KLASICKÁ PLAVBA PO DUNAJI
Vídeň
CITY TOUR OF THE HISTORIC VIENNA
Jste připraveni na cestu historií? Během této exkurze poznáte nejvýznamnější vídeňské
památky. Začnete jízdou podél Ringstrasse s velkolepými budovami jako Státní Opera,
několik muzeí, palác Hofburg, Parlament, radnice, památníky slavných umělců a mnohé další.
Poté se vydáte k Prateru, světoznámému ruskému kolu a mnoha dalším pamětihodnostem.
Na konci výletu se pěší zónou projdete ke katedrále Sv. Štěpána.
CENA ZA OSOBU: € 39 | DÉLKA CCA: 3,5 h
SISI’S SCHONBRUNN PALACE
Palác, ve kterém bydlela slavná císařovna Sisi, je jedním z vídeňských „must see“. A to nejen
díky jeho historické hodnotě, ale také fantastickému umístění a okázalému vzhledu. Na konci
17. stol. nechal císař Leopold I. postavit lovecký zámeček, který o zhruba půl století později
zrekonstruovala Marie Terezie do podoby opravdové císařské rezidence.
CENA ZA OSOBU: € 47 | DÉLKA CCA: 3,5 h
BICYCLE TOUR TO DANUBE ISLAND AND THE PRATER
Poznejte Vídeň během projížďky na kole, která Vám nabídne neobvyklý pohled na metropoli
a její nejbližší okolí. Projedete toto moderní město na Dunaji okolo všech důležitých budov až
k ostrůvku, kde můžete v klidu relaxovat a užívat si ticha v srdci velkoměsta. Jakmile se
dostanete na druhou stranu řeky, ocitnete se u Prateru a dlouhou kaštanovou alejí projede
až k světoznámému ruskému kolu.
CENA ZA OSOBU: € 39 | DÉLKA CCA: 3,5 h | VZDÁLENOST CCA: 28 km
BIKE TOUR THROUGH VIENNA’S MORNING
Objevujte Vídeň na kole netradičně v jemném ranním světle. Pojedete podél Dunaje až ke
zdymadlu Freudenau a poté přímo na ostrůvek uprostřed Dunaje, nejpopulárnější vídeňskou
rekreační zónu. Po cestě zpátky pojedete po klidnějších stezkách a užijete si fantastický
výhled na Vaši loď A-Rosa. Můžete snad den ve Vídni začít lépe?
CENA ZA OSOBU: € 19 | DÉLKA CCA: 1,5 h | VZDÁLENOST CCA: 20 km
EXPLORE VIENNA INDIVIDUALLY
Chcete poznat Vídeň po stopách Sisi? Nebo ochutnat Sachr a sledovat dění kolem v typických
kavárnách? Můžete jít nakupovat nebo vyzkoušet jízdu Fiakerem! Relaxovat na ostrůvku
uprostřed Dunaje... Je to zcela na Vás, Vy se rozhodnete, co chcete vidět a jak dlouho se
chcete zdržet. Zažijte Vídeň podle svých představ s osobním průvodcem a řidičem.

CENY: Auto (3 místa) na 3 hodiny – 60 km s řidičem € 145; parkovací poplatky nejsou v ceně.
Minivan (5 míst) na 3 hodiny – 60 km s řidičem € 180; parkovací poplatky nejsou v ceně.
Průvodce na 3 hodiny € 170. Projížďka Fiakerem 40 min. € 125.

Ostřihom
BY MINI TRAIN TO THE BASILICA
Výhled, když malý vláček vyjede na vrcholek k hradu Ostřihom, vás zaručeně okouzlí. Před
Vámi se objeví největší neoklasicistická bazilika v Maďarsku (118 m dlouhá a 48 m široká),
jejíž obrovské zelené kopule září nad městem. Před prohlídkou baziliky si poslechnete
základní informace nejen o ní, ale i o celém městě. Nezapomeňte si prohlédnout oltář
skládající se z několika pláten, která spolu tvoří je největší malbu na světě.
CENA ZA OSOBU: € 29 | DÉLKA CCA: 1,5 h

Budapešť
BICYCLE TOUR THROUGH BUDAPEST
Poznejte živou a jedinečnou „Královnu Dunaje“ aktivní formou. Na kole se projedete podél
bulvárů, skrz široké ulice a budete objevovat nejvýznamnější památky Budapešti. Uvidíte
kolosální budovu parlamentu, most Chain se starodávnými vítěznými oblouky, Náměstí
Hrdinů, jednu z nejkrásnějších světových oper a velkolepý hrad Buda.
CENA ZA OSOBU: € 39 | DÉLKA CCA: 4 h | VZDÁLENOST CCA: 18 km
CITY TOUR THROUGH BUDAPEST
Zatímco budete sedět v autobuse, za oknem se budou míjet nejvýznamnější budapešťské
památky - monumentální Náměstí Hrdinů v Pestu, jedinečnost stavby Národní opery a
neogotická budova Parlament a mnohé další. Poté vás čeká procházka v kopcích Buda, která
nabídne nejen pohled na přírodní scenérii, ale také malebný výhled na Chrám sv. Matyáše,
zapsaného na seznam UNESCO. Navštivte pohádkovou Rybářskou Baštu, postavenu nad
tehdejším Rybářským městečkem s krásným výhledem na řeku Dunaj. Tato fascinující
prohlídka je ukončena příjemným výletem na Gellértovu horu, kde se nachází 220 m dlouhá
pevnost a památník svobody.
CENA ZA OSOBU: € 39 | DÉLKA CCA: 3,5 h
CYCLING AT SUNRISE
Nezapomenutelná Budapešť v záři vycházejícího slunce je ve spojení s projížďkou na kole
obzvlášť osvěžující. Projedete se kolem Akademie Věd, impozantní budovy parlamentu
(mimochodem největší budovy v Maďarsku) a Etnografického muzea až na Margaretin
ostrov. Ten je plícemi Budapešti a zároveň oázou klidu s termálními prameny, spa i
sportovním bazénem, hřišti, okouzlujícími zahradami a středověkými ruinami kláštera.
CENA ZA OSOBU: € 19 | DÉLKA CCA: 1.5 h | VZDÁLENOST CCA: 15 km

CARRIAGE RIDE THROUGH THE PUSZTA
Prozkoumejte téměř nedotčený region a navštivte Apajpuszta s unikátními pastvinami.
Projedete se místy, která náleží k národnímu parku Kiskunzang. Poté vás čeká přehlídka koní
Csiko a nakonec ochutnávka typických maďarských snacků.
CENA ZA OSOBU: € 45 | DÉLKA CCA: 4 h
SCENIC FLIGHT OVER BUDAPEST
Tato cesta či spíše let je jedinečným způsobem poznání. Zvláště nad tak okouzlující metropolí
jako je Budapešť. Po krátkém transferu na letiště nastoupíte do vrtulníku a užijete si dvacet
minut pozorování budapešťských krás z ptačí perspektivy.
CENA ZA OSOBU: € 259 | DÉLKA CCA: 1,5 h
Dostupné pouze na vyžádání předem s minimálním počtem 2 účastníků.
EXPLORE BUDAPEST INDIVIDUALLY
Na Margaretin ostrov, malé nákupy a nakonec výhled z hradního kopce? Nebo preferujete
procházku nejznámější pěší zónou Vaci Utca neboli Vacovské ulice a posezení v místní
kavárně? Naplánujte si perfektní den v Budapešti přesně podle svých představ. Průvodce a
řidič se postarají o to, aby se Vám vyplnily.
CENY: Auto (3 místa) na 3 hodiny s řidičem € 145; každá hodina navíc € 65. Minivan (5 míst)
na 3 hodiny s řidičem € 115; každá hodina navíc € 50.
Průvodce na 3 hodiny € 125; hodina navíc € 30.

Bratislava
BIKE TOUR THROUGH VERSATILE BRATISLAVA
Dlouhá historie, multikulturní vliv a překvapení za každým rohem – to je Bratislava.
Dynamická projížďka městem na kolech je pro poznání nejmenšího hlavního města Evropy
perfektní. Rakousko a Maďarsko jsou velmi blízkými sousedy a jejich vliv je v metropoli znát.
V krásně opravené historické čtvrti města budete mít pocit, že projíždíte minulostí. Ta ožije
hlavně při návštěvě gotické katedrály Sv. Martina, hradu tyčícího se nad městem a
neoklasického arcibiskupského paláce. Potom se vrátíte do současnosti díky moderní
nákupní galerii Eurovea naplněné optimistickým duchem a také novému mostu Apollo přes
Dunaj. Buďte si jistí, že to bude zajímavá exkurze.
CENA ZA OSOBU: € 29 | DÉLKA CCA: 2,5 h | VZDÁLENOST CCA: 10 km
RAFTING ON THE WORLD CUP COURSE IN CUNOVO
Čunově, místo kde se koná slavný Světový pohár a máte možnost stát se raftingovým
expertem. Po příjezdu obdržíte podrobné informace, záchrannou vestu, helmu, pádlo a s
průvodcem a ostatními členy posádky (max. 5 osob na lodi) může začít dobrodružství.
CENA ZA OSOBU: od € 129 (podle velikosti skupiny) | DÉLKA CCA: 4 h | Převlékací kabinky a
sprchy jsou dostupné, vezměte si s sebou plavky a ručník. Exkurze je dostupná pouze na
vyžádání.

WITH THE “CITY EXPRESS” TO THE CASTLE AND BY FOOT THROUGH THE
HISTORIC CENTRE
Projeďte se Bratislavským expressem až k na vrchol kopce k Bratislavskému hradu. Z 85 m
vysoké plošiny uvidíte daleko za Dunaj. Město je za své jméno vděčné knížeti Wratislavovi,
který komplex hradu postavil v polovině 17. století. Za vlády Marie Terezie se hrad po
rekonstrukci stal reprezentativní rezidencí. Po prohlídce budete mít ještě spoustu času na
procházku historickým centrem s renesančními domy a barokními paláci.
CENA ZA OSOBU: € 39 | DÉLKA CCA: 2 h
EXPLORE BRATISLAVA INDIVIDUALLY
Projdete se městem, potom vás auto zaveze k Bratislavskému hradu, abyste si užili výhled na
město, a nakonec zamíříte k nákupnímu centru Eurovea. Tuto exkurzi si můžete přizpůsobit
dle Vašich představ. Váš osobní průvodce město dobře zná a díky řidiči Vám může ukázat
všechna okouzlující zákoutí Bratislavy.
CENY: Auto (3 místa) na 3 hodiny s řidičem € 150; každá hodina navíc € 40. Minivan (5 míst)
na 3 hodiny s řidičem € 160; každá hodina navíc € 50.
Průvodce na 3 hodiny € 165; hodina navíc € 30.

Wachau
EXCURSION TO DÜRNSTEIN AND MELK ABBEY
Projděte se Dürnsteinem po stopách časů baroka. Kostel s modrobílou věží je nejtypičtější
památkou Dürnsteinu. Umělecké reliéfy zobrazují Kristovo utrpení a čtyři obelisky
s vyobrazením apoštolů se tyčí k nebi hned vedle pomalu plynoucího Dunaje. Univerzitní
kostel z 15. stol. byl původně součástí Augustinského kláštera a později přestavěn podle
barokního stylu. Pevnost s věžemi okolo města byla postavena ve 12. stol. a později se stala
vězením pro krále Richarda I. přezdívaného Lví Srdce. Pevnost byla téměř zničena v 17. stol.
a dnes zde můžete nalézt pouze její ruiny. Historická exkurze končí v Benediktinském
opatství v Melku.
CENA ZA OSOBU: € 49 | DÉLKA CCA: 4,5 h
BIKE TOUR THROUGH THE PICTURESQUE WACHAU
Objevujte Wachau - oblast chráněnou organizací UNESCO na kole. Vyjedete z Kremže a do
Melku se dostanete podél idylických vinic a malých restaurací po upravované cyklostezce a
také po známé Steiner Landstrase.
CENA ZA OSOBU: € 39 | DÉLKA CCA: 4 h | VZDÁLENOST CCA: 37 km
SCENIC FLIGHT OVER THE WACHAU
Let začne v Kremži a ukáže vám nezapomenutelné výhledy na Dolní Rakousko. Exkluzivní
letadlo Cessna s panoramatickými okny pojme 12 pasažérů a slibuje jedinečný zážitek.
CENA ZA OSOBU: € 259 | DÉLKA CCA: 1,5 h | Dostupné pouze na vyžádání.

