
léto 2017
výhodné pobyty pro skupiny od 15 osob: 

v 10 zemích je pro vás připraveno 11  středisek Jeky

Cestovat s Jekou je snadné! 
JEKA = žážitky / zábava / poznání

Švýcarsko, Francie, Rakousko, Slovensko, Maďarsko, Irsko, Německo,  
Chorvatsko, Česko, Španělsko
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Plavby na moři, atraktivní vodní sporty, historická přístavní města 
i kouzelné vnitrozemí, nové aquaparky, jeskyně... CHORVATSKO od 7.240 Kč

Přírodní park Montseny v Katalánsku, kombinace turistiky, 
kultury a koupání, Barcelona, klášter Montserrat, muzeum 
Salvatora Dalího...

ŠPANĚLSKO od 9.790 Kč 

Vysokohorská turistika v Alpách ve dvou střediscích, pro začátečníky  
i zdatné turisty, sportovní aktivity, muzea, koupaliště, lanovky...

RAKOUSKO 
Schladming-Dachstein: od 6.690 Kč  
Lechtal: od 6.990 Kč

Pohádková skalní města národního parku Saské Švýcarsko,  
Drážďany - galerie, opera a historie, hrady a zámky Saska, Karel May, muzea... NĚMECKO od 6.620 Kč 

Hluboký kaňon řeky Tarn v národním parku Cévennes, vodní sporty, turistika, 
krasové jeskyně Aven Armand a Dargilan, malebné středověké vesničky, hrady 
a zříceniny...

FRANCIE od 8.850 Kč

Dvě nejznámější oblasti švýcarských Alp, úžasné vysokohorské alpské trasy,  
výběr lanovek a horských vláčků, Interlaken a Bern, “střecha Evropy” Jungfrau Joch,  
střediska Saas-Fee, Crans-Montana a Zermat...

ŠVÝCARSKO 
Wallis: od 12.520 Kč 
Adelboden: od 12.170 Kč

Praha, Karlštejn, Koněpruské jeskyně, kombinace sportovního 
programu v regionu s kulturním programem v Praze, výhodné 
ubytování pro rodinná setkání a různé kolektivní akce...

ČESKO 
ubytování 130 Kč/os/den, strava na vyžádání

Divoké rokle, kaňony a jeskyně Slovenského ráje, významné gotické památky, 
Spišský hrad, Levoča, Dobšinská ledová jeskyně, výlety do Vysokých Tater... SLOVENSKO od 7.200 Kč

Termální prameny v Budapešti a okolí, vodní sporty na Dunaji, kulinářské speciality,  
Visegrág, Esztergom, zámek Gödöllő  - výletní rezidence rakouského císařského  
a maďarského královského manželského páru Františka Josefa I. a Elisabeth (Sissi)... 

MAĎARSKO 
od 7.240 Kč 

Poloostrov Beara - tajemné mýty a legendy, kamenné kruhy, klínové hrobky,  
keltské památky, italské zahrady ostrova Garnish, ostrovy Bere Island a Whiddy 
Island, Mucross House, Mizen Head, Dublin...

IRSKO od 12.990 Kč 

Cesty s Jekou do nejkrásnějších míst v 10 zemích Evropy. 
Ceny za 7 nocí na místě zahrnují ubytování v JEKA domech, dopravu, potraviny pro přípravu 3 jídel denně,  

autobus na místě pro výlety do 50 km denně a servis Jeky.  
Výjimkou jsou letní pobyty v oblasti Schladming - Dachstein, kde je v ceně pobytu navíc i program.
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ZVÝHODNĚNÉ ZAHRANIČNÍ MIMOSEZÓNNÍ POBYTY
Do vybraných středisek Jeky mohou skupiny cestovat za zvýhodněné ceny v průběhu celého roku, mimo hlavní letní sezónu 
a po dohodě v kanceláři Jeky-CS. Všechny zásady a podmínky pro cestu, ubytování a stravování platí podle zásad uvedených 

v katalogu. Délka pobytu je minimálně 5 nocí na místě, datum příjezdu do základny je podle vlastního výběru. 

JEKA - CS, K Lomu 889, 252 29 Dobřichovice 
info@jekacs.cz, www.jekacs.cz, telefon: 257 712 049, 602 215 376, 602 398 263 


