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Cesta kolem světa – stačí vyslovit tato tři slova a snad každému se začnou vybavovat kouzelná místa naší planety,
která by chtěl poznat a navštívit. I já samozřejmě pociťuji příjemné chvění, kdykoliv o takovém cestování sním. A sny
se mají plnit! Před deseti lety jsme poprvé nabídli Cestu kolem světa soukromým letadlem našim klientům a od té
doby plníme jejich cestovatelské sny. Naše Cesta je unikátní a přináší jedinečnou možnost cestovat doslova po celém
světě na úrovni, kterou Vám nenabídne nikdo jiný. Špičkové hotely, dokonalý servis, nejlepší průvodci, lékař na palubě
a k tomu všemu především naše velké soukromé letadlo, na které nikdy nečekáte, naopak, toto letadlo čeká na Vás.
Během předcházejících deseti let jsme splnili sen stovkám klientů, z nichž mnozí se na Cesty opakovaně vrací a jsou
pro nás tou nejlepší referencí.
Dovolte mi tedy, abych Vás pozval do této exkluzivní společnosti a splnil Váš cestovatelský sen i Vám.
Těším se na Vás a věřím, že se shledáme na palubě našeho leteckého speciálu snů.
Tomáš Cikán
předseda představenstva ESO travel a.s.
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JedINeČNÁ Cesta kolem světa
V roce 2023 pro Vás CK ESO travel připravila další a opět
novou Cestu kolem světa. Letošní Cesta bude již desátou
v pořadí a my se na ni již velmi těšíme. Při tvorbě itineráře jsme se snažili zohlednit veškeré připomínky a podněty z předchozích ročníků Cest, stejně tak jako návrhy
a inspirace našich cestovatelů. Z minulosti víme,
že stejně důležitá, jako je atraktivita jednotlivých zastávek a vysoký standard všech služeb, jsou lidé, se kterými
tuto Cestu absolvujete. Ani letos tedy v žádném případě
neslevíme z našich nároků na kvalitu, a proto se budeme
i v nadcházející době chtít osobně poznat a sejít
s každým zájemcem na nezávazné schůzce, která Vám
Cestu představí do těch nejmenších podrobností.
Čeká Vás 10 nevšedních destinací během 26 dní, které
se nesmazatelně zapíší do Vašich pomyslných cestovatelských deníků. Můžete se také těšit na příjemnou neformální atmosféru, která tento unikátní zájezd vždy doprovází a také na
profesionální servis ze strany všech členů našeho početného týmu.
Trasa cesty vede místy, která jste chtěli vždy navštívit, ale tak nějak
Vám to zatím nevyšlo a nebo byla zkrátka příliš daleko. Pro každého z
nás je čas vzácný a chtěli bychom toho ještě tolik vidět, navštívit, stihnout
a zažít. Naše Cesta je skvělým řešením pro ty, kteří nemají dostatek času navštívit každou zemi a strávit v ní delší čas. Pobyt v každé zastávce je dostatečně
dlouhý na to, abychom mohli zažít místní atmosféru a navštívit ty nejatraktivnější zajímavosti a památky. Naši klienti také oceňují možnost návštěvy destinací nacházejících se
na druhé straně naší planety bez nutnosti úmorných letů na pravidelných linkách čítajících
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dlouhé desítky hodin a několik přestupů. V průběhu Cesty kolem světa dosáhneme i těch
nejvzdálenějších míst naší planety krátkými přelety, a to v pohodlí vlastního letadla.
Opět Vám nabídneme další nadstandardní služby, jako je asistence při manipulaci
se zavazadly nebo asistence lékaře po celou dobu cesty. Společně s 10 atraktivními zastávkami na zajímavých místech naší nádherné planety, činí i výše
zmíněné racionální argumenty naši Cestu kolem světa jedinečným zájezdem, ke kterému se budete ve svých vzpomínkách rádi vracet.

10 eXotICkýCH dovoleNýCH
Za 26 dNÍ
Za 26 dní navštíví účastníci 10 exotických destinací, kde si
každý přijde na své. Vy, cestovatelé, ochutnáte omamný koktejl kultur a přírodních krás, který namíchala naše čarokrásná planeta Země. Tento koktejl Vás zaručeně okouzlí
a navodí pocit, že jste na Vaší úžasné cestě mnohem déle
než ve skutečnosti. Zároveň Vám také naše Cesta ukáže
místa, na která se budete chtít v budoucnu vrátit a strávit
v nich více času. Jako krásný sen, který se snad jen zdál,
se budou jevit vzpomínky na úžasnou Jamajku s její karibskou atmosférou neopakovatelně ovlivněnou reggae
a rastafariánským vlivem, který z Jamajky činí jeden z
nejoriginálnějších ostrovů v Karibiku. Je libo fantastickou
kávu, majestátní vulkán či snad kilometrovou zip-line?
Přelétáme do Kostariky a vychutnáváme si její krásy do
sytosti. Nádhernou přírodu i případný adrenalin střídá vzrušení ze hry v epicentru zábavy a hazardu v USA. Las Vegas
nám ovšem nenabídne jen luxus a pozlátko,ale díky našemu
výletu také fantastické scenérie Grand kaňonu na palubě helikoptéry. V další destinaci zůstaneme na území USA, avšak
realita bude absolutně odlišná – čeká nás jeden z nejkrásnějších
a nejautentičtějších havajských ostrovů Kauai s jeho zachovalou
polynéskou atmosférou. Nedáváme oddechnout našim cestovatelským duším a přelétáváme na palubě našeho letounu do další vysněné
destinace. Perla černé Melanésie zvaná Fidži nám otevírá svou lasturu a
my si vychutnáváme sen o šťastném a bezstarostném životě v překrásné divočině. Další zastávka naší cesty je splněným snem mnoha cestovatelů a také
našich klientů z předešlých Cest kolem světa. Nový Zéland – vzdálená a krásná
destinace s dechberoucími scenériemi a nedotčenou divokou přírodou. A letíme dál.
Čekají nás nejlepší pláže Austrálie, rozlehlé jako sám nekonečný australský outback. To je
oblast zvaná Gold Coast u Brisbane. Naše Cesta pokračuje dále a najednou jsme v Mikronésii
a zároveň v Americe, pověstný tavící kotlík kultur se tu prezentuje ve své plné kráse. Přivítal nás mi-
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kronéský ostrov Guam, který zatím mnoho Čechů nenavštívilo a jeho návštěva tak bude
patřit k těm skutečně unikátním. A co bude dál? Korea - naštěstí ta jižní! Tradice jsou základem korejského životního stylu. Skromnost, pracovitost, úcta ke stáří a smysl pro hierarchii
- to vše se prolíná životem korejců v současném unikátním mixu moderny, technologií a historie. Také naše další destinace je vskutku jedinečná. Uprostřed tyrkysových vod Andamanského moře u západního pobřeží Malajského poloostrova leží smaragdový klenot, souostroví
Langkawi. Užijeme si snad všechny odstíny bující zeleně a modré tóny oblohy a mořské hladiny, zurčící vodopády i desítky malých ostrůvků s hemžením pestrobarevných korálových
rybek pod hladinou, vydáme se na krásný výlet a ještě nám zbyde dostatek času na načerpání energie na překrásné pláži před naším odletem domů.
uBYtovÁNÍ Na luXusNÍ ÚrovNI
V každé destinaci na trase Cesty kolem světa je pro Vás zajištěno ubytování v luxusních
hotelech kategorie 5* náležejících k těm nejlepším hotelovým řetězcům světa (Four
Seasons, Marriott, Ritz-Carlton apod.).
leteCkÁ doPrava BoeING 737-800 „ComFort Jet“
Leteckou dopravu na Cestě kolem světa 2023 s odletem z Prahy zajišťuje privátní divize české
letecké společnost SMARTWINGS, která patří mezi největší dopravce ve střední Evropě a jejíž
služby byly při osmi předchozích cestách bezchybné a na nejvyšší možné úrovni.
Moderní letadlo Boeing 737-800 bude speciálně upravené z klasické 189místné verze
na 64místnou komfortní konﬁguraci se službami v duchu "Private jet". Standardní
sedadla (trojsedačky) jsou nahrazena komfortními a pohodlnými koženými křesly (dvojsedačkami) s možností polohování do 120°.
Mezi řadami sedaček je zvětšen rozestup na 114 cm a více (ze standardních 76), což
Vám přinese mnohem pohodlnější cestování. Samozřejmostí je profesionální a prověřený
palubní personál. O Vaše pohodlí a bezpečnost letu a pohodlí na palubě se postarají
3 zkušení piloti a 4 šarmantní české stewardky a stewardi.
Během celého zájezdu nemusíte nikdy a nikde přestupovat, všude budete cestovat
Vaším letadlem, které Vám poskytne maximální komfort. Odlety plánujeme převážně na
dopoledne, aby přílet do následující zastávky byl odpoledne místního času (samozřejmě
s chutným obědem a neomezenými drinky na palubě letadla).
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dokoNalÉ PaluBNÍ sluŽBY
Na palubě Vašeho letadla o Vás bude vždy postaráno, během každého letu bude servírováno občerstvení v kvalitě, pestrosti a množství běžné business třídy. Opakovaně se tedy
můžete těšit na přípitky značkovými alkoholickými nápoji, čerstvé ovoce, tříchodové obědové menu s možností výběru hlavního jídla ze 3 denních nabídek, značkové nealkoholické
i alkoholické nápoje včetně kvalitních vín, koňaků, whisky, piva, kávy či čaje.
Odbavování cestujících před každým odletem bude urychlené, jelikož rozdělení křesel
v letadle zůstává po celou dobu cesty stejné a Vy se budete vracet vždy na svou sedačku.
NaŠI NeJlePŠÍ PrŮvodCI k vaŠIm sluŽBÁm
Po celou dobu naší společné cesty se o Vás budou starat naši nejlepší průvodci, kteří
jsou připraveni Vám poskytnout naprosto kompletní informace o zemi, kterou navštívíte
včetně exkluzivních zajímavostí, pikantností a jejich tajných tipů. Na naší cestě budou
po celou dobu na všechny služby (transfery, ubytování, gastronomii) dohlížet a osobně
při nich asistovat 4 zkušení čeští či slovenští průvodci. Spolu s domácími průvodci
budou také provázet všechny naplánované výlety a prohlídky. Na každého průvodce
připadne vždy skupina maximálně o 22 osobách. Tato skupina bude mít také vždy
k dispozici vlastní autobus. Díky tomuto rozdělení Vám můžeme garantovat i v autobusech na naší cestě maximální pohodlí a dostatečný prostor. V neposlední řadě zajišťuje
tento systém i vlastní okénko pro každého, což je při okružních prohlídkách velice oceňovaný bonus.
NePŘetrŽItÁ sluŽBa lÉkaŘe
Jedním z důležitých členů našeho týmu je lékař, který je cestujícím k dispozici během
zájezdu (na palubě letadla i během pobytů). Námi vybraný a prověřený lékař má velké
zkušenosti s cestováním i s Cestami kolem světa soukromým letadlem. Kromě základních
lékařských služeb a konzultací nabídne i vlastní zkušenosti a rady, jak překonávat případné problémy s cestováním a v neposlední řadě je připraven na místní odlišnosti jednotlivých destinací, ale zároveň je vybaven dostatečným množstvím medikamentů z ČR.
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Pláž snů v rytmu Reggae.
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Časový posun oproti Praze: –6 hodin.
Počasí: tropické: teploty 25°C až 30°C.

Pláž v Negrilu se pravidelně umísťuje mezi nejkrásnějšími plážemi planety. Ve všech
světových jazycích padají při jejím popisu jen superlativy: nejbělostnější, nejvíce tyrkysová, nádherná, čarokrásná, rajská, neuvěřitelná, neskutečná…. Zcela právem!
Kouzlo Negrilu nekončí jen tou nádhernou pláží, ale spočívá také v pravé jamajské atmosféře. Třetí největší ostrov Karibiku se díky své spletité historii od hispánských sousedů značně liší. Dominantní africké obyvatelstvo a změť kultur dalších přistěhovalců,
přežívající španělské a britské tradice, bouřlivá pirátská historie, nepřístupné vnitrozemské hory s koloniemi uprchlých otroků i novodobý kult rastafariánství poskytly Jamajce bohaté a velice svébytné kulturní dědictví, jehož projevem je uvolněný a přátelský
životní styl, všudypřítomné reggae a nevyhnutelná gandža.
Jamajka má prý nejvíce kostelů na čtvereční kilometr ze všech zemí světa, jak se píše
i v Guinessově knize rekordů. Zdánlivá lehkomyslnost Jamajčanů je tedy jen projevem
prosté radosti ze života, která jako dobré koření překryje i méně veselé aspekty životní
poutě.
Jamajčané svým životním stylem zcela potvrzují symboliku barev své národní vlajky:
„Těžkosti jsou sice černočerné, ale země je pohostinně zelená a slunce nám žlutě svítí!“
Co nám tedy chybí? Život u sklenky dobrého rumu dokáže na jamajské pláži chutnat
tak sladce, a pokud nám k tomu hraje Bob Marley, jsme tu správně! Co si přát od života
více?

ProGram

1.

Ranní úsvit je dnes stále zimně kalný. Lezavé chladno a holé větve stromů
DEN
naznačují, že léto je ještě daleko. Hodně daleko! Díky vynálezu tryskového motoru má
tato vzdálenost nejen podobu časovou, ale též prostorovou. Cestovat v čase ještě neumíme, a asi ani nikdy umět nebudeme, zbývá tedy zkrátit čekání na léto cestou v prostoru. Nahodit motory a po necelých deseti hodinách komfortního letu vystupujeme v
tom podvečerním prozářeném světle, na něž jsme se tolik těšili a které umí mistrovsky
namíchat jen tropický Karibik. Pod námi se konečně objevují hornaté zelené kopečky
ostrova Jamajka. Vybaví se rum, reggae, mulatky, bílý písek, kokosové palmy, vlahý větřík. Tropická romantika jak má být. A ta teď čeká jen na nás. Před večeří ještě rychle
do vln, třeba se tam zanoříme společně se slunečním diskem, který nás celý dlouhý
den provázel a který jsme ráno viděli vycházet za jinovatkou obalenými holými větvemi.

2.

DEN
Smýt zimní únavu a chmury z věčně zatažené oblohy, to je náš úkol pro dnešní
den pod rozzářeným karibským sluncem. Veškeré pohodlí luxusního hotelu je nám k službám a pláž láká k lenošení, příjemně nabereme síly na další cestovní dobrodružství a u
večeře již cítíme ten příval nové energie z prozářeného dne. Zítra se porozhlédneme po
ostrově!

3.

DEN
Karibská pláž opět láká, ale Jamajka nabízí nejednu zajímavost, byla by to
tedy škoda se po ostrově trochu neprojet! Jedeme!
Fakultativní výlet: REGGaE kaTamaRÁN (celodenní s obědem)
Po vydatné snídani nasedáme na katamarán, zásoby rumu již jsou naloženy a můžeme
vyrazit na panoramatickou jízdu podél jamajského pobřeží. Příď rozráží mořský tyrkys,
šum větru se mísí s rytmy reggae a sličná a ochotná barmanka nalévá. Zastavujeme na
koupání a šnorchlování na izolované pláži snů. Odpočatí opouštíme tento ráj na stylový
oběd, který se podává v ikonickém Ricks Café, hospůdce na skalních útesech; vyhlášenou atrakcí jsou skoky ze skal do moře. Odvážíme se? Po obědě si můžeme cestou
ještě zaplavat ve skalních jeskyních u mořské hladiny a tropicky naladěni se vracíme
se do hotelu.
Večer trávíme opět na písčité pláži s dobrým drinkem v ruce, za vzdáleným horizontem
moře nás zítra čeká střední Amerika.

Změna programu vyhrazena

2023
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Dýmající vulkány Střední Ameriky.
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Časový posun oproti Negrilu: –1 hodina.
Počasí: subtropické horské, teploty 20°C - 28°C

Kostarika. Už to jméno navozuje představu něčeho luxusního a mimořádného. Proč tehdy
Španělé tento zapadlý kousek svého rozsáhlého impéria pojmenovali jako Bohaté pobřeží
není zcela jasné. Vysoké indiánské kultury, oplývající zlatem, se tu tehdy nevyskytovaly,
bezedné doly na stříbro taktéž ne. Pouze prales a dýmající sopky. Nic, co by upoutalo středověkého conquistadora v nábožensko dobyvatelském vytržení. Zřejmě krásy přírody tolik
nevnímal. Krása pro něj spočívala v přítmí pozdně barokního kostela a v lesku kovu nejcennějšího. Kouzlo prázdné pralesní mýtiny ocenil jen kvůli tomu, že zde na něj zrovna
nečíhala horda bojovně naladěných domorodců s luky a otrávenými šípy. A s dobrou muškou a vytrénovanými svaly na rukou. A s velkým odhodláním, se kterým si svůj kousek
země rozhodně nechtěli nechat vzít.
Na pestrobarevné orchideje na větvích pralesních velikánů, na mihotající se kolibříky, na
mámivé siluety vulkanických kuželů, na bublající horké vřídelní prameny, na to čas k obdivování nevyzbyl. A proč také? Divoké přírody bylo tehdy ve světě habaděj a vzácností
byly právě ty civilizované ostrůvky v moři divočiny. Uběhla staletí a hodnoty se změnily. Ne
že by se dnes zlaté nugety válely v příkopu a že by pohled na zrovna nalezený hrnec se
zlaťáky našince nepotěšil u srdce. Divočina dnes tvoří jen malé ostrůvky v moři civilizace.
Nedozírnou cenu má tedy dnes ten pravý divoký prales, kterého si tehdy ten dávný conquistador nevšímal a kterým pohrdal.
Kostarika naštěstí včas objevila, v čem je to bohatství dnešního světa. Zachovalé přírodní
celky, příkladně ekologický přístup k životu a trvale udržitelný rozvoj. Žádné velké sociální
extrémy a svoboda lidské existence. Malá středoamerická země může jít příkladem celému
světu.
Vychutnejme si tedy při našem krátkém pobytu některé z lákavých krás tohoto malého a
tolik bohatého kousku země. Zažijme na chvíli život v té ryzí podobě! Jak se zde říká: Costa
Rica - Pura Vida! Kostarika - ryzí život !

ProGram

4.

Ráno ještě do moře a pak již přelétáváme na středoamerickou šíji. Přistáváme
DEN
v San José, kdo by čekal klasické koloniální španělské město, bude zklamán, živá tektonika si na historických stavbách vybrala svou daň, zato na přírodě se v okolí nešetřilo.
Ubytujeme se a u šálku věhlasné kostarické kávy se již těšíme na zítřek.

5.

DEN
Máme dnes dvě možnosti: buď si vyjet do blízkého okolí hlavního města, kde se
nám tyčí jeden z aktivních vulkánů a trochu se porozhlédnout po líbezné krajině, nebo dáme
přednost aktivnějšímu a náročnějšímu výletu do pralesů Monteverde?
Fakultativní výlet: SOPEČNÉ PEkLO a TROPICkÝ RÁJ (celodenní s obědem)
Při ranním šálku dobré kávy obdivujeme řetězec hor Cordillery Volcánica na severním
obzoru. A jen u pouhého distančního obdivu dnes nezůstane. Před hotelem nás již očekává pohodlný autokar a tak vyjíždíme vstříc horám. Silnice se zanedlouho vine mezi
brčálově zelenými pastvinami, kde si na šťavnatých travinách pochutnávají spokojeně
vyhlížející kravky. Dojíždíme na vrcholek vulkánu Poás, vlhkou vůní pralesa probleskující
závany sirovodíku upozorňují, že jsme na dosah aktivního kráteru. Fasujeme přilby, nenadálá freatická erupce se tu nedá nikdy vyloučit, a odcházíme na panoramatický okraj
kráteru. Pod námi probublává jedovatě zelené jezero, tvořené koncentrovanou kyselinou
sírovou. Když si vychutnáme čarovný výhled na samotnou hranici pekla, sjíždíme z hory
dolů k vodopádu La Paz. Leží zde nádherná tropická zahrada plná vzácných druhů Kostariky, od žabiček, přes orchideje až po chované jaguáry. Po dobrém obědě si tu krásu
hezky a důkladně vychutnáme.
Fakultativní výlet: ZIPLINE NaD kORUNamI PRaLESNÍCH VELIkÁNŮ (celodenní s obědem)
I v tak malé zemi jsou některá místa trochu dále, 140ti kilometrová cesta do Monteverde
ale rozhodně stojí za to! Panenský mlžný horský prales je prvotřídní atrakcí Kostariky,
zpřístupněn je nejen systémem vyvýšených chodníků v korunách, ale i systémem ziplinů, z nichž nejdelší má kilometr délky. Projdeme se a proletíme se nad korunami stromů
a odvážíme-li se, můžeme si na závěr dát Tarzanovu houpačku! To jsou zážitky stejně
barvité, jak nesčetné pralesní žabstvo na větvích stromů.
Adrenalinu v přírodě bylo dnes opravdu dost, zvláště na skluzech v Monteverde, a komu
by to nestačilo, může zítra tělu dodat další adrenalin u hracího stolu v Las Vegas !

Změna programu vyhrazena

2023
usa | las vegas, Grand Canyon

Cesta kolem světa soukromým letadlem

Dva divy Ameriky.
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Časový posun oproti kostarice: -1 hodina.
Počasí: subtropické pouštní, teploty 12°C - 25°C.

Las Vegas. V pustině Mohavské pouště zářící oáza nablyštěného požitkářství, zasvěcená
zde zcela zběsile uctívané svaté trojici: bohatství, zábavě a slávě. Kdo neriskuje, nevyhrává a kdo nevyhrává, tak vlastně nežije. V extravaganci zhmotnělý americký sen, jež
jako magnet přitahuje boháče i chudáky. Pohádkové výhry a též legendární ztráty. Nej
a nej a nej. Nic jiného neexistuje. Největší hotely světa, nejblýskavější show, největší kasína, nejvyšší výhry. Světově proslulí šéfkuchaři, ty největší hvězdy showbyznysu.
Impozantní architektura, kde slovo uměřenost neznají. Nejzářivější místo planety.
Superlativy všech superlativů. Přemíra atrakcí, o nichž jsme ani nevěděli, že jsou vůbec
možné. Je třeba libo si půjčit v poušti pro zábavu bagr? Pětadvacet hodin denně a osm
dní v týdnu na plný plyn! Las Vegas! Přes čtyřicet miliónů návštěvníků je každoročně
vtaženo do této gigantické oázy pokušení a málokdo nepodlehne. Great!
A jiná tvář amerického západu leží ne zas tak daleko odtud. Druhý největší kaňon ve
Sluneční soustavě a ten vůbec největší na naší krásné planetě. Grand Canyon. Obří
průrva odkrývá průřez dvěma miliardami let geologické historie naší planety. Ohromující
panorama nespoutaných sil přírody a výsledek sice drobného ale vytrvale neustálého
zahlubování řeky Colorado do zemských hlubin. Nadzemsky krásné scenérie, kterým
se nic nevyrovná. Nad majestátem přírody slova docházejí a tak snad jen po americku:
Wow! Great !
Dvě velkolepé tváře amerického západu. V Las Vegas zářivý energetický výtrysk tvořivé
invence člověka, v Grand Canyonu pozvolný a lidským vnímáním času nepostřehnutelný
geomorfologický proces. Výsledky jsou ale ohromující v obou případech. Není tu nakonec zbytečné ono heslo: Make America Great Again? Vždyť je ta Amerika Great již od
prvého pohledu. Zde na Západě zcela jistě!

ProGram

6.

Bude to dnes den velkých přírodních kontrastů. Cestou na letiště si ještě užiDEN
jeme šťavnaté zeleně tropického deštného pralesa, odpoledne nás už čeká zcela jiný
svět. Mohavská poušt. Podivné sukulenty, tetelící se vzduch a daleké obzory. Kulisy pravého amerického westernu. Kde je těch sedm statečných a oprýskaný saloon s vrzajícími
létajícími dveřmi? Ne, hombres, to je už v tomto místě dávná minulost. Přistáváme v rozzářeném a nablyštěném Las Vegas. Ubytováváme se v bombastickém hotelu a na rty se
nám dere ono americké wow! A což kdybychom po večeři podlehli nějakému tomu pokušení v mezích zákona? K rychlému rozvodu či svatbě asi zrovna moc důvodů mít nebudeme, a tak zkusíme třebas, jak je nám štěstěna nakloněna? Bude platit i zde ono
Caesarovo: veni, vidi, vici? A i kdyby ne, veni a vidi tu stačí samo o sobě.

7.

DEN
Bylo to včera oné civilizační pompéznosti, neónů a nablýskanosti asi jen
trochu moc, zklidníme se tedy výletem za jedním z přírodních divů světa. A na výběr
máme rovnou dvě varianty:
Fakultativní výlet: HELIkOPTÉROU Na ŠamPaŇSkÝ PIkNIk (polodenní s piknikem)
Přejíždíme na lasvegaský heliport, nahazují se rotory a odlétáme směrem k scenériím
Grand Canyonu. Miliardy let geologického vývoje deﬁlují pod námi jako v přírodovědné
učebnici, kdo by to byl řekl, že může být stratigraﬁe tak zábavná? Přistáváme na scénicky vybraném místě a v naprosté divočině se potěšíme piknikem s vybraným šampaňským. Cestou zpět pak z vrtulníku zhlédneme obdivuhodnou Hooverovu přehradní
hráz a nedozírné končiny Mohavské pouště.
Fakultativní výlet: LETaDLEm Za GEOLOGICkÝm DIVEm SVĚTa (celodenní s obědem)
Z lasvegaského letiště odlétáme scénickým letem až k samotnému jižnímu okraji Grand
Canyonu, vychutnáme si z okénka panoramata a přistáváme. Čeká nás jižní okraj této
obří jizvy v zemském povrchu. Větší kaňon můžeme zhlédnout jenom na Marsu, to bude
až při některé z budoucích cest v edici Kolem Sluneční soustavy. Zdejší panorama nám
bohatě stačí. Zastavujeme na klasické vyhlídce Mather Point, obří deﬁlé rozervaných
útesů je tu magicky nadpozemské. A snad ještě lepší panorama se nám nabízí na další
vyhlídce, na Bright Angel Point. Ještě, že si to můžeme vychutnat při pozvolné procházce
po okraji kaňonu, fotoaparáty se zde snad ani nevyplatí vypínat! Z displeje na nás září
záběry, za něž by se nestyděla ani obálka National Geographic. Až nám z té vší krásy
vyhládlo. Poctivý americký oběd se podává poblíž. A cestou zpátky z letadla zhlédneme
obdivuhodnou Hooverovu přehradní hráz a nedozírné končiny Mohavské pouště.
To jsme si tedy užili přírody. Takže zpátky do blyštivého světa lasvegaských atrakcí.
A že bychom zase pokusili štěstěnu?

Změna programu vyhrazena

2023
HavaJskÉ ostrovY | kaua’i
Nejkrásnější smaragd Havaje.

Časový posun oproti Las Vegas: –2 hodiny.
Počasí: tropické oceánské, teploty 25°C - 28°C.

Stářím zraje nejen dobré víno, ale bezpochyby též oceánské ostrovy Havaje. Nejstarší
ostrov archipelagu Kaua’i je skutečně onou černou luxusní perlou na šňůrce polynéských ostrovů Paciﬁku. Smaragdové a malebně rozeklané pobřežní útesy nad divokými
oceánskými plážemi jsou s oblibou využívány ﬁlmaři pro natáčení reklam či ﬁlmů s náměty, jež můžeme shrnout pod poněkud otřepaný pojem “tropický ráj”. V nádherném
prostředí ostrova Kaua’i tento pojem získává ovšem svoje opodstatnění. Jak by tropický
ráj měl vypadat, když ne takto?
Staří Havajci věřili, že celý svět prostupuje nepřenositelná esence, zvaná mana, která
svojí akumulací zvyšuje charisma, sílu a krásu nejen lidem a jiným živým bytostem, ale
celé komplexně chápané přírodě. A na Kaua’i je té many nahromaděno očividně hodně.
V Polynésii se obvykle nespěchalo a dostatek času byl hodnotou. A měli pravdu ti polynéští dávní předci, představy šamanů bývaly oprávněné, za ty dlouhé milióny let se přírodní kouzlo na ostrově vskutku nahromadilo měrou mimořádnou.
Kaua’i si dodnes zachovává mile polynéskou domáckou atmosféru. Lokální zákony zakazují stavět výše než ční koruny kokosových palem, silnice kolem ostrova nevede
a rozvojové projekty obvykle narazí na občanský odpor. To je už taková lokální tradice,
takto byl už kdysi odražen i pokus o prvou kolonizaci ostrova německým doktorem
Schäfferem v ruských službách. Občanská uvědomělost Havajců z Kaua’i tedy zabránila
tomu, že by se zde dnes psalo azbukou, ovšem uchránila krásu ostrova i před jakousi
násilnou lunaparkizací.
Kaua’i - to nejlepší, co Vám Havaj nabízí!

12

ProGram

8.

Kam obvykle odsud míří všichni ti šťastlivci, kterým se tu podařilo rozbít bank?
DEN
Ano, na vysněnou Havaj, synonymum luxusu, romantiky a sladkého života. Americký
ráj v té nejryzejší podobě. My jsme dnes v noci v ruletě zrovna nevyhráli, ale to vůbec
nevadí! Na sladkou Havaj se těšíme stejně! Sedáme do našeho letounu a vydáváme se
daleko na západ, doprostřed největšího oceánu planety. A z řetězce havajských ostrovů
vybíráme tentokráte ten nejzazší, nejstarší a patrně nejkrásnější. Kaua’i. Letadlo klesá
a pod námi se objevují smaragdové stráně šťavnatě zeleného ostrova. Ne nadarmo to
tady mají hollywoodští ﬁlmaři tak rádi. Dinosaury jurského parku tu určitě nepotkáme,
ke štěstí je ani nepotřebujeme! Zážitků a krásy si užijeme do sytosti. Aloha!

9.

DEN
Nepodívat se po nejkrásnějším ostrově Havaje, to by byl skutečný hřích.
A to se v ráji nesluší, havajští bohové by se jistě zlobili. A jak to dopadá s jejich zlobou,
to se přesvědčil kdysi už sám kapitán James Cook na Velkém ostrově Havaje. Takže co
po snídani? Malebný ostrov nás čeká, snad sami bohové se chtějí pochlubit, v jakém
ráji tu žijí. Mají tu zkrátka havaj!
Fakultativní výlet: VRTULNÍkEm k NĀ PaLI (panoramatický letecký výlet)
Magická slůvka Na Pali v havajštině znamenají vysoké útesy. A ne útesy ledasjaké, divoce
rozbrázděné svahy dávného vulkánu se tyčí přes kilometr nad mořskou hladinu. Vyšší
útesy nalezneme jen na dalším havajském ostrově Molokai, znalci se však shodují, že
právě tyto jsou ty nejhezčí a nejscéničtější. A to na celém světě. Vychutnejme si tedy ty
nejkrásnější pobřežní scenérie světa s mimořádnou pláží Honopu a skalním obloukem.
A zhlédneme cestou též vodopády a divoká údolí. Jen ti dinosauři budou chybět.
Fakultativní výlet: mONUmENTÁLNÍ kRÁSY kaUa’I (polodenní s večeří)
Úchvatná změť roklí a útesů, 900 metrů hluboký zářez, červenavé sopečné horniny a zářivá
zeleň. Pastva pro oči a balzám na duši milovníka přírody. Kaňon Waimea je po právu považován za jednu z nejkrásnějších scenérií Havajského souostroví. Cestou ke kaňonu navštívíme také památné místo, kde kdysi prvně přistály legendární plachetnice kapitána
Cooka a zastavíme se též na vyhlídce do údolí Kalalau. Je až pozoruhodné, kolik monumentální krásy se vměstnalo na jeden jediný z havajských ostrovů! Vydatný výlet pak zakončíme dobrou večeří!
Poslouchat bohy se obvykle vyplácí a ty havajské zvlášť. Byla to dnes krása, bohové tu
mají tu pravou havaj! Polynésie nám toho nabídla opravdu hodně, zítra se přesvědčíme,
co na nás čeká v Melanésii!

Změna programu vyhrazena

2023
FIdŽI
Bělostné pláže černé Melanésie.

Časový posun oproti kaua’i: +22 hodin.
Počasí: tropické oceánské, teploty 26°C - 33°C.

Idyla jižních moří přesně dle gusta hollywoodských ﬁlmařů. Panenské pláže ﬁdžijských
ostrovů vábí lehkým nádechem syrové nedostupnosti. Není to tak dávno, kdy byl vstup
na zdejší pláž jasnou zárukou, že se cestovatel ohřeje. Ne na slunci, ale v kotli. Některá
folklórní speciﬁka této vzdálené končiny jsou naštěstí dnes již minulostí a v kotlích se
nám připravují jen vytříbené lahůdky pro podtržení dokonalé exotické dovolené v jižním
Tichomoří.
Třistatřiatřicet nádherných ostrovů a ostrůvků. Bělostné pláže a tyrkysové vody. Bujný
podmořský život, rej barev a mihotání odlesků. Sen o šťastném a bezstarostném životě
v překrásné divočině. Jak to kdysi vystihl až kýčovitě nerealistický ﬁlmový hit Modrá Laguna. Idyla, jež je možná pouze na ﬁlmovém plátně. Anebo během pár dnů Vaší pečlivě
vyladěné dovolené!
Bula! Univerzální ﬁdžijský pozdrav provází každého cestovatele od prvého okamžiku na
půdě těchto vulkanických ostrovů. Obávaní Melanésané se nám ukazují jako nadmíru
přátelští a pohostinní lidé. Pestré kultury ostrovů dodávají Fidži ten pravý exotický kolorit.
Fidžijský čas. Další univerzální pojem na ostrovech. Uvolněná relaxovanost a žádný spěch.
Zkrátka pohoda. Tak to má ostatně na dovolené být, v ráji se přece nikdy nespěchá.
Fidži!
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ProGram

10.

Ráno na hotelové terase si dopřejeme příjemnou vytříbenou snídani, jak
DEN
to mají v Americe rádi a poté se vydáme užít si další části našeho krásného světa.
Polynésie zůstane za námi a čeká nás Melanésie. A také rovnou zítřek.

11.

DEN
Překonáváme datovou hranici a jsme hned o plný den starší. Ale to nám
vůbec nevadí, vždyť jsme si všechny ty krásné dny cestou na západ trochu ponatáhli
a nebylo to na škodu. Časoprostor nám dnes vystavil zpětný účet a je to spravedlivé.
Melanésie. Ještě nedávno obávaná část světa, tajemná a tak nedostupná. Pro cestovatele to býval nebezpečný vrchol jejich putování, o němž se psaly tlustospisy a vedly
dlouhé přednášky. V případě, že tu cestovatel vůbec přežil. Kapitán Bligh z nechvalně
proslavené Bounty se na melanéských ostrovech ani neodvážil přistát. My jsme na tom
o poznání lépe. Nikdo nás nevysadil do záchranného člunu a hlavně si přátelské Fidži
užijeme do sytosti. Prvé ﬁdžijské posezení u mořské pláže, dobrý povzbuzující drink, že
by kava? Káva? Ne, kava krátce. Cože? Dozvíme se zítra při výletu do vnitrozemí.

12.

DEN
Celý den na hebkém písku, představa je lákavá. Ale pozvání na kavu se
v Melanésii neodmítá.
Fakultativní výlet: Na kaVU k FIDŽIJCŮm (polodenní s obědem)
Po snídani odjíždíme podél jižního pobřeží do Paciﬁc Harbour. Zde nás čekají motorové
čluny a po scénické řece Navua se proplétáme mezi políčky, pralesy a osadami. Cílem
naší cesty je Magic Waterfall. Vychutnáme si scenérii a osvěžíme se v pohádkově krásné
tůni. A pak se již na bambusovém voru poklidně odplavíme do tradiční ﬁdžijské vesnice.
Hroziví válečníci u vchodu nás odprovodí do tradiční bure. V této shromažďovací chýši
si osvětlíme zvyky a obyčeje Fidžijců a konečně ochutnáme onu tajemnou kavu. Co to
s námi provede? A dobrý oběd ze zemní pece lovo bude chutnou tečkou za zajímavým
etnograﬁckým zážitkem. A odpoledne si písku na hotelové pláži užijeme do sytosti!

13.

DEN
Na západním obzoru matně rozeznáváme siluety jakýchsi tajuplných
ostrůvků. Dnes odhalíme, co za krásy skrývají!
Fakultativní výlet: TROSEČNÍkEm Na mONURIkI (celodenní s obědem)
Hollywoodský trhák Trosečník se natáčel na zdejším panenském ostrůvku Monuriki.
Staňme se na chvíli novodobými Robinsony, ovšem raději na úrovni. Dobrý oběd se podává přímo na pláži, zašnorchlujeme si a chvilku si pohovíme ve stínu kvetoucího rostlinstva. Představa, jaké by to bylo, kdybychom tu sami v divočině přežívali. Krásná příroda,
to ano, ale ta představa. Rozdělat si oheň, získat něco k snědku, ulovit na kus klacku
rybu, přežít úděsnou samotu? Brrr. Ještě, že nás čeká loď zpátky do našeho luxusu! Ale
cestou se zastavíme ještě na jednom ostrůvku, ať si ty ostrovní ráje pořádně užijeme!
Dneska to byla čistočistá nádhera! Tropy jak mají být!
Změna programu vyhrazena

2023
Nový ZÉlaNd | Queenstown

Cesta kolem světa soukromým letadlem

Božská nádhera jadeitového ostrova.
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Časový posun oproti Fidži: +1 hodina.
Počasí: mírné oceánské, teploty 10°C - 18°C.

Země dlouhého bílého oblaku – Aotearoa - poslední lidmi osídlený větší kus souše naší
planety. Díky dlouhodobé izolaci od ostatních pevnin se zde tak nějak pozapomnělo na
třetihorní rozmach savců a vyvinul se jedinečný ekosystém s bizarními živočichy, jejichž
symboly jsou vyhubený obří nelétavý pštros moa, druhohorní trojoký plaz hatérie a noční
hrabavý pták kiwi. Neméně unikátní byly a jsou i zdejší polynéské komunity Maorů a je
dobře, že maorské tradice opět tvoří základ pocitu národní identity Novozélanďanů.
Vyplázněme jazyk, zatancujme si výhružný tanec haka, otřeme se o sebe nosy a možná
se nechme potetovat ve tváři! I když to raději ne, to přísluší jen náčelníkům!
Jižní ostrov, Te Waipounamu, představuje skutečný jadeitový klenot Nového Zélandu.
Majestátní Jižní Alpy s impozantním vrcholkem Aoraki se dotýkají těch příslovečných
bílých a dlouhých oblaků, ledovcové splazy se sunou do bujné subtropické zeleně
a scénické fjordy se zakusují do spletitého pobřeží. Jezera s průzračnou vodou, kterou
lze pít, nádherné stromové kapradiny, jež se málem dostaly i na novou státní vlajku
a otužilí papoušci kea. Novozélandská příroda je neskutečným unikátem.
Queenstown, malebně položené horské letovisko Nového Zélandu, je spojováno s aktivním a zdravým životním stylem. Oblast je příslovečnou mekkou milovníků adrenalinových sportů. Právě odtud se do světa rozšířil bungee jumping, vzniklý z tradic
vanuatských domorodců v relativně nedaleké Melanésii. Ale i tradičnějších aktivit se tu
nabízí měrou vrchovatou: panoramatické horské túry po okolí, horská kola, kajaky
a v zimě všechny druhy lyžování. A koho by nebavil pohyb na zdravém vzduchu,
má možnost využít spousty dobrých podniků s vytříbenými specialitami, a to vše pochopitelně jen a jen v ekokvalitě. Na zdravý životní styl si na Novém Zélandu věru potrpí.
Na kopci i u stolu!
Kia ora! Haere mai!

ProGram
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Ráno si raději přivstaneme, ať se ještě vykoupeme v prohřátých vodách
DEN
tropického moře, večer už bude o něco chladněji, vždyť nás čekají hory. A rovnou ty
nádherné Jižní Alpy, které známe z lákavých reklamních prospektů.
Tak rychle na letiště, ať si horských scenérií užijeme! Polynésii jsme na naší cestě již
navštívili, míříme tam zas. Tentokráte až na její samý jižní okraj. Ostrov Te Waipounamu
je určitě tím přírodně krásnějším z obou hlavních ostrovů Aotearoy. A večer se již u sklenice dobrého novozélandského vína těšíme na zítřek, bude náročný, ale bude stát za to!

15.

DEN
Fakultativní výlet: BOŽSkÉ SCENÉRIE FIORDLaNDU (celodenní s obědem)
Dnes nás čeká dlouhá, ale nadmíru zajímavá cesta krásnou venkovskou krajinou k magnetu
novozélandského pobřeží, k fjordu Milford. Bukolické scenérie s ovečkami, jehličnatými remízky a zasněženými horskými hřebeny střídá pravá novozélandská divočina, na parkovišti
nám dělá společnost lidumilný papoušek kea, připomínka dominance opeřenců v původní
fauně ostrovů. Nasedáme na loď a pod vznešenými svahy Mitre Peaku brázdíme hladinu
jedné z nejkrásnějších světových zátok. Cesta sem určitě stála za to a ti lachtani antarktičtí
na skalách byli prostě rozkošní! Dobré jehněčí se sklenkou vína je pak dobrým posilněním
před dlouhou, ale scénicky zajímavou cestou zpět do našeho horského letoviska.

16.

DEN
Dnešní volný den můžeme strávit na některé z horských túr, případně si
zaletět na scénický let k nejvyšší hoře Aoraki s úžasnými ledovcovými splazy či se vydat
na ochutnávku vín, zakončenou panoramatickými výhledy z horského vrcholku.
Fakultativní výlet: VINOHRaDY PO POLYNÉSkU (polodenní s obědem)
Horské vinohrady u Queenstownu prý produkují jedno z nejlepších Pinot Noir na světě.
Přesvědčme se na exkurzi s příjemnou degustací. A cestou se zastavíme též v kolébce
bungee jumpingu, u proslulého mostu Kawarau. Že bychom kromě vína dnes okusili
i trochu toho adrenalinu? A po dobrém obědě vyjedeme lanovkou na svahy štítu Bob’s
Peak a můžeme si vychutnávat scenérie Novozélandských Alp a průzračného jezera
Wakatipu. Odpolední návrat dolů do města už bude záviset čistě na naší náladě a scéničnosti výhledů. Anebo dosáhneme vrcholu Bob’s Peaku, stezka je stále do kopce, ale
ta nádhera kolem!
Fakultativní výlet: LEDOVCOVÉ kRÁLOVSTVÍ POD aORakI (polodenní letecký výlet)
Letadlem přeletíme podél majestátného pohoří na horské letiště v Mount Cook. Přesedneme do vrtulníku a vydáme se nahoru na Tasmanův ledovec a přistaneme v ledovém království. Let nad ledovcovým splazem dolů na heliport je neméně scénický
a před odletem zpátky se můžeme krátce juknout na přitažlivé muzeum, zasvěcené
nej-slavnějšímu včelaři na světě a pokořiteli impozantního Mount Everestu. Večer se
projdeme po břehu jezera Wakatipu, je tu nádherně. Asi nás tu nevidí naposledy. Škoda
jen, že je to sem taková dálka!
Změna programu vyhrazena
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Časový posun oproti Queenstownu: -3 hodiny.
Počasí: subtropické oceánské, teploty 22°C - 28°C

Pohodová Austrálie je často považována za jakousi zemi zaslíbenou. Uvolněný životní
styl, dostatek životního prostoru, žhavé slunce a vysoká životní úroveň. Bezpečí na ulicích, dokonale fungující služby, úchvatná příroda a přátelské neformální prostředí. Není
snadné určit, ktde je v nekonečných rozlohách slunné Austrálie to nejlepší místo k životu.
Ale zeptáte-li se na toto Australana, ten neváhá a odpověď je obvykle okamžitá a zcela
jasná. Brisbane!
Velkoměsto Brisbane a přilehlý pás pobřeží, výstižně zvaný Zlatý, je přitažlivým magnetem australské turistiky. Autentická Austrálie s neustále pozitivní náladou. Uvolněný
způsob života, libující si v neokázalosti a sousedské vzájemnosti, důraz na sportovní vyžití a outdoorové aktivity, je zde podporován ideálním klimatem. Žádná chladná a lezavá
období australského jihu, žádná spalující vedra australského severu. Vše je tu tak akorát
a vhodně namícháno pro onen až nábožně uctívaný zdravý životní styl. Aktivita, ﬁtness
a fyzická krása především. Tři sta slunečních dní v roce a pláž jako středobod života.
Kdysi to tu byl zapadákov i na australské poměry. A to už je tedy co říci!
To dnes ale neplatí. Umělecké vyžití v nesčetných galeriích, divadlech a výstavních síních. Hudební festivaly, koncerty a ﬁlmové přehlídky. Ale nejen to. Hédonistické požitkářství ve vytříbených restaurantech a stylových barech. Raﬁnovaná gastronomie,
kvalitní vína i excelentní káva. Jako by se zde zhmotnila samotná podstata antického
řeckého konceptu kalokagathie. Harmonický a vyvážený soulad fyzična a duchovna.
Regenerace duchovních i fyzických sil.
Po právu je Brisbane atraktivním srdcem pravého australského životního stylu.

ProGram
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Užili jsme si zdravého horského povětří a ledovcové nádhery, je ale čas
DEN
se zase trochu ohřát. Naše letadlo nabírá kurz nad Tasmanovo moře a dále na sever,
do tropického tepla. Přistáváme v pohodovém Brisbane. Cestu z letiště si zpestříme
malou prohlídkou tohoto kulturně soﬁstikovaného australského velkoměsta a pak už
nás čekají nesčetná lákadla tohoto velkoměsta.

18.

DEN
Dnes máme těžkou volbu, věnovat se hédonistickému požitkářství
městské turistiky ve snad nejlákavějším městě Austrálie? Anebo se podíváme za pravým
australským životem, jak nám jej nabízí vnitrozemí?
Fakultativní výlet: TaJUPLNÝ PRaVĚk aUSTRÁLIE (celodenní s obědem)
Opustíme rozzářené pláže Zlatého pobřeží a zamíříme do tajuplného příšeří pravěkých
gondwanských lesů, které zde snad rostou od počátku věků. Podivné rostlinstvo, vzácní
živočichové. Pravěk ve své krystalické podobě. Zdání ale klame, erozí rozbrázděný štítový vulkán Tweed býval před geologicky nedávnou dobou, v době spodního miocénu,
ohnivým peklem. Četné vodopády dnes dodávají místu dramatický ráz, krátkou procházkou se projdeme k nejhezčím z nich, k vodopádům Purling Brook a Goomalarah.
Dalším mimořádným úkazem je zde jeskynní vodopád ve skalní bráně Natural Bridge
na říčce Cave Creek, v příšeří se zde ukrývají endemické larvy světlušek rodu Arachnocampa. Svítí hlavně v noci, ale třeba nějaký záblesk zahlédneme. Pokračujeme
k australsky vydatnému obědu na viktoriánském statku uprostřed divočiny. Odpoledne
se pokocháme mimořádnými scenériemi údolí Numinbah a vracíme se zpátky k hebkým
plážím pobřeží.
Byl to zajímavý výlet. Ještě jednou si po večeři musíme prohlédnout fotky z dopolední
cesty pralesem. Co kdyby?
Pořádně se podívat a prohlédnout každý pixel záběru. Třeba se nám podařilo zachytit
yowieho, tajemného australského yettiho. Máme ho? Jestli ano, sláva a titulní stránky
lesklých časopisů nás neminou!

Změna programu vyhrazena
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Časový posun oproti Brisbane: stejný čas.
Počasí: tropické oceánské, teploty 25°C - 34°C.

Strategicky výborně položený ostrov Mariánského souostroví byl za druhé světové války
jedním z prvních cílů japonské invaze do Tichomoří. Letmý pohled na překrásné guamské pláže by mohl svádět k dojmu, že to tenkrát Asiaté vyhráli. Mezi návštěvníky zní
hlavně japonština, korejština a čínština. Dějiny ale známe dobře, takže se zmást nenecháme. Víme přeci jasně, kdo tehdy po zásluze vyhrál. Guam je pevnou součástí Spojených států amerických. Nepočítáme-li ale Američany v uniformách, kteří sem cestují
služebně, amerických civilů a dovolenkářů sem zavítá překvapivě málo. Cesta je sem
daleká a bližší Havaj vychází o dost levněji. Ostrov je tak stále jen málo známým koutem
světa a z dob, kdy to bývával vojenský prostor, si dosud uchovává lehkou auru zakázanosti. Od otevření guamských hranic se hotely orientují hlavně na stále lukrativnější
asijskou klientelu, která si vyžaduje svůj vysoký standard služeb.
Jsme v Mikronésii a zároveň v Americe, pověstný tavící kotlík kultur se tu prezentuje ve
své plné kráse. Původní domorodí Chamorrové stále obývají rustikální vesnice, obklopené posvátnými místy, mezi nimiž vyniká kolébka lidstva, alespoň věříme-li místnímu
mýtu, zátoka Fouha. Zde jsou dodnes uctíváni duchové předků, zvaní hezkým poetickým
chamorrským slovem taotaomo’na. Ve stejné zátoce se tenkrát vylodili Španělé, po
nichž tu zbyly pozůstatky kamenných pevností a kostelů a silný vliv katolického náboženství. Dvacáté století pak přineslo americkou kulturu a krátkou japonskou okupaci,
kterou nám připomínají zarostlá válečná bojiště a zbytky těžké techniky v pralesích.
A tváře současného Guamu? Plážový ráj, příjemné luxusní hotely a idyla pod skloněnými
palmami. Podmořský život a ráj potápěčů. Ultramoderní vojenské vybavení základen je
naštěstí ukryté na nedostupném severním cípu ostrova a plážovou idylu Paciﬁku neruší.
Místní kuchyni dominuje čerstvé sašimi i poctivý hamburger. Pozoruhodná kombinace
Ameriky a Asie.
A pozoruhodně neznámá.

ProGram
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Ráno od šálku kávy hledíme na daleký oceánský obzor jižního Paciﬁku,
DEN
nějak nás to jako ty ostřílené námořníky zase táhne na oceán, nejlépe na nějaký
neznámý a tajuplný ostrov. V Polynésii a Melanésii jsme už letos byli, a která ta oblast
Tichomoří nám zbývá? Ta nejméně známá. Mikronésie! Do letadla nastupujeme
s velkým očekáváním a těšíme se moc. A když se pod námi z nekonečných mořských
dálav vyloupnou zelenavé kontury guamského pobřeží, cítíme ono příjemné napětí
z neznáma. Jaký ten Guam vlastně bude?

20.

DEN
Polehávat jen tak na lehátku u pláže by na Guamu byla asi škoda, málokdo tu byl a doma se nás asi budou na exotický ostrov hodně ptát. Vydejme se tedy
na výlet.
Fakultativní výlet: NEJVYŠŠÍ HORa SVĚTa Na GUamU (celodenní s obědem)
Vyjedeme si po pobřeží ostrova k hoře Lamlam, zdánlivě nevýraznému pahorku. Počítáme-li ale výšku od úpatí v Mariánském příkopu, svah má převýšení plných 11 530
metrů. Pravá velehora, nejvyšší na světě, a my jsme za 20 minut od parkoviště nahoře?
To se to tady pěstuje alpinismus, pěkně v pohodlí! Nebýt zde oceán, asi bychom se zapotili více. Naštěstí ty krásné oceány v současnosti na naší planetě máme. Rozhlédneme
se po panoramatech, vrcholovou vlajku vztyčíme, naštěstí jsme nemuseli projít před
aktem bojovým peklem, jako kdysi vojáci na Iwodžimě. Pokračujeme po silničce kolem
Guamu ke španělské pevnosti Nuestra Señora de la Soledad a dále k unikátnímu jeskynnímu jezírku v Marbo Cave. Oběd v lokálním stylu pak bude příjemným úvodem
k etnograﬁckému poznání mikronéské kultury v chamorrské folklórní vesničce Lina’La.
A koho by detailněji zajímala historie války v Paciﬁku, krátká zastávka ve válečném
muzeu bude jistě poučná. Ostatně dnes poklidná místa tehdejšího vyloďování na plážích
Agat a Asan jsme dopoledne už viděli.
A všestraně zajímavý den zakončíme nějakým dobrým nápojem na příjemné pláži
v naší Tumon Bay. Dojmů tu bylo na malý ostrov vskutku hodně!

Změna programu vyhrazena
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Časový posun oproti Guamu: –1 hodina.
Počasí: mírné, jarní, teploty 5°C - 18°C.

Jižní Korea vždy na cestovatelských mapách stávala tak trochu ve stínu svých slavných
sousedů. Dnes už je tomu jinak. Obří technologický rozvoj přinesl kulturní vliv a sílu, jež
ovlivňuje nejen Asii. Jižní Korea začala udávat rovnou světové trendy a vše, co nese tu
atraktivní a lákavou předponu K- je vrcholně v kurzu: K-pop, K-móda, K-kosmetika, K-spa.
Ale korejský vliv se projevuje i jinde. Nejenom leckterý Asiat či Asiatka požaduje u kadeřníka poslední trendový K-sestřih, K-menu v luxusní restauraci bývá vždy hitem, a kdo
z nás nezhlédl v poslední době na korejské velkoplošné obrazovce nějaké to oceňované
dílo korejské kinematograﬁe? Jižní Korea již dávno není neznámou zapadlou zemí na
konci světa. Pět tisíc let tradic, komplikovaných dějin a výrazné svébytnosti. Země jitřní
svěžesti jako by ilustrovala dávný konfuciánský princip jin a jang, dvou protikladů, jejichž
skládáním vzniká harmonický celek. Na dohled od obří megapole Soulu se rozkládají
hluboké lesy a příkré horské stráně, vedle futuristických mrakodrapů stojí věkovité paláce
a chrámy, ultramoderní rychlovlaky míjí tradiční kárky, moderní designové vily stojí vedle
lidových domků, hanoků, tradiční speciality se servírují v podnicích hned vedle globalizovaných rychlých občerstvení. A komu by se tyto kontrasty přeci jen nezdály dost výrazné, pak může pohlédnout kousek na sever, kde leží za demarkační čárou zcela jiná
Korea. Ta naštěstí žádné světové trendy neudává.
I přes moderní vzhled hlavního města je tradice základem korejského životního stylu.
Skromnost, pracovitost, úcta ke stáří a smysl pro hierarchii. Vše má svůj řád a tento řád
je třeba udržovat v harmonii, tak pravil kdysi dávno Mistr Kchung-fu-c’. Poslední půlstoletí
korejské historie je v Jižní Koreji jedním velkým příkladem velkého úspěchu, kterak si relativně malá a často ustrkovaná země právem vydobyla své pevné a obdivované místo
na světě.

ProGram
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Asie! Největší kontinent, změť jazyků, národů a kultur. Ale ne všude! Naše
DEN
cesta kolem světa pokračuje do jedné z nejvíce jazykově a kulturně homogenních zemí,
do Jižní Koreje. Opouštíme tropy a čeká nás jaro, pokud bude příroda dodržovat svůj harmonogram tak přísně jako jihokorejské železnice svůj jízdní řád, čekají nás rozkvetlé sakury
a slavnostní jarní nálada. Přistáváme v obřím městě mezi členitými horami a na první pohled vidíme, že ty dva plné dny, jež zde strávíme, budou jedním z vrcholů naší letošní cesty.

22.

DEN
U snídaně se podivujeme nad některými věru exotickými specialitami,
přeci jen na ostře kyselé kimči ke kávě si budeme asi muset trochu déle zvykat, naštěstí
je zde i globální snídaňová sekce! Dalo by se tu ochutnávat dlouho, táhne nás to už ven,
vždyť je tam toho tolik k vidění!
Fakultativní výlet: JIN a JaNG SOULU (celodenní s obědem)
Moderními ulicemi přijíždíme k rozlehlému královskému paláci Čchangdokkung neboli Paláci nejvyšší ctnosti. Areál, překrásně zasazený do okolní přírody v rámci zásad feng-šuej,
připomíná Zakázané město, s desítkami pavilónů a bran. Hlavní atrakcí je tajná zahrada
Huwon, kdysi určená pouze pro panovníka, naštěstí vstoupit dnes můžeme beze strachu
ze ztráty hlavy. Sice to asi nebude tak barvité, jako tenkrát v období dynastie Čoson, kdy se
zde pořádaly lukostřelecké turnaje a ohňostroje, ale nádhera to jistě bude. Náboženské
stavby nám dnes zastoupí konfuciánská svatyně Čongmjo a po dobrém obědě zen-buddhistický chrám Jogyesa. Den pak ukončíme na některé ze slavných nákupních ulic Soulu.

23.

DEN
Dnes nás čeká trocha rozhodování, dáme přednost přírodním zajímavostem
a vyrochnění se v korejské sauně či navštívíme podivnou atrakci geopolitického rázu?
Fakultativní výlet: PŘÍRODNÍ kRÁSY BUkHaNSaNU (celodenní s obědem a s čímčilbanem)
Málokde na světě leží ještě na území hlavního města krásný národní park s vyslovenou divočinou. Zde v Soulu je tímto místem pohoří Bukhansan s odlehlými údolími a žulovými
vrcholky. Vyrazíme jen na kratší procházku údolím či rovnou zdoláme nejvyšší vrchol, impresivní a exponovaný žulový vrch Baikundae? Ať se rozhodneme pro jakoukoliv verzi, budou
nám odměnou fantaskní scenérie jak z dávných dřevorytů. Po dobrém obědě se pak budeme moci osvěžit a omladit v tradiční korejské lázni čimčilban.
Fakultativní výlet: DEmILITaRIZOVaNÁ ZÓNa (celodenní s obědem)
Stává se, že geograﬁcké názvy jsou pravým opakem svého skutečného stavu. Toto je i
případ demilitarizované zóny, která je navzdory označení militarizována až až. Linie fronty
zde rozděluje Korejský poloostrov na dva zcela odlišné světy, na nichž stále panuje de iure
válečný stav. Navštívíme jeden z inﬁltračních tunelů, kterým se severokorejští agenti dostávali
na jih a na pozoravatelnu Dora. V případě, že bude možné navštívit vlastní hranici v Pchanmundžomu, což vždy závisí na momentální politické situaci, bude zlatým hřebem návštěva
hranice včetně vstupu do jednací místnosti na samotné hraniční čáře.
Změna programu vyhrazena
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Zelená perla Asie.
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Časový posun oproti Soulu: –1 hodina.
Počasí: tropické monzunové, teploty 24°C - 32°C.

Uprostřed tyrkysových vod Andamanského moře u západního pobřeží Malajského poloostrova leží smaragdový klenot, souostroví Langkawi. Krása 99 tropických ostrovů,
omývaných hebkými vlnami Andamanského moře, uchvacovala již dávné obyvatele a
probouzela bujné romantické představy. Nespočetné legendy tu opěvují bájné tvory,
jakož i sličné princezny. S těmito mytickými stvořeními se již nyní patrně na ostrovech
nesetkáme, nicméně i tak se ostrov podobá pohádce. Pohádce o lákavém tropickém
ráji.
Dlouhé pláže hebkého písku dávají vyniknout zalesněným vrcholkům pokrytým divokou
džunglí. Díky tomu, že se zdejší oblast nachází v tropech již více jak 100 miliónů let, je
zdejší prales jedním z nejbohatších rostlinných společenství, jaká na této planetě známe.
Všechny odstíny bující zeleně a modré tóny oblohy a mořské hladiny, zurčící vodopády
a desítky malých ostrůvků s hemžením pestrobarevných korálových rybek pod hladinou.
Navečer se celý obzor rozhoří měňavou hrou barev, aby se zakrátko propadl do vlahé
temnoty horké tropické noci. Zkrátka tropický ráj, jaký máme vždy rádi!
Největší ostrov souostroví, vlastní Langkawi, je jedním z hlavních turistických lákadel
Malajsie. Krásy vnitrozemí objevili již dávno ﬁlmaři a natáčel se zde nejeden výpravný
ﬁlm z tropické divočiny, pláže se ale staly lákadlem až v osmdesátých letech minulého
století, kdy na ostrově vznikla bezcelní zóna a začala výstavba hotelů, s hlavním důrazem
na luxusní pojetí a vysokou úroveň služeb.
Kvalitní služby a krásná příroda, to je přesně ta správná kombinace, která nás v Malajsii
nikdy nezklame!

ProGram

24.

Necháváme za sebou nastupující jaro, kvetoucí sakury a ruch obřího velDEN
koměsta.Vracíme se zase do tropů, do bujné zeleně a k prohřátým vodám Indického
oceánu. Čeká nás jedna z perel jihovýchodní Asie, tropický ráj Langkawi. Vystupujeme
do vlhkého tropického vzduchu, vůně pralesa a moře nás po tom svěžím jarním vzduchu
v Koreji trochu překvapí, ale proč ne, vždyť je ten voňavý vzduch pravým balzámem pro
pokožku i dýchací cesty. A pak již rychle k pláži!

25.

DEN
Budeme dnes v luxusu na poklidné pláži nabírat síly po tom asijském
mumraji a jarních scenériích, či se dopoledne podíváme lanovkou na vrcholek ostrova?
Fakultativní výlet: LaNOVkOU Na PRaLESNÍ VRCHOL (polodenní)
Po snídani odjíždíme do západní části ostrova, lanovkou, jež je prý nejstrmější světovou
lanovou dráhou, vyjíždíme na vrchol hory Machinchang. Ve výšce 708 metrů se nachází
vyhlídkové terasy, skluzná dráha k visutému mostu, unikátní most s částečně proskleným dnem a stezka pralesem. Můžeme si tu vychutnat unikátní ﬂóru, daleké výhledy, a
to až k sousedům do jižního Thajska. Pohled z výšky je krásný, hlavně na ty pláže, a tak
se vracíme na oběd do našeho hotelu a odpoledne si vychutnáme sladké lenošení.
A u poslední večeře naší cesty si vzájemně sdělujeme dojmy. Byl ten pravý ráj vskutku
zde na Langkawi? Nebo na Havaji? Na Fidži? Na Jižním ostrově? Názorů je hodně, diskuze se dostává do obrátek. Není tím rájem nakonec celá ta naše krásná modrá planeta, tak samotná a jediná, opuštěná v nekonečně nehostinných hlubinách
nemilosrdného vesmíru?
Ta krásná zeměkoule, kterou jsme měli tu čest právě obletět?

26.

DEN
Ráno si ještě užijeme vyhřátého moře před hotelem a pak už jen zabalit
a na letiště.
Při posledním letu se ohlížíme zpět k východu, odkud jsme přiletěli, cíl je však před
námi, na západě. Máme stále stejný směr, stále kupředu, a přesto se vracíme, zpátky
do výchozího bodu. Domů! Ano, přesvědčili jsme se, že je naše planeta opravdu kulaťoučce kulatá a že všechny cesty vedou nakonec tam, kde začaly.
Není nakonec naše životní cesta podobná? Hlavně mít pádný důvod k závěrečnému
konstatování, že jsme si pro tentokráte světa užili.
A ten mít budeme!

Změna programu vyhrazena

2023
ZavaZadlový servIs
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V každé destinaci uděláme maximum pro Váš komfort i z hlediska zavazadel. Po příletu
budou Vaše cestovní zavazadla dopravena z letiště až do hotelového pokoje za osobního
dohledu jednoho člena obslužného týmu. Tentýž servis Vám nabídneme také při odletu.
Cena zájezdu zahrnuje přepravu odbavených zavazadel a příručního
zavazadla do 8 kg. Z naší zkušenosti můžeme potvrdit, že zavazadlo o váze 25 kg je pro
sbalení na Cestu kolem světa naprosto dostačující.
Mnoho našich klientů využívá servis praní prádla na hotelu přibližně v polovině naší cesty.
Tím je možno docílit redukce váhy Vašich zavazadel.
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ProdeJNÍ sÍŤ CestY kolem světa
Cestu kolem světa 2023 si lze zakoupit výhradně přímo v cestovní kanceláři ESO travel.
Při objednávce zájezdu je nutno uhradit 30% zálohy do 14 dnů od podpisu smlouvy,
doplatek celé ceny zájezdu se hradí 3 měsíce před odletem. Před samotným podpisem
Smlouvy o obstarání zájezdu je možné tuto smlouvu prostudovat, k čemuž slouží 7denní
lhůta ode dne rezervace. Pokud budete mít o tento unikátní zájezd zájem, kontaktujte
nás prosím a my se s Vámi rádi osobně sejdeme, abychom Vám naši Cestu kolem světa
představili do nejmenších detailů.
Organizátor projektu Cesty kolem světa si vyhrazuje právo zrušit zájezd v případě jeho
nízké obsazenosti, nejpozději však 3 měsíce před odletem. V tomto případě okamžitě
vrátí klientům uhrazenou 30% zálohu v plné výši (za dobu realizace Cesty kolem světa
soukromým letadlem v letech 2012 až 2020 ke zrušení nikdy nedošlo).

NadstaNdardNÍ PoJIŠtěNÍ storNa ve výŠI 100%
Z CeNY ZÁJeZdu
Jelikož si uvědomujeme, že Cesta kolem světa není obyčejný zájezd, je nutné se na něj
včas připravit a objednat si ho se značným předstihem. Díky tomu vzniká určitá obava
z případných komplikací v době odletu. Z tohoto důvodu Vám fakultativně nabízíme
možnost speciálního nadstandardního pojištění storna zájezdu od České pojišťovny
(bez limitu ceny zájezdu a bez spoluúčasti), které v případě nepředvídaných situací zabraňujících vycestovat na Cestu kolem světa plně pokryje požadovaný storno poplatek.
Pojistnou událostí je zrušení pojištěné cesty a to z důvodu:
a) vážného akutního onemocnění nebo úrazu, které utrpěl pojištěný, jeho blízká osoba
nebo spolucestující a které si vyžádaly lékařem doporučené upoutání na lůžko nebo
hospitalizaci.
b) smrti pojištěného nebo jeho blízké osoby nebo spolucestujícího.
c) značné škody na majetku pojištěného nebo spolucestujícího vzniklé na území ČR
během trvání pojištění, která byla způsobena následkem živelní události pokud
pojištěný prokáže, že z tohoto důvodu nemůže nastoupit na pojištěnou cestu.
d) zničení nebo ztráty cestovních dokladů pojištěného nebo spolucestujícího v důsledku
živelné události méně než 3 pracovní dny před nástupem na pojištěnou cestu.
e) povolání pojištěného nebo spolucestujícího na vojenské cvičení, pokud prokáže
pojištěný či spolucestující, že povolávací rozkaz mu byl doručen až po uzavření
pojištění.

2023
CeNa ZÁJeZdu
osoba ve dvoulůžkovém pokoji 1.148.000,- kč
příplatek za jednolůžkový pokoj 159.800,- Kč
Suity a luxusní apartmá na vyžádání.
Minimální věk dítěte na zájezd Cesta kolem světa je 16 let.

věrNostNÍ sleva

Cesta kolem světa soukromým letadlem

Klienti, kteří se již v minulosti Cesty kolem světa zúčastnili, mají slevu 1%
za každou absolvovanou cestu.
Sleva se vztahuje pouze na základní cenu zájezdu, nikoliv na fakultativní doplatky.
Pro tento zájezd není možné uplatnit žádné další slevy ani věrnostní bonusy.

CeNa ZÁJeZdu ZaHrNuJe
leteckou přepravu na trase
PRAHA  JAMAJKA  KOSTARIKA (San José) 
USA (Las Vegas)  HAVAJSKÉ OSTROVY (Kauai) FIDŽI (Nadi) 
NOVÝ ZÉLAND (Queenstown)  AUSTRÁLIE (Brisbane)  GUAM 
JIŽNÍ KOREA (Soul)  MALAJSIE (Langkawi)  PRAHA
v KOMFORTNÍ třídě
- přepravu odbavených zavazadel a příručního zavazadla do 8 kg
- letištní a bezpečnostní poplatky
- autobusové transfery z letišť do hotelů a zpět
- 3x ubytování v luxusním hotelu 5* s All Inclusive (Jamajka)
- 22x ubytování v luxusních 5* hotelech se snídaní
- 1x uvítací večeře včetně nápojů
- 1x rozlučková galavečeře včetně nápojů
- 14x catering / občerstvení na palubě letadla v kvalitě business třídy (jídla i nápoje)
- průvodcovské, informační a asistenční služby profesionálních českých
a slovenských průvodců během celého zájezdu
- služby a konzultace profesionálního lékaře během celého zájezdu
- handlingové služby odbavení zavazadel za asistence člena obslužného týmu
- vízové poplatky do Austrálie a USA (nutný biometrický pas s platností
minimálně 6 měsíců po návratu ze zájezdu s volnými 6 stranami)
- místní daně a poplatky
- vstupy do národních parků
- standardní spropitné / bakšišné pro místní řidiče, průvodce, nosiče zavazadel / portýry
- komplexní cestovní pojištění Generali České pojišťovny včetně úrazového pojištění
a pojištění léčebných výloh
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CENA ZÁJEZDU NEZAHRNUJE
- fakultativní výlety v jednotlivých pobytových místech (s českými nebo slovenskými
a místními průvodci - tyto služby lze doobjednat i dodatečně po objednání zájezdu,
a to nejpozději 3 měsíce před odletem na Cestu kolem světa)
- nadstandardní pojištění storna zájezdu ve výši 100%
z ceny zájezdu od Generali České pojišťovny
(bez limitu ceny zájezdu a bez spoluúčasti) = 39.990,- Kč / osoba
(možné sjednat pouze při objednání zájezdu, ne dodatečně!)
- ubytování v hotelových pokojích vyšší kategorie (suity apod. na vyžádání)
- palivový příplatek (v případě, že světová cena leteckého paliva v termínu 1 měsíc
před odletem na zájezd bude vyšší o více než 25 % oproti
kalkulované ceně leteckého paliva k 12.5.2022)

NABÍDKA FAKULTATIVNÍCH VÝLETŮ
JAMAJKA – ZA TAJEMSTVÍM MUŠKÁTOVÉHO OŘÍŠKU (celodenní s obědem) 4.760,KOSTARIKA – KÁVA, SÍRA, BAROKO (celodenní s obědem) 3.870,KOSTARIKA – ZIPLINE NAD KORUNAMI PRALESNÍCH VELIKÁNŮ (celodenní s obědem) 5.410,USA (LAS VEGAS) – HELIKOPTÉROU NA ŠAMPAŇSKÝ PIKNIK (polodenní s piknikem) 18.790,USA (LAS VEGAS) – LETADLEM ZA GEOLOGICKÝM DIVEM SVĚTA (celodenní s obědem) 13.910,USA (HAVAJ) – VRTULNÍKEM K NĀ PALI (panoramatický letecký výlet) 9.930,USA (HAVAJ) – MONUMENTÁLNÍ KRÁSY KAUA’I (polodenní s večeří) 5.880,FIDŽI – NA KAVU K FIDŽIJCŮM (polodenní s obědem) 3.840,FIDŽI – TROSEČNÍKEM NA MONURIKI (celodenní s obědem) 8.870,NOVÝ ZÉLAND – BOŽSKÉ SCENÉRIE FIORDLANDU (celodenní s obědem) 6.950,NOVÝ ZÉLAND – VINOHRADY PO POLYNÉSKU (polodenní s obědem) 5.830,NOVÝ ZÉLAND – LEDOVCOVÉ KRÁLOVSTVÍ POD AORAKI (polodenní letecký výlet) 24.800,AUSTRÁLIE – TAJUPLNÝ PRAVĚK AUSTRÁLIE (celodenní s obědem) 4.890,GUAM – NEJVYŠŠÍ HORA SVĚTA NA GUAMU (celodenní s obědem) 3.480,KOREA – JIN A JANG SOULU (celodenní s obědem) 3.820,KOREA – PŘÍRODNÍ KRÁSY BUKHANSANU (celodenní s obědem a čimčilbanem) 3.590,KOREA – DEMILITARIZOVANÁ ZÓNA (celodenní s obědem) 2.750,MALAJSIE – LANOVKOU NA PRALESNÍ VRCHOL (polodenní) 1.930,-
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orIeNtaČNÍ dÉlkY JedNotlIvýCH letŮ
Praha – Azory 4 hod. 40 min.
Azory – Jamajka 5 hod. 50 min.
Jamajka – San José 1 hod. 55 min.
San José – Las Vegas 5 hod. 30 min.
Las Vegas – Honolulu 6 hod. 10 min.
Honolulu – Kaua’i 0 hod. 45 min.
Kaua’i – Nadi 6 hod. 10 min.
Nadi – Queenstown 4 hod. 30 min.
Queenstown – Brisbane 3 hod. 30 min.
Brisbane – Guam 5 hod. 50 min.
Guam - Soul 5 hod. 5 min.
Soul – Langkawi 6 hod. 50 min.
Langkawi – Ras Al Khaimah 6 hod. 50 min.
Ras Al Khaimah – Praha 6 hod. 5 min.

PlateBNÍ a storNo PodmÍNkY
- při objednávce zájezdu se platí 30% záloha, doplatek do celé částky
je 3 měsíce před odletem na zájezd, tj. do 10.12.2022
Každý zákazník má právo kdykoliv před začátkem zájezdu zrušit s CK smluvní vztah,
tj. odstoupit od smlouvy / stornovat zájezd. CK má v tomto případě právo
účtovat za každou přihlášenou osobu storno poplatek:
- 30 % z celkové ceny zájezdu v případě storna / zrušení zájezdu do 90. dne
před začátkem zájezdu
- 60 % v případě storna / zrušení zájezdu od 89. do 60. dne před začátkem zájezdu
- 100 % v případě storna / zrušení zájezdu od 59. dne před začátkem zájezdu
- bezplatná změna jména účastníka zájezdu je možná
14 dní před začátkem zájezdu
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Vážené dámy, vážení pánové,
nyní, kdy jste došli v naší knize až na samotný konec, věřím, že jste
Cestou kolem světa okouzleni a těšíte se na náš společný zážitek.
Cesta kolem světa je výjimečný produkt, jehož hlavním cílem
je spokojenost Vás cestovatelů. Přestože jsme se snažili, aby Vám kniha přinesla
maximum užitečných informací a lákavých fotograﬁí, máme pro Vás ještě mnoho
dalších podrobností, které s Vámi rádi prokonzultujeme při osobním setkání.
Máte-li jakékoliv dotazy, zavolejte nám prosím a my Vám rádi a ochotně vše
zodpovíme. Pokud se rozhodnete splnit si svůj cestovatelský sen, domluvíme si
s Vámi schůzku, na které se dozvíte veškeré detaily a poznáte atmosféru
z již uskutečněných Cest. Přejeme si, abyste se dozvěděli vše,
co můžete očekávat v jednotlivých destinacích a během Cesty Vás čekala
již jen samá příjemná překvapení.
Na shledanou na palubě našeho speciálu se těší

Ing. Tomáš Cikán
předseda představenstva
ESO travel a.s.

VÍCE INFORMACÍ:
WWW.CEST YKOLEMSVETA .CZ

