
 

PLAVBA K DUNAJSKÉ DELTĚ III. 

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 

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  

Moháč / Kaloča 

PECS – HUNAGRY’S MOST MEDITERRANEAN CITY 

Nejlepší maďarské víno a veselá atmosféra – to je definice Pecse. Díky mírnému podnebí se 

na jižní straně pohoří Mecsek skvěle daří mandlím, fíkům a sladkých grepům. Město je také 

známé díky tradiční výrobě porcelánu a není divu, že vliv střetů několika velkých náboženství 

je znatelný hlavně na architektuře. Naleznete zde největší mešitu ve střední Evropě, 

úchvatnou katedrálu a jednu z nejkrásnějších synagog v Maďarsku. 

CENA ZA OSOBU: € 47 | DÉLKA CCA: 4 h 

Bělehrad 

THROUGH BELGRADE BY BIKE 

Tato projížďka na kole Vám ukáže ty nejlepší výhledy. První zastávka bude na pevnosti, která 

byla historickým centrem Srbského hlavního města. Z pevnosti na 50m kopci uvidíte 

mnohem víc, než soutok Dunaje a Sávy. Poté budete na kolech pokračovat k památkám jako 

katedrála Sv. Sávy, neorenesanční budova parlamentu a dalším. 

CENA ZA OSOBU: € 35 | DÉLKA CCA: 3,5 h | VZDÁLENOST CCA: 15 km 



 

EXPERIENCE BELGRADE 

Relaxační prohlídka Vás zavede k pevnosti Kalemegdan. Nejen že budete mít možnost si 

vychutnat jeden z nekrásnějších výhledů na město, řeku Sávu a řeku Dunaj, ale také 

navštívíte významné historické památky jako chrám Sv. Sávy, palác a půvabnou pěší cestu. 

CENA ZA OSOBU: € 45 | DÉLKA CCA: 3,5 h | Prosíme, vezměte si vhodné oblečení do kostela. 

Rousse 

BICYCLE TOUR THROUGH COSMOPOLITAN ROUSSE 

V minulosti obchodníci z celého světa procházeli Rousse na své cestě do Konstantinopolu a 

pořád je kosmopolitnost poznat na každém rohu tohoto bulharského města. Na kole nejdříve 

zavítáte do historického centra a budete projíždět kole budov jako je Panteon, Filharmonie, 

Opera, budova soudu a také památník Svobody. Obrázek města dokreslí neobyčejné růže, ke 

kterým můžete přivonět při odpočinku v parku. 

CENA ZA OSOBU: € 29 | DÉLKA CCA: 2,5 h | VZDÁLENOST CCA: 10 km 

ROUSSE AND BASARBOVO 

Ortodoxní klášter Basarbovo byl postaven během Bulharského impéria a první zmínka o něm 

se datuje do roku 1431. Je jediným neobydleným klášterem v Bulharsku a každý rok 

okouzluje tisíce návštěvníků impresivními freskami, nádhernými výhledy a bohatou historií. 

Rousse není pouze nejdůležitějším bulharským přístavem na Dunaji, ale také nejvíce 

multikulturním městem v zemi. Během procházky centrem města pochopíte, proč se Rousse 

přezdívá „Malá Vídeň“.  Na programu je Pantheon s jeho zlatým dómem a slavný kostel 

Svaté Trojice. Navštívíte také divadlo, sochu svobody a dům Kaliopa. Nakonec vás autobus 

odveze zpět k lodi. 

CENA ZA OSOBU: € 49 | DÉLKA CCA: 4,5 h 

Tulcea 

BY BUS AND BOAT TO THE UPPER DANUBE DELTA 

Biosférická rezervace Dunajská delta je Eldoradem pro všechny milovníky přírody. Po krátké 

cestě autobusem budete moct objevovat fascinující útočiště pro tisíce zvířecích i rostlinných 

druhů z paluby vyhlídkové lodi. Při troše štěstí uvidíte i kormorány anebo pelikány. 

CENA ZA OSOBU: € 29 | DÉLKA CCA: 3 h 

DANUBE DELTA PRIVATE SAFARI 

Dopřejte si po více než 2000 km na řece speciální zážitek. Malé loďky pro maximálně 8 osob 

vám umožní prozkoumat nejdrobnější zákoutí dunajské delty a jejich faunu i floru. Tato 

plavba vám umožní přiblížit se k divoké přírodě a odnést si domů výjimečné vzpomínky. 

CENA ZA OSOBU: € 95 | DÉLKA CCA: 3 h | Omezený počet míst. Přesun k loďkám zajištěn 

autobusem a krátkou procházkou. 



 

Giurgiu – Bukurešť / Fetesti / Oltenita 

DISCOVER BUCHAREST 

Drsný šmrnc Balkánu v kontrastu s idylickou pohodou panující v Rumunském hlavním městě. 

Prozkoumejte Bukurešť se všemi jejími památkami. Navštivte fascinující Palác parlamentu, 

který je považován za druhou největší administrativní budovu na světě přímo po Pentagonu. 

Prohlídka paláce s průvodcem Vám poodhalí jeho skrytá zákoutí. Mezi další památky na trase 

prohlídky patří neoklasicistní Královský palác, univerzitní náměstí a také bukurešťský Vítězný 

oblouk v klasickém románském stylu. 

CENA ZA OSOBU: € 59 | DÉLKA CCA: 6 h | Prosíme, vezměte si vhodné oblečení do kostela i 

paláce. 

DISCOVER BUCHAREST INDIVIDUALLY 

Skvělá exkurze pro ty, kdo jdou rádi sami po své ose. Po krátké procházce s průvodcem 

můžete objevovat centrum Bukurešti podle svých představ. Budete unešení pestrobarevným 

architektonickým mixem na živých bulvárech. Až si projdete, co budete chtít, autobus vás 

zaveze zpět na loď. 

CENA ZA OSOBU: € 41 | DÉLKA CCA: 6 h 

Novi Sad 

BICYCLE TOUR THROUGH NOVI SAD 

Ohromná pevnost Novi Sad velmi připomíná francouzské pevnosti, které byly modelem pro 

původní baštu sloužící k obraně proti Turkům. Z pevnosti je také nádherný výhled na Dunaj. 

Dále budete pokračovat skrz rozlehlý městský park, kolem ortodoxního srbského kostela 

s barokní věží. Navštívíte i typický trh, kde budete mít možnost pocítit atmosféru klasického 

srbského života. 

CENA ZA OSOBU: € 29 | DÉLKA CCA: 2,5 h | VZDÁLENOST CCA: 15 km  

NOVI SAD UND KRUŠEDOL MONASTERY 

Krátkou jízdou autobusem se dostanete do historického centra Noveho Sadu. Během 

procházky roztodivnými uličkami poznáte vliv Habsburků. Ponoříme se ještě hlouběji do 

minulosti díky Petrovaradinské pevnosti, v níž se nachází již téměř 500 let Krušedolský 

klášter. Zde Vás čeká příjemné přivítání a možnost poznat zblízka život v klášteře, obdivovat 

fresky a obrazy v klášterním kostele. 

CENA ZA OSOBU: € 49 | DÉLKA CCA: 3,5 h | Prosíme, vezměte si vhodné oblečení do kostela. 

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 

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 

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. 

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. 

Linc 

CITY TOUR WITH THE LINZ CITY EXPRESS 

 „Linz City Express“ – malý vyhlídkový vláček Vás vezme na pohodlnou projížďku skrz hlavní 

město Horního Rakouska, abyste objevili stopy minulosti. Užijte si komentovanou jízdu podél 

hlavního náměstí, kolem rozmanitých památek až k Nové katedrále. Poté vás vláček odveze 

zpět k lodi. 

CENA ZA OSOBU: € 15 | DÉLKA CCA: 0,5 h 


