskotéky a večerní programy ve městě, koncerty v kostele, 
muzeum mušlí, aquapark Onda Blue (cca 15km), sportovní vyžití (půjčovna kol, tenisové kurty). Pláže jsou zde písečné s pozvolným 
vstupem do moře. 
Ubytování v apartmánech pro 2 - 8 osob ve vzdálenosti cca 100 m od moře. Apartmány jsou vybaveny vlastním sociálním zařízením, 
vybaveným kuchyňským koutem, TV/SAT, klimatizací, balkonem. 
Termíny od 23.5. do 26.9.2020, ceny od 7.700 Kč/apartmán/týden 
 

SLEVA pro pracovníky odborů: u zájezdů do 20.000,- Kč - 10%, nad 20.000,- Kč - 5% 
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