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Eurovíkendy v metropolích
a poznávací zájezdy do celého světa



Časté odlety
Do Londýna a Paříže létáme každý týden. Do dalších destinací máme dostatek termí-
nů v nejlepších obdobích pro návštěvu. Vyberte si ten, který vám nejvíce vyhovuje.

Zajímavý program
Průvodce vás provede těmi nejzajímavějšími místy vybrané destinace.  
Uvidíte všechny památky, ale také budete mít dostatek volného času.

Pohodlné ubytování
V hotelech s příjemným okolím a dobrou dostupností do centra metrem,  
autobusem nebo vlakem.

Zkušený průvodce 
Náš průvodce je s vámi od odletu do návratu. Zajistí všechny objednané služby 
a provede vás městem.

Malé skupiny
Na letecké zájezdy bereme vždy max. 20-25 osob, což je předpoklad skvělého 
kolektivu.

Dobré ceny
Žádné skryté poplatky ani taxy. Naše cena je konečná. Zahrnuje letenky,  
ubytování se snídaní, transfery, průvodce.

7 důvodů, proč cestovat s námi

Co říkají ti, kteří s námi cestovali

S láskou k cestování

„Londýn byl úžasný! Největší podíl 
na tom má p. Barbora Teplanová – 
skvělá průvodkyně, vše moc pěkně 
vysvětleno, na profesionální úrovni 
- všem doporučuji.“

Tomáš Werschall, Kovářská

„Zájezd do Říma zcela splnil naše 
očekávání. Program se nám moc 
líbil, průvodkyně Zdeňka byla milá, 
ochotná a příjemná. Rádi znovu 
využijeme vaši CK.“

Martina Michálková, Letohrad

„Poznávací zájezd do Paříže byl 
nádherný, a to díky naší průvodky-
ni Veronice Uhrové, za což ji vřele 
děkujeme.“

Zdeňka Zapletalová, Karviná

„Byla jsem velmi spokojena se služ-
bami i rychlou komunikací s týmem 
Radynacestu.cz, s výbornou organi-
zací, ubytováním a skvělou průvod-
kyní při našem eurovíkendu v Barce-
loně! Vřele všem doporučuji!“

Šárka Štefančíková, Pardubice



Vydejte se s námi do světa - a cestujte bez starostí
Nejsme obyčejná cestovka. Na poznávacích 
zájezdech se o vás starají ti nejlepší průvodci 
– od prvního setkání až do úplného návratu 
zpět. Místa, kam létáme, známe jako své boty. 
Od nás máte vždy dobré rady na cestu.

   Zařídíme vše: letenky, transfery, 
příjemný hotel, snídani, vstupenky, 
průvodce

   Profesionální průvodci po celý zájezd: 
www.radynacestu.cz/pruvodci

   Kvalitní cestovní pojištění včetně storna:  
www.radynacestu.cz/pojisteni

A zájezdem to nekončí...

   Zajímavé informace: www.radynacestu.cz/magazin

   Cestopisné přednášky s průvodci: www.radynacestu.cz/prednasky

   Výpravy za poznáním pro naše klienty zdarma: www.radynacestu.cz/vypravy

Začalo to roku 2002... v Řecku. Tehdy jsem poprvé vystou-
pil jako průvodce. A pak v Anglii. Ve Francii. V horách na 
Kavkaze či ve Spojených arabských emirátech. Na někte-
rých místech jsem často pobýval mnoho měsíců. A jak se 
skupiny výletníků neustále střídaly, uvědomil jsem si, co je 
spojuje. Co od průvodce chtějí: Aby se k nim nechoval jako 
k dětem, ale jako k partnerům při cestování. A to stejné 
dělají i naši průvodci v cestovní kanceláři Radynacestu.cz...

Provedeme vás vůní dálek jako nikdo jiný

Martin Šimek
ředitel společnosti

Specialisté na poznávací zájezdy



Tým specialistů Radynacestu.cz
Obecné dotazy na zájezdy a rezervace:

Obraťte se s důvěrou na naše specialisty:

Mgr. Michaela Smékalová
Produktový specialista

Anglie, Řecko

michaela.s@radynacestu.cz
+420 596 111 707

Silvie Grygarčíková
Referent prodeje

silvie.g@radynacestu.cz
+420 596 110 844

Bc. Sabina Rodićová
Produktový referent

Anglie

sabina.r@radynacestu.cz
+420 596 110 605

Ing. Gabriela Rudzki
Vedoucí prodeje

gabriela.r@radynacestu.cz
+420 596 111 030

Mgr. Jana Suchá
Produktový specialista

Francie

jana.s@radynacestu.cz
+420 596 111 602

Mgr. Eva Adámková
Produktový referent

Francie

eva.a@radynacestu.cz
+420 596 111 703

Mgr. Jana Pracuchová
Produktový specialista

Španělsko

jana.p@radynacestu.cz
+420 596 110 790

Kateřina Julinková, DiS.
Produktový specialista

Další země

katerina.j@radynacestu.cz
+420 777 636 788

Denisa Kubinová
Produktový specialista

Itálie

denisa.k@radynacestu.cz
+420 596 111 035

Bc. Renata Němcová, DiS.
Produktový specialista

Další země

renata.n@radynacestu.cz
+420 777 636 788



Na letiště pohodlně a bez starostí

Mgr. Eva Adámková
Produktový referent

Francie

eva.a@radynacestu.cz
+420 596 111 703

Jak se dostat na letiště? Máme pro 
vás řešení. Využijte našeho svozové-
ho minibusu, který vás dopraví pří-
mo na letiště a po příletu zpět.

Počet míst je omezen na 8 osob  
a nabídka platí jen pro první přihlá-
šené zájemce. 

A navíc ušetříte i za parkovné  
na letišti!

Svoz na letiště Ostrava

Cena zahrnuje cestu na letiště i zpět – od místa bydliště!

1. zóna – Ostrava: 300 Kč/osoba
(Platí pro: Moravská Ostrava, Slezská Ostrava, Přívoz, Vítkovice, Poruba, Zábřeh apod.)

2. zóna – okolí Ostravy: 400 Kč/osoba
(Platí pro: Bohumín, Orlová, Havířov, Karviná, Hlučín, Frýdek-Místek apod.)

3. zóna – vzdálenější okolí Ostravy: 500 Kč/osoba
(Platí pro: Opava, Český Těšín, Třinec apod.)

Další místa odjezdu - cena dohodou.

Svoz na letiště Bratislava a Vídeň

Cena zahrnuje cestu z Ostravy na letiště i zpět!

Cena pro 1 osobu:  990 Kč
Možnost nástupu po trase: Ostrava, Olomouc a Brno

Zájemci kontaktujte nás co nejdříve na e-mail: jana.p@radynacestu.cz  
nebo telefonicky na číslo 608 261 719.

svoz

Vysvětlivky:
   Letecký zájezd
   Autobusový zájezd
 Pobytově poznávací zájezd



Dotkněte se Londýna – světoznámé 
atrakce, kosmopolitní atmosféra,  
proslulý doubledecker. A spousta muzeí 
se vstupem zdarma. Užijte si Londýn  
bez starostí!

KAŽDÝ TÝDEN
odlétáme na 4-5 dní 

Cena zahrnuje:
letenky, transfery, ubytování, snídani, 
průvodce, pojištění úpadku

S průvodcem uvidíte:
Big Ben, Buckinghamský palác,  
Westminster, St. Paul´s Cathedral,  
Tower of London, Tower Bridge  
a další londýnské památky.

Termíny, programy a rezervace:
www.radynacestu.cz/anglie

  To nejlepší z Londýna a výlety
Windsor, Oxford, Stonehenge, Salisbury, 
křídové útesy Seven Sisters… Poznejte víc 
než jen Londýn!

  To nejlepší z Londýna a moře
Přímořské letovisko Brighton, koupání  
v moři a hrdá anglická metropole - to je ta 
správná kombinace pro léto.

  To nejlepší z Londýna pro rodiče a děti
Máte děti? Vezměte je do Londýna a při-
pravte jim zážitek na celý život – dinosauři, 
voskové figuríny, mořský svět…

  To nejlepší z Londýna a nákupy
Oxford Street, Portobello Road, Candem 
Town… Výprodeje. Slevy až 80 %. Nákupy, 
které se vyplatí. Přesvědčte se sami.

  To nejlepší z Londýna a zajímavé akce
Poznávejte Londýn a zažijte něco netradič-
ního - narozeniny britské královny, letní slu-
novrat, zákulisí Buckinghamského paláce  
- jen jednou v roce a rovnou dva termíny!

  To nejlepší z Londýna autobusem
Cestujete raději autobusem? Tak sbalte 
kufry a hurá s námi do Londýna. A stihnete 
i další zajímavá místa Anglie.

Vybrané termíny již  za 8 990 Kč 

„Zájezd do Londýna byl vynikající díky průvodci 
Davidu Semlerovi. Při další cestě určitě znovu vyu-
žiji Radynacestu.cz.“

Monika Dvořáková, Praha

Královská Anglie - Londýn Odlety Ostrava, Brno, Praha, Bratislava, Košice

svoz



„Veškeré služby vaší CK byly nadstandardní. 
Ochotný personál a průvodkyně Veronika Uhro-
vá byla po celou naši cestu velmi milá, ochotná, 
vždy usměvavá a nic pro ni nebylo nemožné. Celý 
zájezd se velmi vydařil, ubytování výborné, vše 
skvěle fungovalo. Moc děkujeme!“

  Eva Kellerová, Bystřice n. Pernštejnem

Je hodně romantických míst,  
ale z žádného nesálá tolik romantiky  
na každém rohu jako z Paříže. Do centra 
umění a módy vás vezmeme letecky  
i autobusem.

KAŽDÝ TÝDEN
odlétáme na 4-5 dní 

Cena zahrnuje:
letenky, transfery, ubytování, snídani, 
průvodce, pojištění úpadku

S průvodcem uvidíte:
Eiffelovu věž, Louvre, Montmartre,  
bulvár Champs-Élysées, Pantheon,  
katedrálu Notre-Dame, Sorbonnu  
a další pařížské památky.

Termíny, programy a rezervace:
www.radynacestu.cz/francie

  To nejlepší z Paříže a Versailles
Romantická metropole nad Seinou a pře-
krásný zámek Versailles – to musíte vidět.

  To nejlepší z Paříže a Eiffelova věž
Užijte si výhled z vrcholu. Přednostní vstu-
penka do nejvyššího patra Eiffelovy věže  
v ceně zájezdu.

  To nejlepší z Paříže a výlety
Královské zámky, zámky na Loiře, Remeš, 
vinice v Champagne… Poznejte víc než 
jen Paříž!

  To nejlepší z Paříže pro rodiče a děti
Potěšte své ratolesti a vraťte se na chvíli 
do dětských let – čeká vás kouzelný svět 
Disneylandu a Asterix Parku.

  To nejlepší z Paříže a nákupy
Francouzský styl a šarm. Galerie Lafayette, 
La Défense, vůně Fragonard - nechte se in-
spirovat.

  To nejlepší z Paříže a zajímavé akce
Buďte u toho! Poslední etapa Tour de 
France, pařížský Autosalon, vinobraní na 
Montmartru.

  To nejlepší z Paříže autobusem
Pohodlným autobusem do půvabného měs-
ta lásky, historie, vůní... Ochutnejte Paříž!

Vybrané termíny již  za 9 990 Kč 

Nejlepšíprůvodci

Odlety Ostrava, Praha, BratislavaSladká Francie - Paříž

svoz



Francie, jak ji neznáte – průzračné vody 
Azurového pobřeží, hrdá Normandie 
a divoké bretaňské pobřeží. Poznejte 
luxusní letoviska i tajuplnou krásu  
francouzského venkova!

ČERVEN - SRPEN
odlétáme na 4-7 dní 

Cena zahrnuje:
letenky, transfery, ubytování, snídani, 
průvodce, pojištění úpadku

S průvodcem uvidíte:
Nice, festivalový palác v Cannes,  
kasino v Monte-Carlu a jiné zajímavosti  
Azurového pobřeží.
Rennes, květinové Vannes, legendární 
Carnac, Rouen, Honfleur, útesy Étretat  
a další krásy hrdé Normandie a Bretaně.

Termíny, programy a rezervace:
www.radynacestu.cz/francie

  To nejlepší z Nice a Azurové pobřeží
Splňte si sen a poznejte Francouzskou 
Riviéru – sluncem zalité Nice, festivalové 
Cannes, Monako – letecky a bez starostí!

  To nejlepší z Normandie a Paříž
Letecky do Paříže a pak rovnou do Nor-
mandie – autobusem Radynacestu. Zažijte 
romantiku i atmosféru hrdého severu…

  To nejlepší z Bretaně a Paříž
To tady ještě nebylo – Paříž a Bretaň v jed-
nom. Letadlem do Paříže a autobusem Ra-
dynacestu na divoké pobřeží Bretaně…

Vybrané termíny Nice a Normandie za 12 990 Kč 

„Se službami vaší CK jsme byli velmi spokojeni. Or-
ganizace zájezdu, program, ubytování a zejména 
milá, vstřícná a místa znalá průvodkyně – super. 
CK a zájezd doporučujeme.“

                         Roman Navrátil, Liberec

Sladká Francie - Nice, Normandie a Bretaň Odlet Praha

Vybrané termíny 

Bretaně již 

za 14 990 Kč 

Bohatý

program



„Chceme poděkovat za perfektně sestavený zá-
jezd do Provence a hlavně skvělé průvodkyni Věr-
ce Víškové.“

 Marie Ženatá, Ladná

Sladká Francie říkají – a mají pravdu: 
sluncem zalitá Provence, kde vše plyne 
vlastním tempem, či malebný  
ostrovní svět Korsiky. Vyberte si  
a ochutnejte Francii!

ČERVEN - ZÁŘÍ
odjíždíme na 8-10 dní 

Cena zahrnuje:
autobusovou dopravu, ubytování, snídani, 
průvodce, pojištění úpadku

S průvodcem uvidíte:
Arles, Les Baux-de-Provence, Gordes, 
Avignon, Marseille, Monte-Carlo, Nice  
a další místa slunné Provence.
Corte, Sartène, rezervaci Scandola,  
Porto, Calanches, Ajaccio, Bonifacio,  
oblast Bavella a jiné zajímavosti  
korsického Ostrova krásy.

Termíny, programy a rezervace:
www.radynacestu.cz/francie

  To nejlepší z Provence a Azurové 
pobřeží
Zapomeňte na práci a zvolněte. Vychut-
nejte si kraj s vůní levandule, užijte si léto 
na Francouzské riviéře… Zamiřte do Pro-
vence!

  To nejlepší z Provence a Monako
Procházka po Avignonském mostě, pro-
vensálské speciality, slavné kasino v Mon-
te-Carlu – a to není vše. Vydejte se do Pro-
vence a uvidíte…

  To nejlepší z Korsiky
Už jste viděli to nejkrásnější z Francie? A co 
Korsika? Malý ostrovní koutek ve Středo-
moří, kde nevyjdete z úžasu.

Vybrané termíny Provence již za 10 990 Kč 

Vybrané termíny 

Korsiky již 

za 14 990 Kč 

Odjezdy Ostrava, Olomouc, Brno, PrahaSladká Francie - Provence a Korsika



Bude to jen váš Řím - Koloseum,  
Pantheon, Forum Romanum, Kapitol,  
Vatikán... kamkoli půjdete, vždy šlapete 
po nejslavnější historii. A na místě  
pochopíte, proč mu říkají „Věčné město“. 

KAŽDÉ DVA TÝDNY 
odlétáme na 4-5 dní od jara do podzimu

Cena zahrnuje:
letenky, transfery,  
ubytování, snídani,  
průvodce,  
pojištění úpadku

S průvodcem uvidíte:
Koloseum, Forum Romanum, Pantheon, 
fontánu di Trevi, baziliku sv. Petra, Vatikán 
a další římské památky.

Termíny, programy a rezervace:
www.radynacestu.cz/italie

  To nejlepší z Říma
Bude to jen váš Řím. Za pár dní uvidíte nej-
zajímavější místa Věčného města, z jehož 
historie čerpá celá evropská kultura.

  To nejlepší z Říma a Vatikán
Nejmenší stát světa a pokladnice umění  
a architektury – Vatikán s jeho muzei – je-
dině v Římě!

  To nejlepší z Říma a Tivoli
Slavná Villa d´Este a zahrady, kterými se 
procházela i Lucrecia Borgia – lákavé, že?  
A na dosah – kousek od Říma – v Tivoli.

  To nejlepší z Říma a Florencie
Antické památky a renesanční skvosty. 2 nej-
krásnější italská města = 1 zájezd za 1 cenu!

  To nejlepší z Říma a moře
Udělejte si své vlastní prázdniny v Římě  
a zažijte pravé italské léto: pláže v Ostii, kou-
pání v moři, večerní prohlídky památek…

  Řím pro pokročilé
Řím jste viděli a chcete poznat víc? Villa 
Borghese s uměleckými sbírkami, proslulá 
Villa d´Este, Hadriánova vila – stačí si vybrat!

  Řím, Neapol, Pompeje a další cíle
Vidět Neapol… a Řím! Jedinečný zájezd  
za největšími poklady Itálie…

Vybrané termíny již  
za 10 990 Kč 

„Kdybychom to mohli vyjádřit jedním slovem, tak 
to bylo perfektní. Velice oceňujeme přístup všech 
dam při reagování na naše překládání termínu 
odjezdu, dále panu Šimkovi, který naše potřeby 
respektoval, a také průvodci Pavlu Volfovi, který 
nás protáhl zákoutími Říma, a to i nad rámec pro-
gramu a svých povinností.“

 Hana a Jan Novákovi, Praha

Historická Itálie - Řím Odlety Ostrava - Katovice, Praha, Bratislava 

Užijte si Itáliibez starostí

svoz



„Děkujeme jak zaměstnancům CK za vstřícnost při 
rezervaci zájezdu, tak panu Pavlu Volfovi za jeho 
skvělou práci průvodce. Především díky jeho znalos-
tem, poutavému výkladu a organizačním schopnos-
tem se zájezd do Florencie stal skutečným zážitkem.“

Věra Velová, Praha

Kopce s vinicemi, olivové háje, rybářské 
laguny, středověká městečka, pohádkové 
uličky... Okouzlující renesanční Florencie. 
Romantické ostrovní Benátky. Starobylá 
Neapol. Objevte skvosty Itálie!

KAŽDÝ MĚSÍC 
odlétáme na 4-5 dní od jara do podzimu

Cena zahrnuje:
letenky, transfery,  
ubytování, snídani,  
průvodce,  
pojištění úpadku

S průvodcem uvidíte:
Santa Maria del Fiore, Palazzo  
Vecchio, palác Pitty, galerii Uffizzi  
a jiné zajímavosti Florencie.

Ostrovy benátské laguny, Canal Grande, 
baziliku sv. Marka a další benátské památky.

Neapolský záliv, Vesuv, Pompeje  
a úchvatný ostrov Capri.

Termíny, programy a rezervace:
www.radynacestu.cz/italie

  To nejlepší z Florencie a Pisa
Velkolepé paláce, nejslavnější galerie, svě-
ta, vynikající italská kuchyně, západ slunce 
nad Florencií… Už se tam vidíte? 

  To nejlepší z Florencie a Siena
Přesvědčte se na vlastní oči, jak šikmá je 
světoznámá věž v Pise, a poznejte Sienu – 
jedno z nejkrásnějších středověkých měst.

  To nejlepší z Benátek
Čemu dáte přednost? Exotická katedrála  
sv. Marka, ostrovy benátské laguny, projížď-
ka po Canale Grande… Vyberte si…

  To nejlepší z Benátek a moře
Užijte si památky, toulejte se kouzelnými 
uličkami a odpočívejte na plážích – to je ta 
pravá letní pohoda.

  To nejlepší z Neapole a výlety
Neapol, Vesuv, Pompeje a Capri – perla 
Tyrhénského moře. Pojeďte s námi objevit 
krásy Neapolského zálivu…

Odlet Praha Historická Itálie - Florencie, Benátky a Neapol

Vybrané termíny již  
za 11 990 Kč 



Benátky, Florencie, Řím, Assisi, Verona, 
Vicenza... Vydejte se po stopách dávné 
minulosti, doprovázené chutí pražené 
kávy a křupavé pizzy. Odhalte krásy 
Toskánska a Benátska!

ČERVEN - ZÁŘÍ
odjíždíme na 5-6 dní 

Cena zahrnuje:
autobusovou dopravu, ubytování, snídani, 
průvodce, pojištění úpadku 

S průvodcem uvidíte:
Benátky, Florencii, Sienu, San Marino, 
Řím, Assisi, Veronu a další zajímavá místa 
okouzlující Itálie.

Termíny, programy a rezervace:
www.radynacestu.cz/italie

  To nejlepší z Toskánska a San Marino
Florencie, Siena, San Marino, pláže v Cese-
naticu… Nechte se unášet do kraje s vůní 
vinic a olivových hájů…

  To nejlepší z Itálie
Od Benátek až po Assisi – romantika, antic-
ké památky, skvělá renesanční díla, nádech 
mystiky – pro každého něco!

  To nejlepší z Benátska a Lago di Garda
Vodní hrady, promenády, Shakespearova 
Verona, Palladiova Vicenza… a na závěr 
pohádkové Benátky. Kdy vyrazíte?

Vybrané termíny již  za 5 990 Kč 

Odjezdy Ostrava, Olomouc, Brno, PrahaItálie - Toskánsko a Benátsko
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„Zájezd se nám líbil, ocenili jsme vhodně zvolené 
ubytování blízko středu města i dobrou organiza-
ci, např. předem zakoupené vstupenky do Sagra-
da Familia, což nám ušetřilo stání v dlouhé fron-
tě. Průvodce pan Martin Faů byl velmi ochotný  
a vstřícný. Děkujeme.“

Ivana Pelčáková, Zlín

Živá katalánská metropole vám ukáže, 
jak se umí bavit Španělé. Na atmosféru 
v ulicích si můžete doslova sáhnout a 
stejně tak se zchladit ve středomořských 
vlnách - užijte si Barcelonu bez starostí!

KAŽDÝ MĚSÍC
odlétáme na 4-5 dní od jara do podzimu

Cena zahrnuje:
letenky, transfery,  
ubytování, snídani,  
průvodce,  
pojištění úpadku

S průvodcem uvidíte:
Gaudího katedrálu Sagrada Familia, Parque 
Güell, nejrušnější ulici La Rambla, olympijský 
stadion na Montjuïcu a jiná místa.

Termíny, programy a rezervace:
www.radynacestu.cz/spanelsko 

  To nejlepší z Barcelony
Vydejte se po stopách Gaudího, bavte se a 
užijte si španělský temperament – v Barce-
loně to zkrátka žije!

  To nejlepší z Barcelony a moře
Vychutnejte si show Magické fontány, 
osvěžte se Sangrií, odpočiňte si na plážích 
u Costa Bravy – poznávejte a relaxujte!

  To nejlepší z Barcelony a Montserrat
Neuvěřitelné stavby Gaudího, muzeum 
pod širým nebem… a Barcelona z ptačí 
perspektivy skalního masivu Montserrat.

  To nejlepší z Barcelony a Tarragona
La Rambla s živými sochami, největší trh 
La Boquería, Tarragona s nádechem antiky, 
zlatavé pláže – ideální letní volba…

Vybrané 
termíny již  

za 10 990 Kč 

PohodlněBez starostí

Odlety Praha, Bratislava Slunné Španělsko - Barcelona

svoz



Co takhle zkusit další španělská města?  
Pobřežní Valencie a sluncem zalitá 
Andalusie. Skvělá vína, rybářské osady, 
starobylé památky, panenská příroda... 
Poznávejte a relaxujte!

KVĚTEN, SRPEN, ZÁŘÍ
odlétáme na 4-8 dní

Cena zahrnuje:
letenky, transfery,  
ubytování, snídani,  
průvodce, pojištění úpadku

S průvodcem uvidíte:
Radniční náměstí, Plaza de la Reina,  
tržnice Mercado, středověkou bránu  
Torres de Serano a další krásy Valencie.
Botanickou zahradu, přírodní park  
El Torcal, starobylou Málagu, úchvatnou 
Granadu a jiná zajímavá místa Andalusie.

Termíny, programy a rezervace:
www.radynacestu.cz/spanelsko 

  To nejlepší z Valencie
Zažijte „den pěti smyslů“, nechte se strh-
nout do víru „flamenca“, ochutnejte paellu, 
obdivujte nádherné parky… Kde? Upro-
střed Středomoří – ve Valencii.

  To nejlepší z Andalusie a moře 
Sluncem vyhřáté pláže pobřeží Costa del 
Sol, příjemně teplé moře, býčí aréna, Mála-
ga, překrásná Granada – zažijte atmosféru 
Andalusie!

Vybrané termíny 
Andalusie již  za 16 990 Kč 

Slunné Španělsko - Valencie a Andalusie Odlety Praha, Bratislava

Vybrané termíny 
Valencie již  za 12 990 Kč 

svoz
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„Rezervace probíhala, jako vždycky, bez problé-
mů, rychle, ochotně, a proto s vaší CK jezdím moc 
ráda. Samotný zájezd do Belgie se vydařil. S prů-
vodkyní Bárou Klementovou to byl moc pěkný zá-
žitek, na který budu ráda zase vzpomínat.“

Zuzana Šplíchalová, Dolany

Odlety Praha, Bratislava

Zažijte svobodnou atmosféru holandské  
metropole na vlastní kůži a objevte 
skryté perly Belgie. Středověký Gent. 
Přístavní Antverpy. A Bruggy vám  
jednoduše vyrazí dech.

JARO - PODZIM 
odlétáme na 4 dny

Cena zahrnuje:
letenky, transfery, ubytování, snídani, 
průvodce, pojištění úpadku

S průvodcem uvidíte:
Brusel, Bruggy, Gent, Antverpy a nejzajíma-
vější místa kouzelných belgických měst.

Náměstí Dam s královským palácem, květi-
nový trh, čtvrť červených luceren, říční ka-
nály, muzea a jiné zajímavosti Amsterdamu.

Termíny, programy a rezervace:
www.radynacestu.cz/benelux 

  To nejlepší z belgických měst
Objevte nejkrásnější belgická města:  
„hlavní město“ Evropy Brusel, Antverpy 
Paula Rubense, pivařský Gent a pohádko-
vé Bruggy!

  To nejlepší z Amsterdamu
Vydejte se do srdce Holandska – města 
říčních kanálů, květinových trhů, muzeí 
a skvělých coffee shopů. Poznejte Amster-
dam!

Odlety Ostrava - Katovice, Brno, Praha, BratislavaBenelux - Belgie a Holandsko

Vybrané termíny Belgie již  za 10 990 Kč 

Vybrané termíny 
Amsterdamu již  za 10 990 Kč 

svoz



Vydejte se do města širokých bulvárů,  
královských parků, pobřežních  
promenád a „bílých nocí“.  Na spánek v 
Petrohradu není čas a nebudete vědět, 
kam dřív s foťákem.

ČERVEN A ČERVENEC
odlétáme na 5 dní

Cena zahrnuje:
letenky, transfery,  
ubytování, snídani,  
průvodce, pojištění úpadku

S průvodcem uvidíte:
Kazaňskou katedrálu, Gostinnyj dvor, 
Zimní palác, Carské selo, Petropavlovskou 
pevnost, Petrodvorce a další petrohradské 
památky.

Termíny, programy a rezervace:
www.radynacestu.cz/rusko 

  To nejlepší z Petrohradu  
a Jantarová komnata
Poznejte nejkrásnější ruské město, kde 
vládnou „bílé noci“. Zažijete jedinečnou vý-
pravu, na kterou nezapomenete. Stihnete 
i Ruské Versailles a světoznámou Jantaro-
vou komnatu.

Vybrané termíny již  za 20 990 Kč 

„Bez výhrad, vše bylo v nejlepším pořádku, byla 
jsem informována o všem předem, příště jedině 
s vaší cestovní kanceláří.“

Pavlína Adamopulosová, Osoblaha

Carské Rusko - Petrohrad Odlet Praha 



„Zájezd byl nesmírně zajímavý. Místa, která jsme 
navštívili, byla historicky i geograficky velmi pou-
tavá a cenná. Průvodkyně, paní Svitáková, byla 
vstřícná, milá a nápomocná. S touto cestovní 
kanceláří ráda pojedu na další výlet do ciziny.“

Ludmila Urbanová, Brno

Vezmeme vás letecky do hrdého rodiště 
slavných literátů. Těšte se na nevšední 
architekturu, živé bary, Ha´penny Bridge, 
černé pivo i pravou irskou whisky.  
Vítejte v Dublinu!

JARO - PODZIM 
odlétáme na 5-6 dní

Cena zahrnuje:
letenky, transfery, ubytování, snídani, 
průvodce, pojištění úpadku

S průvodcem uvidíte:
Dublinský hrad, čtvrť Temple Bar,  
oblast Wicklow Mountains s ledovcovými  
jezery a nádhernými zahradami  
i jiná místa.

Termíny, programy a rezervace:
www.radynacestu.cz/irsko  

   To nejlepší z Dublinu a výlety
Slavná čtvrť Temple Bar, irské pivo, whis-
ky, ledovcové údolí Glendalough, zahrady  
v Powerscourt - poznejte víc než jen Dublin!

   To nejlepší z Dublinu a Edinburgh
Irsko a Skotsko v jednom! Vychutnejte si 
krásu irské přírody a pak se vydejte na ces-
tu skotskou historií…

Odlet Praha, BratislavaHrdé Irsko - Dublin

Užijte si Dublinbez starostí

Vybrané termíny již  za 11 990 Kč 

svoz



Chcete poznat britské ostrovy víc?  
Edinburgh. St. Andrews. Stirling známý  
z filmu Statečné srdce. Vypravte se  
na sever Británie a poznejte to hlavní  
ze Skotska!

JARO A PODZIM
odlétáme na 4 dny

Cena zahrnuje:
letenky, transfery, ubytování, snídani, 
průvodce, pojištění úpadku

S průvodcem uvidíte:
Edinburský hrad, palác Holyrood,  
muzeum Scotch Whisky Experience,  
vyhlídku Calton Hill, St. Andrews, Stirling  
a další místa.

Termíny, programy a rezervace:
www.radynacestu.cz/skotsko

  To nejlepší z Edinburghu
Skotská historie naživo – skvělé měs-
to Edinburgh, univerzitní St. Andrews  
i Williamem Wallacem proslavený Stirling.  
A k tomu neodmyslitelná whisky či skotské 
sladkosti…Vybrané termíny již  za 10 990 Kč 

„Naprostá spokojenost, krásné počasí, milá a vel-
mi vstřícná průvodkyně paní Svitáková. Již plá-
nuji příští rok opět nějaký zájezd s vaší cestovní 
kanceláří. Přeji spoustu spokojených zákazníků 
a děkuji i vašemu velmi ochotnému personálu.“ 

 Jana Vítková, Praha

Svérázné Skotsko - Edinburgh Odlet Praha, Bratislava



„S CK jsem cestovala poprvé a nejspíš ne naposle-
dy. Velký dík patří Antóniovi, „průvodci bez deštní-
ku“, který nám z Lisabonu ukázal i to, co se jen tak 
v průvodcích nedočteme. Myšlenka, využít lidi, 
kteří jsou v daném místě domorodci a zároveň ro-
zumí nám Čechům, se mi velmi líbí. Díky za krásný 
cestovatelský zážitek!“

  Michaela Nesvadbová, Praha

Když se řekne „Lisabon“... člověk hned 
zpomalí krok, zaslechne šumění vln  
a přivře oči. Takovou atmosféru má  
přístavní metropole Portugalska.  
A ta se musí prožít!

KAŽDÝ MĚSÍC
odlétáme na 5-8 dní  
od jara do podzimu

Cena zahrnuje:
letenky, ubytování, snídani, 
průvodce, pojištění úpadku

S průvodcem uvidíte:
Hrad sv. Jiří, čtvrť Alfamu, Torre de Belém, 
Sintru, Cabo da Roca, Cascais  
a jiné zajímavosti.

Termíny, programy a rezervace:
www.radynacestu.cz/portugalsko

  To nejlepší z Portugalska
Lisabon, univerzitní Coimbra, Vila Nova de 
Gaia se sklípky portského vína, okouzlující 
Porto – zkrátka to nejlepší z Portugalska!

  To nejlepší z Lisabonu
Lisabonské uličky, projížďka tramvají  
č. 28, pudinkové koláče, Pastéis de Belém, 
západ slunce z hradu sv. Jiří… Ochutnejte 
Lisabon!

  To nejlepší z Lisabonu a moře
Zažijte pravé portugalské léto! Nejznáměj-
ší pláže, grilované sardinky, čerstvá Sangría 
– a navíc romantická Sintra.

  To nejlepší z Lisabonu a zajímavé akce
Oslavte svátek sv. Antonína – patrona 
země: průvody, tanec, výborné jídlo…  
A nepřijdete ani o koupání v oceánu a krás-
né písčité pláže.

Vybrané termíny  Lisabonu již  za 12 990 Kč 

Odlet PrahaKouzelné Portugalsko - Lisabon

Vybrané termíny  Portugalska již  za 22 990 Kč 



  To nejlepší z Izraele a Jordánsko
Lákají vás netradiční destinace? Zvolte Iz-
rael a nebudete litovat. Navštívíte růžové 
město Petra, ochutnáte tradiční falafel, vy-
koupete se v Mrtvém moři a na vlastní oči 
uvidíte Jeruzalém!

„Děkuji za úžasný zájezd, který jsem absolvovala  
s vaší kanceláří a slečnou Maruškinovou. Program 
byl sestavený skvěle, jednotlivé dny na sebe vý-
borně navazovaly, slečna Katarína byla dokona-
lou profesionálkou a má smysl pro humor! Roz-
hodně mohu vaši cestovku doporučit dále.“

Zuzana Škodová, Praha 

„Svatá země“ Izrael a Jordánsko Odlet Praha, Vídeň

Zapomeňte na dovolenou na Makarské  
– vy se budete koupat v Rudém  
i Mrtvém moři. Projdete si biblická místa, 
povečeříte v Betlémě a nespustíte oči  
ze skalního města Petry.

JARO A PODZIM
odlétáme na 8 dní

Cena zahrnuje:
letenky, transfery, ubytování, snídani, 
průvodce, pojištění úpadku

S průvodcem uvidíte:
Biblický Nazaret, řeku Jordán, nabatejskou 
Petru, Rudé a Mrtvé moře, Jeruzalém, 
Betlém a další místa.

Termíny, programy a rezervace:
www.radynacestu.cz/izrael 

svoz
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„Ďakujeme za nádherný výlet po pamiatkach po 
Istanbule. Zájazd bol veľmi dobre zorganizovaný 
a veľká vďaka p. Vierke Starej za profesionálny a 
ľudský prístup. Tešíme sa na ďalší zájazd cez vašu 
cestovnú kanceláriu.“

Jarmila Regecová, Poprad

Pět dní můžete strávit buď doma u 
televize... nebo objevit fascinující bránu 
do Orientu. Turecko nejsou jen hotelové 
komplexy – ale především okouzlující 
město Istanbul.

JARO A PODZIM
odlétáme na 5 dní 

Cena zahrnuje:
letenky, transfery, ubytování, snídani, 
průvodce, pojištění úpadku

S průvodcem uvidíte:
Modrou mešitu, palác Topkapi s harémem, 
byzantský kostel Haghia Sophia, turecké 
lázně a jiné památky.

Termíny, programy a rezervace:
www.radynacestu.cz/turecko 

  To nejlepší z Istanbulu
Překročte bránu Orientu a poznejte měs-
to na dvou kontinentech! Navíc objevíte 
osmý div světa, projedete se lodí po Bo-
sporu a ochutnáte turecké speciality v tra-
diční restauraci s tančícími Derviši.Vybrané termíny již  za 13 990 Kč 

Odlet VídeňOrientální Turecko - Istanbul

svoz



Poznali jste českou i slovenskou  
přírodu a přemýšlíte, kam vyrazit teď?  
Vezmeme vás k ledovcovému jezeru 
Bled a vy pak odhalíte přírodní poklady 
a bohatství alpské krajiny.

PODZIM
odjíždíme na 7 dní 

Cena zahrnuje:
autobusovou dopravu, ubytování,  
snídani, průvodce, pojištění úpadku

S průvodcem uvidíte:
Kostel Nanebevzetí Panny Marie, vyhlídku 
Osojnica, soutěsku Vintgar, vodopád  
Peričnik, Lublaň a další krásná místa.

Termíny, programy a rezervace:
www.radynacestu.cz/slovinsko

  To nejlepší ze Slovinska v okolí Bledu
Objevte ráj uprostřed Julských Alp. Vydejte 
se s námi do Slovinska a zaručujeme vám, 
že nebudete mít chuť se vrátit: průzračná 
jezera, úchvatné vodopády, jeskyně, sou-
těsky…

Vybrané termíny již  za 7 490 Kč 

„Přírodní ráj“ Slovinsko - Bled a okolí Odjezdy Ostrava, Olomouc, Brno

novinka2014

novinka2014



Odjezdy Ostrava, Olomouc, Brno

Uchvátil vás Řím? Tak neztrácejte čas  
a hurá do Athén. Do bájného světa bohů, 
filozofů a umění vás vezmeme letecky.  
A z pokladnice řecké mytologie vám  
už nic neunikne.

JARO - PODZIM
odlétáme na 4-12 dní 

Cena zahrnuje:
letenky, transfery, ubytování, snídani  
nebo polopenzi, průvodce,  
pojištění úpadku

S průvodcem uvidíte:
Akropoli, chrám bohyně Athény Parthe-
non, Propylaje, Dionýsovo divadlo a jiné 
athénské památky.

Olympii, věštírnu v Delfách, Mykény, 
starověké divadlo v Epidauru a další krásy 
Peloponésu.

Termíny, programy a rezervace:
www.radynacestu.cz/recko-zajezdy

  To nejlepší z Athén
Milujete antické památky? Zvolte Athény. 
Vychutnáte si večerní Plaku, osvětlenou 
Akropoli… a mnohem víc!

  To nejlepší z Athén a moře
Užijte si zasloužený odpočinek na plážích 
ostrůvku Angistri a navíc poznejte božské 
Athény!

  To nejlepší z Peloponésu a moře 
Výprava do dávné minulosti je tady: Olym-
pie, Delfy, Athény, Mykény, Epidaurus a na-
vrch nádherný Zakynthos.

Vybrané termíny Athén již  za 10 990 Kč 

Odlet PrahaBájné Řecko - Athény a Peloponés

Vybrané termíny 
Peloponésu již  za 24 990 Kč 
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Prožijete den v jednom z nejbohatších 
měst světa a poznáte Curych. Kouzlo 
středověkého Švýcarska na vás dýchne 
v Luzernu a Bernu. A  pořídíte si i vlastní 
foto Matterhornu.

LÉTO A PODZIM
odlétáme na 4 dny 

Cena zahrnuje:
letenky, transfery, ubytování, snídani, 
průvodce, pojištění úpadku

S průvodcem uvidíte:
Curyšské jezero, Kaplový most v Luzernu, 
bernský Dóm s impozantní radnicí, horu 
Uetliberg a další krásy Švýcarska.

Termíny, programy a rezervace:
www.radynacestu.cz/svycarsko 

  To nejlepší z Curychu, Luzernu,  
Bernu a švýcarské přírody
Navštivte nejkrásnější švýcarská města a vy-
chutnejte si vůni švýcarské přírody. A proje-
dete se i po švýcarských železnicích…

  To nejlepší ze Švýcarska autobusem
Švýcarsko – země plná nej a vy je uvidíte: 
největší evropský vodopád, nejvýše polo-
žená železnice, nejfotografovanější hora 
světa…

Vybrané termíny již  za 15 990 Kč 

„Vyřízení rezervace bylo rychlé a personál velmi 
ochotný. Zájezd se mi moc líbil. Průvodkyně Bar-
bora Klementová byla skvělá. Ráda bych s ní opět 
jela na zájezd.“

Jana Bartošková, Ostrava

Čarokrásné Švýcarsko - Curych, Luzern, Bern a další Odlet Praha



Lákají vás dálky? Ani šestihodinový 
časový posun vám nezabrání, abyste 
viděli to nejlepší z fascinující americké 
metropole New York. A nebo se vydali se 
po stopách vzniku Spojených států.

LÉTO A PODZIM
odlétáme na 5-10 dní

Cena zahrnuje:
letenky, transfery, ubytování, průvodce, 
pojištění úpadku

S průvodcem uvidíte:
Sochu Svobody, Brooklynský most, Wall 
Street, Empire State Building, Broadway, 
Harlem a jiné zajímavosti New Yorku.

New York, Niagarské vodopády, Bílý dům 
ve Washingtonu, Zvon svobody ve Phila-
delphii a další americké atraktivity.

Termíny, programy a rezervace:
www.radynacestu.cz/usa   

  To nejlepší z New Yorku
Udělejte si svou vlastní cestu do Ameriky: 
projeďte se lodí až k Soše Svobody, projdě-
te se po Wall Street, navštivte Broadway… 
a poznejte New York!

  To nejlepší z východu USA  
a Niagarské vodopády
Odhalte kořeny Ameriky a historii americ-
kých „hlavních“ měst: New York, Washing-
ton, Philadelphie… a navíc Niagarské vo-
dopády.

Vybrané termíny východ USA již  za 46 990 Kč 

Odlet PrahaUSA - New York a východ USA

Vybrané termíny New Yorku již  za 31 990  Kč

novinka

2014novinka

2014



Ochutnejte advent 2014 v evropských metropolích
Letecky

Zažijte kouzlo evropských Vánoc a poznejte předvánoční Paříž, Londýn, Řím a další místa.

Autobusem

Nejkrásnější evropské vánoční trhy - prožijte je naplno: Vídeň, Drážďany, Salzburg,  
Budapešť, Norimberk, Krakov, Wroclaw a mnoho jiných.

www.radynacestu.cz/advent



„S CK Radynacestu jsme jeli podruhé a byli jsme 
opět spokojeni. Vyšli nám ve všem vstříc, zodpo-
věděli naše dotazy a upravili program dle našich 
požadavků, např. koupání u moře a výlet na ost-
rov Murano.
Ubytování bylo skvělé, snídaně byly formou švéd-
ských stolů a bohaté, na požádání dětem přidá-
vali jídlo. Autobus byl luxusní a velice pohodlný. 
Paní průvodkyně byla také velmi vstřícná a ochot-
ná. S našimi požadavky si vždy poradila. Děti byly 
nadšené...“

  Mgr. Marcela Židková, ZŠ Komenského Frýdlant nad Ostravicí 

Buďte originální. Potěšte své blízké, rodinu, přátele, zaměstnance, obchodní partnery…

Vyberte něco nevšedního - darujte zájezd!

   překvapíte netradičním dárkem
   připravíte příjemný zážitek
   na vzpomínky z cest se nezapomíná

Dárkový poukaz na zájezd

Je to jednoduché – vyberte si zájezd,  
termín a sdělte nám jméno obdarovaného.

Dárkový kupón v hodnotě  
1 000, 2 000, 5 000 nebo 10 000 Kč

Chcete výběr zájezdu nechat na obdarovaném?  
Zvolte dárkový kupón. Je platný celý rok od vystavení.

Podrobnosti a objednávky: www.radynacestu.cz/darky

Chcete cestovat s přáteli, známými, kolegy z práce nebo chystáte školní výlet? Připravíme 
pro vás zájezd na míru. Stačí si jen vybrat, kam to bude: Londýn, Paříž, Řím nebo jiné místo?

Podrobnosti a objednávky: www.radynacestu.cz/skupiny

Hledáte dárek? Darujte zájezd

Užijte si cestování společně a bez starostí

Cena kupónu bude odečtena z celkové ceny zájezdu. Kupóny je možné sčítat. Platnost 1 rok od vystavení.

tel.: +420 608 261 719, e-mail: zajezdy@radynacestu.cz, facebook: Radynacestucz

DÁRKOVÝ KUPÓN
Pro:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Č. kupónu:

Datum vystavení:

Podpis:

1 000 Kč

Na kterýkoli poznávací zájezd z nabídky

www.radynacestu.cz

S láskou k cestování
Specialisté na poznávací zájezdy

DÁRKOVÝ KUPÓN

Pro:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Č. kupónu:

Datum vystavení:

Podpis:

Cena kupónu bude odečtena z celkové ceny zájezdu. Kupóny je možné sčítat. Platnost 1 rok od vystavení.

tel.: +420 608 261 719, e-mail: zajezdy@radynacestu.cz, facebook: Radynacestucz

5 000 Kč
Na kterýkoli poznávací zájezd z nabídky

www.radynacestu.cz

S láskou k cestování

Specialisté na poznávací zájezdy



S láskou k cestování
Specialisté na poznávací zájezdy

Podrobné programy si přečtěte na:
www.radynacestu.cz

Poradíme vám i v našich prodejnách:
Chelčického 531/3, 702 00  Ostrava-Moravská Ostrava

Vlhká 194/25, 602 00  Brno

Nebo kontaktujte naše produktové specialisty:
www.radynacestu.cz/kontakt

Pročtěte si náš Magazín:
www.radynacestu.cz/magazin

Navštivte náš Facebook:
www.facebook.com/radynacestucz

Radynacestu, s. r. o.
Pojištěná CK pro případ úpadku u Evropské pojišťovny

Řádní členové asociace cestovních kanceláří ČR


