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ÚVOD 

V posledních desetiletích se cestovní ruch v Evropě a nejen v ní, stal fenoménem. Je 

to hlavně díky rozvoji dopravy, lidské chuti a možnosti poznávat nové země, jejich 

kultury a vzdělávání. Po celá desetiletí téměř jedna generace neměla tyto možnosti, 

díky tzv. železné oponě, ale postupující globalizace umožnila lidem nahlédnout i do 

míst, která si přáli navštívit.   

Téma mé bakalářské práce jsem si vybrala z důvodu porovnání nabízených služeb 

českých a zahraničních cestovních kanceláří v oblasti cestovního ruchu, zaměřeného 

na země Beneluxu. Práce je zaměřena na počet produktů cestovní kanceláře, 

nabízená místa a nabídky v jednotlivých ročních obdobích.    

V budoucnu bych se chtěla věnovat problematice cestovního ruchu zřízením své 

vlastní cestovní kanceláře. Zajímá mě tedy, zdali si zákazník přeje navštívit 

osvědčená a známá místa nebo místa pro něho dosud nepoznaná. 

Cestovní ruch má velký význam pro stále se rozvíjející dopravu, ubytovací a 

stravovací služby, kulturu, obchod a další. Zlepšují se tím také zejména finanční 

příjmy zemí, které jsou pro návštěvníky atraktivní. Cestování a turistika jsou velkou 

příležitostí pro subjekty cestovního ruchu. A to nejen ekonomickou, ale i prezentační. 

Cestovní kanceláře nabízejí například stále zajímavější kouty a nepoznané části naší 

planety. Práce v cestovním ruchu je dnes atraktivní a do budoucna určitě žádaná a 

prosperující. V tomto oboru se člověk musí neustále vzdělávat, poznávat nová místa, 

zajímavé osobnosti a sledovat konkurenci. Je jistě důležité porovnávat služby u nás 

nebo v jiných zemích a sledovat konkurenci.  

V teoretické části mé bakalářské práce bude proveden rozbor jednotlivých termínů 

z oblasti cestovního ruchu a ekonomiky. Další kapitola je věnována analýze 

dominantních atraktivit. Dále zde uvedu zajímavosti ze všech tří zemí Beneluxu. Tak 

trochu Benelux netradičně. Na závěr této části jsou rozebrána specifika v nabídce 

CR. 

Ve druhé části mé práce se budu zabývat různými charakteristikami typickými pro 

zájezdy. Do tohoto výčtu patří např. typ a druh zájezdu, jeho cena v porovnání 

s nabízenými službami spojenými se zájezdem, termín zájezdu.  Chtěla bych také 
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zjistit, zda existuje na trhu cestovního ruchu kancelář, která se specializuje na 

poznávací zájezdy konané do zemí Beneluxu. 
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I. TEORETICKÁ ČÁST 
 

1 Metodika a cíl práce 

V mé bakalářské práci bych chtěla porovnat vybrané cestovní kanceláře z České 

republiky a zahraničí. Zjistit, jak jsou na tom naše cestovní kanceláře v nabídce 

poznávacích zájezdů do Beneluxu v evropské konkurenci.  

Pro hodnocení situace poznávacích zájezdů do zemí Beneluxu jsem si vybrala 11 

cestovních kanceláří nabízejících tuto variantu zájezdů. Z těchto 11 hodnocených 

cestovních kanceláří je 10 z České republiky a pouze 1 cestovní kancelář je 

zahraniční, ze Slovenské republiky. Hodnocena je pouze jedna zahraniční cestovní 

kancelář z ostatních okolních států sousedících s Českou republikou, jelikož ostatní 

okolní země poznávací zájezdy do zemí Beneluxu kupodivu nenabízí.  

Zaměřím se na porovnávání různých kritérií v nabídce tohoto typu zájezdu u všech 

výše uvedených 11 cestovních kanceláří. Cílem mé bakalářské práce bude zhodnotit 

situaci určitých oblastí těchto typů nabízených poznávacích zájezdů. Dále bych 

chtěla také vyhodnotit, která CK bude nabízet nejlepší poznávací zájezd do zemí 

Beneluxu, ať už cestovní kancelář z naší země nebo ze zahraničí.   

Výsledky zjištění budou prezentovány v druhé části mé bakalářské práce v části 

hodnocení situace. Celkové hodnocení bude provedeno písemnou formou a pro 

přehlednost také vytvořením tabulek a grafů. 

1.1 Terminologie spojená s cestovním ruchem a ekonomikou  

V této kapitole charakterizuji pojmy, které se váží k cestovnímu ruchu a k ekonomice 

cestovního ruchu celkově. Pojmy zde uvádím proto, že jsou obsaženy v mé práci. 

Myslím si, že význam těchto pojmů a jejich uvedení zde patří mezi důležité aspekty 

mé bakalářské práce pro snazší celkovou orientaci v textu.    
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1.1.1 Cestovní ruch 

Citace pojmu cestovní ruch z Výkladového slovníku CR. Cestovní ruch je tedy: 

„Komplexní společenský jev jako souhrn aktivit účastníků cestovního ruchu, souhrn 

procesů budování a provozování zařízení se službami pro účastníky cestovního 

ruchu včetně souhrnu aktivit osob, které tyto služby nabízejí a zajišťují, aktivit 

spojených s využíváním, rozvojem a ochranou zdrojů pro cestovní ruch, souhrn 

politických a veřejně správních aktivit (politika CR, propagace CR, regulace CR, 

mezinárodní spolupráce apod.) a reakce místní komunity a ekosystémů na uvedené 

aktivity”. 1)  

 

1.1.2 Cestovní kancelář  

Organizace, která nabízí, rezervuje a prodává zájezdy, které sama vytvořila dalším 

subjektům (tj. zákazníkům, cestovním agenturám).  

Cestovní kancelář patří mezi koncesované živnosti. [4] 

 

Povinnosti cestovní kanceláře  

Cestovní kancelář v České republice je povinna mít smluvní pojištění proti úpadku. 

Měla by označit provozovnu a všechny své propagační materiály slovy „cestovní 

kancelář“.  

Musí informovat klienta o: 

- skutečnostech, které mohou mít vliv na koupi zájezdu, ještě před uzavřením 

smlouvy, 

- termínu zahájení zájezdu a ukončení zájezdu, 

- ceně zájezdu, včetně výše zálohy, 

- případu, kdy je klient povinen zaplatit cestovní kanceláři odstupné při odstoupení od 

smlouvy a informovat ho o jeho výši, 

- místu určení cesty nebo pobytu, 

- druhu dopravního prostředku, se kterým cestovní kancelář klienta dopraví na místo, 

tzn. i charakteristické znaky nebo třídy, případně jméno dopravce, 

 
1) ZELENKA, Josef; PÁSKOVÁ, Martina. Cestovní ruch: Výkladový slovník. Praha: Ministerstvo pro 

místní rozvoj, 2002. 448 s. ISBN 80-239-0152-4. (str. 45) 
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- o ubytování (poloze, kategorii, stupni vybavenosti a typu stravování), 

- o předpokládané trase cesty.  
 
1.1.3 Asociace českých cestovních kanceláří (AČCKA) 

Tato asociace je české sdružení subjektů cestovního ruchu. Byla založena v roce 

1991. V současnosti má 240 členů z řad subjektů cestovního ruchu. Členy se mohou 

stát jen cestovní kanceláře a agentury, které zabývají výjezdovým a příjezdovým 

cestovním ruchem. [20] 

1.1.4 Zájezd 

Je předem sestavená kombinace minimálně dvou služeb cestovního ruchu, které 

trvají nejméně 24 hodin, nebo zahrnuje ubytování přes noc.  V zájezdu je zahrnuto: 

- doprava, 

- ubytování, 

- další služby, jež nejsou doplňkem dopravy a ubytování a tvoří podstatnou část nebo 

alespoň 20% souhrnné ceny zájezdu. [4] 

 

Zájezdem není 
- kombinace služeb cestovního ruchu, sestavená na základě individuálního 

požadavku (forfaitové zájezdy), 

- kombinace služeb cestovního ruchu, prodávaná jiné cestovní kanceláři za účelem 

jejího dalšího podnikání, 

- kombinace služeb cestovního ruchu, jejíž povaha nemá povahu soustavné činnosti 

a nejde o činnost za účelem dosažení zisku. [22] 

1.1.5 Forfaitový zájezd 

Zájezd na objednávku, většinou pro skupinu lidí. Je sestavený na přání zákazníka. 

Cena u tohoto typu zájezdu je stanovena podle plánovaných nákladů a poté je 

fakturována podle skutečně vzniklých nákladů. Tento typ zájezdu není uváděn 

v nabídkových katalozích cestovních kanceláří. [25] 
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1.1.6 Hvězdicový zájezd 

Tento typ zájezdu znamená, že po celou dobu poznávacího zájezdu jsou účastníci 
ubytováni v jednom místě a z tohoto místa se vyjíždí na místa předem určená 

v harmonogramu zájezdu. 

 
1.1.7 Hotel Formule 1 
Hotely Formule 1 jsou síť hotelů nejnižší cenové kategorie. Je to levné ubytování. 

Pokoje v tomto typu hotelu jsou skromné, jsou na kódy a karty. Sprchy a WC jsou na 

chodbě. 

 

1.1.8 Atraktivita cestovního ruchu 

Takovouto atraktivitou se rozumí široká škála infrastrukturních projektů, které vedou 

ke zvýšení atraktivity daného regionu. Úkolem těchto projektů je přilákání 

tuzemských i zahraničních turistů. [26] 

1.1.9 Ekonomie cestovního ruchu 

Je to aplikovaný vědní obor, který se zabývá ekonomickými aspekty cestovního 

ruchu – vztahy mezi poptávkou CR a nabídkou CR. [4] 

 

1.1.10   Konkurence 

Konkurence bývá pojímána jako soupeření, rivalita dvou či více podnikatelských 

subjektů o úspěch a pozici na trhu. Konkurenti jsou vnímáni jako nepříjemní 

protivníci.  

V klasických ekonomických analýzách jsou zdůrazněny především tyto tři základní 

podmínky existence konkurence na trhu: 

 na trhu je současně více prodejců nebo kupujících a žádný z nich samostatně 

či v malé skupině nemůže silou své pozice ovládnout trh, 

 prodejci nebo kupující disponují homogenními výrobky nebo službami, 

 vstup na trh i výstup z trhu je volný (neomezený). [3] 
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2 Analýza dominantních atraktivit cestovního ruchu 

Při zjišťování dominantních atraktivit cestovního ruchu jsem vycházela z faktického 

zjištění dotázáním se u vybraných cestovních kanceláří a z jimi prezentovaných 

statistických ukazatelů.  Jednotlivá zjištění jsem rozdělila do dvou hlavních částí. 

První část jako analýzu dominantních atraktivit cestovního ruchu v České republice a 

v druhé části jsem tuto analýzu zaměřila na dominantní atraktivity zahraničních 

zájezdů. 

 

2.1 Analýza dominantních atraktivit cestovního ruchu v ČR 

   Mezi hlavní dominanty cestovního ruchu v celé  České republice patří:  

1) lázeňství 

2) hlavní město Praha 

3) hory 

4) další města ČR 

Ad 1) V České republice je 36 měst a obcí, které mají statut lázeňského místa. Mezi 

ty nejznámější patří Karlovy Vary, Františkovy Lázně, Mariánské Lázně, Teplice, 

Poděbrady a také Luhačovice. V návštěvnosti lázní v České republice je důležitým 

prvkem příliv zahraničních hostů, kde je celkově zaznamenán mírný nárůst. Tito 

zahraniční, ale i domácí lázeňští hosté mají jednoznačně nejdelší dobu pobytu ze 

všech druhů cestovního ruchu.  

Ad 2) Velká část z hlediska atraktivit turistického potenciálu ČR připadá na hlavní 

město České republiky - Prahu. Praha se během jednoho desetiletí turisticky i 

civilizačně otevřela světu. Stověžatá Praha, zlatá Praha, Praha kamenná, Praha – 

matka měst, každý z těchto přívlastků vyzdvihuje půvaby tohoto města. Turisté k 

nám jezdí kvůli široké nabídce památek a jiných zajímavých míst. Historické jádro 

Prahy je zapsáno na listinu kulturního dědictví UNESCO. Sídlí zde prezident 

republiky a to také jistě láká turisty k navštívení hlavního města. Myslím, že Praha 

má dominantní postavení mezi hlavními atraktivitami z důvodu nedostatku nových 
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kvalitních produktů cestovního ruchu v ostatních regionech. Praha se přizpůsobuje 

civilizačním trendům a proto má od ostatních států náskok. 

Ad 3) Další dominantní atraktivitou v České republice jsou hory. Zařadím zde jen ty 

nejznámější, jakými jsou např. Krkonoše, Jizerské hory, Krušné hory, Orlické hory, 

Jeseníky, Lužické hory, Kralický Sněžník aj. . Na horách je spousta vyžití. V zimním 

období jsou hory pro lyžaře. Jsou zde ale také možnosti jako vysokohorská turistika, 

outdoor, horolezectví.  

Ad 4) Z velkých měst v České republice nesmím zapomenout na veletržní Brno. 

V Brněnském výstavišti se ročně pořádá asi 50 veletrhů. Je zde také plno kulturních 

památek, památka UNESCO, kterou je vila Tugendhat. Siluetu města tvoří hrad 

Špilberk. [27] Brno nabízí přitažlivé cíle i mimo centrum, např. Zoo, botanickou 

zahradu, rozsáhlé sady a pro milovníky motorismu automotodrom. To vše a další 

významná místa a památky lákají turisty k navštívení města. Podle mého názoru je 

Brno druhá Praha. Toto město je velmi oblíbené a pro studenty v současné době 

také velmi perspektivní. Všichni chtějí do Brna.  

Dalším významným městem České republiky je Znojmo. Toto město se snaží rozvíjet 

cestovní ruch v oblasti. Využívá při tom výhodu polohy na jihu. Láká návštěvníky na 

různé akce spojené s pěstováním vinné révy a cyklistiky. Chce přilákat zahraniční 

hosty za účelem poznání tohoto koutu země. Mimořádnou událostí města i celého 

regionu je tradiční vinobraní. 

Dalším městem, které láká turisty, jsou České Budějovice. Turisty zde přitahuje např. 

jedna z největších kašen v českých zemích - Samsonova kašna. Po vyslovení názvu 

města si každý jistě vybaví Budějovický Budvar. Ve výrobně je možnost ochutnávky 

a podívané, jak se pivo vyrábí.  

Český Krumlov, další známé město České republiky. Toto město je architektonickým 

skvostem. Dokazuje to zápis na listinu světového kulturního dědictví UNESCO. 

Výraznou dominantou města je chrám sv. Víta.  

Jako další město, které je lákadlem pro turisty je Plzeň.  Město je proslulé 

světoznámou značkou piva Prazdroj. Dále také strojírenskými závody automobilů 

Škoda. Dominantou města je nejvyšší kostelní věž v ČR chrámu sv. Bartoloměje. 

[28] 
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2. 2 Analýza dominantních atraktivit cestovního ruchu v zahraničí 

Tak jako u dominantních atraktivit cestovního ruchu v České republice jsem i u této 

kapitoly vycházela z požadavků klientů cestovních kanceláří na zahraniční zájezdy. 

Tradičně nejvyhledávanější destinací pro české turisty zůstává Thajsko. Druhou 

oblíbenou destinací je Kuba a také podle průzkumu je stále pro Čechy velmi žádanou 

destinací Chorvatsko. Změnou ale je, že je už nebaví trávit dovolenou jen lenošením 

a opalováním na pláži. Čím dál více lidí chce svou dovolenou prožít ve znamení 

sportovních výkonů.  Začínají si pronajímat jachty, sjíždí divokou vodu nebo se 

potápějí. Tamější přírodní krásy objevují na kole či v sedle koně. Chorvatsko tedy 

zůstává na výsluní i poté, kdy lidé chtějí dovolenou trávit aktivně. [29] 

Dalšími vyhledávanými a oblíbenými destinacemi Čechů jsou Egypt a Tunisko.  

Turisty zde přitahuje jiná kultura a zcela jiné prostředí. 

Statistiky cestovních kanceláří dokazují, že v posledních letech tráví Češi dovolenou i 

během zimy na pláži u moře. I přes zhoršující se ekonomickou předpověď Češi si 

stále objednávají zájezdy na letošní rok. Finanční krize výrazně ovlivnila obyvatele 

Spojených států, kde klesl zájem o letenky do exotických destinací na polovinu. 

Různí marketingoví ředitelé tuto situaci připisují příznivému kurzu koruny a také růstu 

dostupných přímých letů do Karibiku a do Asie. Již zmíněná ekonomická krize navíc 

srazila ceny v restauracích a hotelích v dané destinaci, tudíž se může očekávat velký 

nárůst zájmu.  
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3 Cestovní ruch zemí Beneluxu 

 
   V následující části jsem popsala země Beneluxu blíže. Nepsala jsem jen to, co 

každý zná, když se řekne Belgie, Nizozemí nebo Lucembursko, ale spíše 

zajímavosti. Rady a návody, jak se do těchto zemí nejlépe dostat, jaká místa 

navštívit, koho při prohlídce měst požádat o doprovod, jak uvádím např. v Belgii ve 

městě Gent. Tyto informace jsem do své práce uvedla proto, že si myslím, že jsou 

užitečné a pro ty, kteří dosud nenavštívili země Beneluxu, jsou i praktické. Lidé je 

mohou využít na své cestě k poznání těchto zemí.  

 

   V zemích Beneluxu jsem zatím ještě nebyla, ale jak píši tuto bakalářskou práci, 

velmi mě to začalo lákat. A také mě k tomu trošku navedli mí rodiče, kteří již tyto 

země navštívili. Jsou z poznávacího zájezdu Beneluxem nadšeni a vřele mi zájezd 

stále doporučují. Určitě se tam brzy podívám. Asi nejvíce mě zaujalo Nizozemí. 

Chtěla bych se podívat např. na květinové korzo, projít se miniaturním Holandskem 

v atrakci zvané Madurodam. Láká mě také ochutnat originální holandský sýr, projít 

se ve dřevácích a mnoho a mnoho dalších věcí, které jsou k vidění v Nizozemí.  
 
3.1 Benelux 
 
Zkratka Benelux je odvozena od počátečních písmen tří zemí západní Evropy – 

Belgie, Nizozemí a Lucemburska. Tyto země byly průkopníky společného 

evropského žití. Roku 1944 se rozhodly integrovat v celní unii s názvem Benelux. 

Tato dohoda o vytvoření Beneluxu vstoupila v platnost 17. 3. 1948.  

Státy Beneluxu nalezneme na pomezí tří významných evropských velmocí – Francie, 

Německa a Velké Británie.  

Většina území Beneluxu má převážně nížinný charakter. V Nizozemsku je více než 

polovina rozlohy státu níže než hladina moře. Proto se zde stavěli odvodňovací 

kanály a hráze. Klima celého Beneluxu je oceánské. Beneluxem protékají řeky Rýn, 

Maasa a Šelda.  

Přirozený přírůstek obyvatel v Beneluxu je nízký. Značné je přistěhovalectví. 

Imigranty z Evropy i ze zámoří zde přitahuje vysoká životní úroveň těchto zemí.  
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Obr. 1. Mapa zemí Beneluxu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Zdroj: http://st.vse.cz/~XMECJ03/izi215.doc 
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3. 2 Belgie 

3.2.1 Obecné informace 

Oficiální název této země je Belgické království. Hlavním městem Belgie je Brusel, ve 

kterém žije 952 000 obyvatel. Státní zřízení země je federativní konstituční 

monarchie. Belgie je zakládající člen Evropské unie.  Měnou Belgie je Euro. Rozloha 

země je 30 528 km2, což řadí Belgii na 146. místo na světě. Hustota zalidnění je 337 

obyvatel na km2. [19] Oficiálními jazyky v Belgii jsou nizozemština, francouzština a 

němčina. Belgie je rozdělena na tři regiony: Vlámsko neboli Flandry, Valonsko a 

region Brusel. Je tvořena 10 provinciemi (Západní Flandry, Východní Flandry, 

Vlámský Brabant, Antverpy, Limburk, Henegavsko, Valonský Brabant, Namur, 

Lutych, Lucemburk). [24] V Belgii převažuje římskokatolické náboženství. Nejvyšším 

bodem Belgie je Signal de Botrange (694 m n. m.). Podnebí je zde přímořské, mírné 

zimy s průměrnou teplotou 3˚C. Jinak je zde počasí příjemné s průměrnou teplotou 

16˚C. Název Belgie pochází od keltských kmenů, které žily na území království.  

Římané, kteří ovládli tuto oblast v prvním století př. n. l. je označovali latinským 

slovem Belgae, čili Belgové. Odtud tedy vznikl název Belgie. Dále se vyznačuje 

skvělou kuchyní, o níž se tvrdí, že má francouzskou kvalitu a německou kvantitu. 

Mezi tradiční místní pokrm patří pivní polévka (biersoep) s kuřecím vývarem a cibulí, 

slaný sýrový koláč s pórkem nebo cibulí (Dinantse kaastaart) a chutná dušená šunka 

(Vlaamse beenhesp). [6] 

Svou kariéru zde zakončil svérázný francouzský vojevůdce Napoleon Bonaparte. 

 

3.2.2 Praktické informace 

►  Doprava do Belgie 

Nejrychlejší možnost cestování do Belgie je letadlem. Do této země letí společnosti 

Brussels Airlines, ČSA a SkyEurope Airlines. Délka letu je 1 hodina a 30 minut. 

Z Prahy i z Bruselu se létá 3 krát denně. Automobilem trvá cesta 8 až 11 hodin, 

vzdálenostně je to přibližně 900 km (počítáno z Prahy). Autobusové společnosti 

Eurolines a Student Agency cestující dopraví do Belgie za 12 až 13 hodin (Praha – 

Brusel). Tyto společnosti jezdí do Belgie 3 - 4 krát týdně. A České dráhy, 

s přestupem v Drážďanech a Frankfurtu dorazí na místo za 11 hodin a 21 minut. [6] 



- 19 - 
 

►  Ubytování  

Ubytovat se je možno v hotelech. Samozřejmě mezi oblastmi a jednotlivými hotely se 

ceny různě liší. Např. Brusel nabízí nejlevnější ubytování o víkendu, Bruggy naopak 

v týdnu.  

Orientační cena za dvoulůžkový pokoj se snídaní za noc v hotelu: 

levné hotely (* až **) 35 až 80 eur 

běžné hotely (***) 60 až 160 eur 

luxusní hotely (**** až *****) 140 až 350 eur 

Když se srovná cena za ubytování v Belgii a Nizozemsku je vidět, že v Belgii je 

ubytování dražší průměrně o 10 až 20 eur. 

Také privátní ubytování je zde dražší než v Nizozemsku. V Belgii zaplatíme za tento 

druh ubytování 30 až 100 eur. Některé jsou ale natolik luxusní, že mohou stát i 

mnohem více.  

V hostelech je cena za osobu a noc od 10 do 25 eur. 

Jak v Nizozemsku, tak i v Belgii je zakázáno volné stanování. Ale v nabídce je síť 

kempů různých úrovní. Cena se pohybuje od 15 do 30 eur. 

Prázdninová centra, tzn. bungalovy, jsou pro 4 – 8 osob. Cena za týden v hlavní 

sezoně při plném obsazení je cca 600 až 1000 eur. Mimo sezonu již od 200 eur. [6] 

3.2.3 Symboly Belgie 

Cituji z Flanderské turistické informační kanceláře: „Belgie je jako bonboniéra plná 

pamlsků – přijdou si zde na své milovníci umění a historie, architektury a designu, 

přírodních scenérií i dobrého jídla a pití. A nejlahodnější pralinky této bonboniéry 

najdete právě ve Flandrech”. 1) 

►  Belgické pralinky 

Pralinky jsou čokoládová pochoutka, bez které by Belgie nebyla Belgií. Tuto chloubu 

Belgie prý začal vyrábět již v 17. století osobní kuchař francouzského hraběte 

Plessis-Praslina.   

 
1) Flandry 09 (pro všechny vaše smysly). Flanderská turistická informační kancelář, 2009, 31 s. 
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►  Mušle a krevety 

Belgičané si velmi potrpí na dary moře. Především na mušle a krevety. V dávných 

dobách lovili rybáři krevety tak, že se oblékli do žlutých pogumovaných obleků a 

posadili se na koně. Za sebou pak vlekli rybářské sítě a do nich je lovili. Dříve to byla 

prastará živnost, dnes už je to jen atrakce pro turisty. Tato atrakce se může spatřit 

poblíž přímořského letoviska Oostende. 

►  Pivní ráj 

Obyvatelé Belgie nedají na své pivo dopustit. Nápisy Cuvée nebo Grand Cru se 

nenaleznou pouze na etiketě vín, ale také piv. V Belgii narazíme na několik set druhů 

piv. Dostupné zdroje mluví o šesti stech druzích. Předchůdcem belgických piv je 

lambic. Toto nakyslé pivo vzniká kvašením a vaří se pouze v regionu Pajottenland, 

který se nachází nedaleko Bruselu. Vaří se z ječmenného sladu a pšenice a poté 

dlouho zraje v dubových sudech.  

V Belgii se označují některá piva doslova ďábelskými názvy. Např. surovec (Barbar), 

zrádce (Judas), ďábel (Lucifer). Dále zde můžeme ochutnat Delirium Tremens či 

Paranoia Groen a pokud to člověk „ustojí“ nabízí se ještě La Guillotine nebo Mort 

Subite Kriek (Náhlá smrt).  

Ve městě Gent se nachází pověstná hospoda Dulle Griet. Zde se udržuje starý zvyk. 

Ten, kdo si objedná pivo Kwak, servírované ve zvláštní sklenici, která se podobá 

baňce o objemu 1,25 litru, musí odevzdat botu. Vrchní ji dá do sítě a vytáhne ji ke 

stropu hospody. Poté, co sklenici zákazník vrátí a pivo zaplatí, je mu bota vrácena. 

 

►  Vůně jalovce 

Na počátku 17. století se lékař Franciscus Silvius pokoušel vyrobit lék na ledvinové 

potíže. Ale jak už tomu bývá u takových objevů, nevyšel z toho lék, ale obilný destilát 

s extraktem z jalovcových bobulí. Medicína se pacientům zalíbila a později si získala 

oblibu u námořníků. Po úpravách vznikl známý Gin. Ve Flandrech ale pálence říkali a 

říkají dodnes – jenever.  
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3.2.4 Nejznámější města 

►  Brusel 

Při vyslovení názvu města si každý jistě vybaví Evropskou unii, která zde má své 

sídlo.  

Dalším znakem tohoto města je Manneken Pis – čůrající chlapeček. Je to bronzová 

soška, vysoká 58 cm. Vlastní na 800 krojů. Také nesmím zapomenout na slavné 

Atomium, který navrhl inženýr André Waterkeyna pro mezinárodní výstavu Expo 

1958. Je to model molekuly železa, zvětšený 165 miliardkrát. Celá konstrukce je 

vysoká 102 metry a v nejvyšší kouli je restaurace.  

Náměstí Grotte Markt je označováno za nejkrásnější náměstí na světě. Pýcha tohoto 

náměstí je gotická radnice s 96 metry vysokou věží. Od roku 1998 je radnice z 15. 

století zapsána na Seznamu světového dědictví UNESCO. 

Atrakcí Bruselu je i také Mini Europe. V měřítku 1:25 je zde zmenšeno přes 300 

nejznámějších památek a míst Evropy. Jako zajímavost se tu může zažít erupce 

Vesuvu i pád berlínské zdi.  

Typickým zbožím, které si lze zakoupit v Bruselu jsou krajky, křišťál, cín, diamanty a 

především pralinky. 

 

►  Gent 

Charizmatické město ležící na soutoku řeky Leie a Šeldy. Co se týče památek a 

neobyčejné atmosféry, je přirovnáváno k Paříži. V 16. století byl Gent nejbohatší 

město v celé Evropě a je to vidět. Postavili naprosto unikátní veřejné budovy a 

kostely, které neměly obdobu. Opravdu úžasné architektonické skvosty jsou nábřeží 

Graslei a Korenlei. Historické centrum tohoto města je k vidění i na procházce se 

zvoníkem – bellemanem. Tento člověk provede zájemce nočním městem a provází 

je od jedné hospody ke druhé. Když se někdo s pitím loudá, pobídne ho zvonkem, 

aby se už šlo dále.  

V Gentu bych jako pamětihodnost uvedla Gravensteen. Je to hrad z 12. století. Bylo 

zde vězení, mincovna i přádelna bavlny. Vstupné je 8 eur. Atrakcí je zde projížďka 

lodí po Leie. Této řece se přezdívá „ zlatá řeka “, protože se v ní dříve pral len.   
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►  Bruggy 

Bruggy leží necelých sto kilometrů od Bruselu na řece Reye. Jeho historické jádro je 

zapsáno do Seznamu světového dědictví UNESCO. Pro milovníky čokolády je tu 

muzeum čokolády Choco-Story. Součástí muzea je i obchod, v němž vyrobí 

čokoládu podle přání zákazníka. V tomto muzeu je možnost dozvědět se něco o 

historii zpracování kakaa a její vliv na zdraví člověka.  

►  Antverpy – město módních značek 

Město leží padesát kilometrů od Bruselu v deltě řeky Šeldy. Jsou druhým největším 

městem v Belgii.  

Antverpy jsou považovány za světové centrum, kde se obchoduje s diamanty, ale 

také se v 80. letech staly i uznávaným evropským centrem módy. Je zde muzeum 

módy MoMu. Antverpy jsou domovem diamantů. Na náměstí královny Astrid je 

muzeum, ve kterém je k vidění vše, co k diamantům patří. Jsou zde fotografie z dolů, 

šperky králů nebo tenisová raketa vykládaná diamanty. V ulici Appelmansstraat je 

obchod Diamondland. Každou sobotu se tu předvádí broušení diamantů. 

Dominantou města je katedrála zasvěcená Panně Marii, postavená v gotickém stylu. 

Její stavba trvala neuvěřitelných 269 let. Je to největší katedrála v Beneluxu.  

 

►  Mechelen 

Bývalé hlavní město Nizozemska. Gotická katedrála sv. Rombouta je chloubou 

města. Nacházejí se zde nejtěžší zvonkohry Belgie. Jejich váha činí 80 tun. Ve 

městě sídlí speciální Vysoká škola hry na zvonkohru. Studuje zde pouze něco málo 

přes 50 studentů z celého světa. 

V Mechelenu je muzeum Technopolis, kde vlastními pokusy člověk pozná princip 

vědy a techniky. Může si vyzkoušet lože z hřebíků nebo si postát v mýdlové bublině. 
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3.2.5 Události v Belgii 

■ 5., 7., 10. a 12. července se uskuteční největší procesí v Belgii – korunovační 

slavnosti. 

■ Začátkem září je na náměstí v Bruselu pivní festival s názvem Pivní víkend. 

■ 3. – 4. října jsou slavnosti BCSC. Slavnost k otevření 20. výročí otevření Muzea 

komiksů. 

■ 17. – 18. října jsou dva dny plné hudby, umění, pouličního divadla, jídla a jeneveru.  

 

 

3.3 Nizozemsko 

3.3.1 Obecné informace 

Nizozemsko můžeme nazvat zemí dřeváků a větrných mlýnů, ale také zemí sýrů a 

tulipánů. Oficiální název je Nizozemské království a zahrnuje Nizozemsko a 

v karibské oblasti Nizozemské Antily a ostrov Aruba. Hlavním městem je Amsterdam. 

Nizozemsko je konstituční monarchií. Oficiální měnou je Euro. Rozloha Nizozemska 

je 41 526 km2, což tuto zemi řadí na 131. místo na světě. [19] Nizozemsko je tvořeno 

12 provinciemi (Friesland, Groningen, Drenthe, Overijssel, Flevoland, Gelderland, 

Utrecht, Noord – Holland, Zuid – Holland, Zeeland, Noord – Brabant, Limburg). [24] 

Úředním jazykem Nizozemska je nizozemština. Náboženství obyvatel je většinou 

katolické. Nejvyšším vrcholem převážně rovinatého Nizozemska je Vaalserberg, 

který je 324 metrů vysoký.  

Nizozemsko bývá často označováno názvem Holandsko. Tento název je nesprávný, 

vztahuje se totiž pouze na historické území někdejšího hrabství Holland, které se 

stalo jádrem pozdějšího státu Nederland. Nizozemci nejsou v rozlišování termínů 

Holland a Nederland vždy důslední a především v turistickém ruchu stále 

upřednostňují název Holland před Nederland, který se používá teprve od první 

poloviny 19. století. [18] 
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3.3.2 Praktické informace 

►  Doprava do Nizozemska 

Rozhodne-li se někdo cestovat do Holandska, může se blíže o tomto státu 

informovat u Holandské turistické informační kanceláře, která sídlí v Praze 3.  

Do Nizozemska je možné z ČR cestovat letadlem. Např. leteckými společnostmi – 

KLM Royal Dutch Airlines, ČSA nebo SkyEurope Airlines. Let trvá 1 hodinu a 40 

minut. Pokud by se do Holandska chtěl někdo vydat automobilem, je to asi 950 km 

(počítáno z Prahy). Délka cesty je 8 až 11 hodin. Cestu autobusem do Amsterdamu 

nabízí společnost Eurolines a Student Agency. Odjezd může být z Prahy nebo 

z Brna. Doba cesty je 14 hodin a 30 minut (počítáno z Prahy). Kdo zvolí pro cestu do 

Holandska raději vlak, nejrychlejší spojení je s přestupem v Drážďanech a 

Frankfurtu. Délka cesty je 11 hodin a 15 minut. Cestuje se se společností České 

dráhy. [5] 

 

►  Ubytování 

Ceny v ubytovacích zařízeních se mohou mezi jednotlivými hotely i oblastmi výrazně 

lišit. V dnešní době bych doporučila objednat si ubytování přes internet. Cena může 

být nižší a je to rozhodně rychlejší. 

Orientační cena za dvoulůžkový pokoj se snídaní za noc v hotelu: 

levné hotely (* až **) 25 až 70 eur 

běžné hotely (***) 60 až 140 eur 

luxusní hotely (**** až *****) 120 až 250 eur 

 

Orientační cena za dvoulůžkový pokoj se snídaní za noc v privátním ubytování se 

pohybuje v sezoně zhruba od 30 až 80 eur. 

Hostely jsou přizpůsobeny požadavkům mladých cestovatelů. Jsou nabízeny 

převážně menší pokoje (2 až 4 lůžka). Pokoje jsou moderně vybaveny a lze si zde 

připlatit snídani, polopenzi i plnou penzi. Orientační cena za osobu a noc je od 10 až 

30 eur. 

Volné stanování v Holandsku není povoleno, je zde ale hustá síť asi 1400 kempů 

různé úrovně. Orientační cena ubytování pro 2 dospělé, 2 děti, stan a noc je od 5 do 



- 25 - 
 

25 eur. V kempech je také možnost ubytovat se v chatkách s jednoduchým 

vybavením. Cena se pohybuje od 30 do 70 eur. 

V Nizozemsku nalezneme i prázdninová centra. Cenové relace záleží na období a 

typu ubytování. Jsou zde k pronájmu bungalovy pro 2 až 8 osob. Cena v hlavní 

sezoně je asi 60 až 800 eur, mimo sezonu to je již od 200 eur.  

A poslední možnost, jak se v Holandsku ubytovat, je v obytné motorové lodi. K řízení 

této lodě není v Nizozemsku nutný kapitánský průkaz. Je tu možnost ubytování pro 2 

– 16 osob. Cena pronájmu na týden se pohybuje od 500 do 3000 eur podle sezony.  

3.3.3 Symboly Nizozemska 

Z hlavních symbolů bych jmenovala především sýry, větrné mlýny, dřeváky a 

tulipány.  

►  Sýry 

Od poloviny dubna do poloviny září se každý pátek konají v městečku Alkmaar 

tradiční sýrové trhy. Při koupi holandského sýra se často zákazníci setkají s různými 

názvy podle délky zrání. Jong (mladý) zraje čtyři týdny, Bergen (uleželý) čtyři měsíce 

a oud (starý) odpočívá měsíců deset. [5] 

►  Dřeváky 

Do dřeváků se obyvatelé Nizozemska obouvají již po staletí. Dříve se dělaly pouze 

ručně, dnes už je výroba na moderních strojích. Dřevo se nejprve namáčí, poté se 

nechá vyschnout a pak se opracovává dlabacím zařízením. Pouze špičky a paty se 

dělají ručně. Rybářské dřeváky mají špičku placatější, sedlácké ostřejší, protože prý 

sloužila k popohánění dobytka.  

 
►  Symbol s lopatkami – větrné mlýny 

Rovinaté Nizozemsko je pro větrné mlýny zemí zaslíbenou. Nejvyšší vrchol je 

pouhých 324 metrů nad mořskou hladinou a fouká zde neustále čerstvý vítr. 

V současnosti je v Holandsku na tisíc větrných mlýnů, které stále fungují. Ty 

nejzajímavější se mohou obdivovat ve skanzenu Zaanse Schans nebo ve volné 

krajině Kinderdijku.  
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►  Domácí exot - tulipán 

Tulipány jsou dalším významným symbolem Nizozemska. Jejich cibulky se vyvážejí 

ze země po milionech. Málokdo však ví, že tulipán je zdomácnělým exotem. Jeho 

přirozenou domovinou je oblast dávné Persie. Pojmenování tulipánu pochází od 

slova „ tülbend “ tzn. turban. Cibulky putovaly do Nizozemska přes botanickou 

zahradu ve Vídni, odkud je dovezl nizozemský zahradník. Díky hlinitopísčité půdě 

v Holandsku se jim zde začalo nebývale dařit.  

3.3.4 Nejznámější města 

►  Hlavní město Nizozemska - Amsterdam 

Mnoha lidem Amsterdam připomíná Benátky, neboť mnohé budovy stojí na 

dřevěných pilotech nad vodou. Na zdejších kanálech, grachtech, nalezneme více než 

2000 obytných lodí a hausbótů.  Tyto kanály jsou obklopeny úzkými domy ze 17. 

století. Lákadlem pro turisty v Amsterdamu jsou coffeeshopy, speciální bary, kde se 

prodává marihuana a hašiš, popř. další měkké drogy. Coffeeshopy se nacházejí 

hlavně kolem Damstraat a také v ulici Rusland naproti hotelu SAS Radisson. 

Cestovní kancelář The best of Holland nabízí zajímavou exkurzi nazvanou Walking 

tour „dark“ Amsterdam. Za 18 eur čeká na zájemce uvítací drink v „Prostitute 

information  centre“, následuje přednáška a diskuze s profesionální prostitutkou a 

poté následuje prohlídka distriktu. [5] Na začátku listopadu se v Amsterdamu koná 

noční akce nazvaná Noc muzeí. V tuto noc jsou otevřeny brány muzeí v nezvyklou 

hodinu.  V Amsterdamu je 16 tramvajových linek, 30 autobusových, 4 trasy metra a 

12 nočních autobusových linek. Je zde k zakoupení celodenní jízdenka pro 

neomezený pohyb prostředky městské dopravy, dagkaart, za cenu asi 7 eur.  

Je zde také mnoho významných muzeí. Jmenovat budu např. Rijksmuseum, Van 

Gogh museum, Rembrandthuis, Stedelijk Museum, Nederlands 

Scheepvaartmuseum, Houseboat museum, Anne Frankhuis, aj. . 

Z atrakcí bych jmenovala Coster Diamonds. Bezplatná prohlídka brusírny diamantů. 

Předváděné šperky si mohou zájemci koupit. Další atrakcí je Museumboot neboli 

muzeum lodí. Zajišťují lodní spojení mezi 17 amsterdamskými muzei. Vstupné je 9 

eur. A nesmím zapomenout na projížďky lodí po kanálech Lovers. Z paluby se 

mohou obdivovat nejznámější pamětihodnosti nebo si užít večer při svíčkách. 

Vstupné je 11 eur. 
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►  Den Haag 

Ve městě Den Haag je velmi známá atrakce Madurodam. Tento park založili 

manželé Madurovi roku 1952. Pohádková zmenšenina země, v měřítku 1:25, 

představuje miniatury architektonických a kulturních skvostů Holandska. Jako 

„třešnička na dortu“ je každovečerní laserová a vodní show za doprovodu hudby. 

Další atrakcí je v Haagu Duinrell. Komplex 45 akvárií se skleněným tunelem 

obklopeným vodou, v níž jsou žraloci.  

 

►  Rotterdam  

V Rotterdamu je atrakcí Euromast & Space Adventure. Vyhlídková věž ve tvaru 

stěžně, měřící 192 metrů, je to nejvyšší budova Rotterdamu. A dále je zde 

Tropicana. Subtropický ráj s teplotou 30˚C . Je zde vytvořeno umělé vlnobití, vodní 

skluzavky, vodní dráhy a vířivky. Za tuto atrakci zaplatíte 14, 50 eur.  

►  Delft 

 Zde jsou grachty s přemostěními, úzké uličky, štítové domy. Ve městě Delft je také k 

vidění výroba známé delftské fajáns (Delfts Blauw) v manufakturách z 16. století.  

►  Edam 
 
Zde se každou středu v létě konají tradiční sýrové trhy.  

 

►  Kinderdijk  

Lokalita s 19 větrnými mlýny, které sloužily k přečerpávání vody a vysoušení polderů. 

 

►  Naarden  

Je městečko založené roku 1350 a poté přebudováno na vodní pevnost ve tvaru 

šesticípé hvězdy. V kostelíku Waalsekerk je pohřben J.A.Komenský.  

 

 

 

 



- 28 - 
 

3.3.5 Květiny a parky 

Nizozemské království patří mezi země, kde dokáží dělat s květinami úplné zázraky. 

Důkazem je slavný květinový park Keukenhof. Je největším a také nejhezčím na 

světě. Řekla bych, že když se řekne Nizozemsko, každý si představí průvody 

alegorických vozů – nazvané jako květinová korza.  

Obdobou květinového korza je ovocné korzo. Koná se v září ve městě Tiehl. Jde o 

průvod alegorických vozů vyzdobených ovocem.  

 

3.3.6 Události v Nizozemsku 

Chtěla bych uvést několik událostí, které se budou v letošním roce v Nizozemsku 

konat.  

■ Van Gogh a barvy noci – koná se od 13. února do 7. června. Je to výstava 

známých i méně známých děl umělce v jeho muzeu v Amsterdamu. 

■ Květinové korzo se koná 25. dubna. Květinový pochod vede z Noordwijku do 

Haarlemu. Každý rok má tato akce nějaké téma – letos to bude na téma známé 

knihy. 

■ North Sea Jazz Festival. Tento festival se koná od 10. do 12. července 

v Rotterdamu. Je to největší jazzový festival na světě.  

■ Preuvenemint – koná se od 27. do 30. srpna. Během této čtyřdenní tradiční 

kulinářské události, konané v Maastrichtu, se ochutnávají nejrůznější delikatesy za 

doprovodu hudby.   
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3.4 Lucembursko             

Cituji tuto zemi dle webové stránky uvedené pod čarou: „Lucembursko, jeden z 

nejmenších a zároveň nejbohatších států světa, je ukázkovým příkladem toho, že i 

malé národy dokážou dosáhnout velkých věcí”. 1)            

3.4.1 Obecné informace 

Hlavním městem skoro půlmilionové zemičky je Lucemburk. Oficiální název je 

Lucemburské velkovévodství. Státní zřízení Lucemburska je konstituční monarchie. 

Oficiální měnou v této zemi je Euro. Hlavním zdrojem financí je bankovnictví a těžba 

železné rudy s návazností výroby železa a oceli. Rozloha Lucemburska je 2 586 km2. 

[19] Touto rozlohou se Lucembursko řadí na 166. místo na světě. Oficiálními jazyky, 

kterými se v Lucembursku hovoří lucembursky, německy a francouzsky. Převažující 

náboženství v Lucembursku je římskokatolické. Z přírodního hlediska je 

Lucembursko spíše krajinou hornatou, zasahují zde výběžky Arden. Jižní oblasti 

Lucemburska jsou rovinatější a převažují zde nížiny. V Lucembursku byl také 

vyhlášen jeden národní park na rozloze 358 km2. Nejvyšším vrcholem Lucemburska 

je Huldange (559 m n. m.). Povrch Lucemburska je vesměs nížinný, ze severu 

zasahuje pásmo Arden. Podnebí je mírné, velmi podobné Belgii, tedy částečně 

oceánské s projevujícími se prvky kontinentality. 

Z Lucemburska pochází rod Lucemburků, ze kterého pocházel Jan Lucemburský.  

 
3.4.2 Zajímavá místa Lucemburska  

►  Muzeum lucemburské pevnosti  

Jednou z nejvýznamnějších památek Lucemburska jsou podzemní chodby a 

kasematy. Jsou to pozůstatky pevnosti, s jehož historií, ale i historií samotného 

města se mohou lidé seznámit v Muzeu lucemburské pevnosti. 

 

 

 

1)  http://www.luxemburg.cz/index.php?ind=clanky&op=entry_view&iden=109 
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►  Lucemburské mosty         

To, co dodává Lucemburku nenapodobitelný půvab, jsou určitě mosty. Uvedu tři 

mosty, které jsou skvosty Lucemburska. Prvním z nich je Adolfův most, který nechal 

postavit velkovévoda Adolf, na počátku 20. Století. Most se skládá z největších 

kamenných dílů na světě a také má největší rozpětí mostního oblouku. 

Další z malebných mostů je Starý most. Most je tvořen dvaceti čtyřmi oblouky a měří 

téměř tři sta metrů. Trojlístek impozantních mostů uzavírá most velkovévodkyně 

Charlotty, který stojí nad řekou Alzette. Krásný elegantní most, sytě červené barvy, je 

z těchto tří mostů nejdelší. Měří 350 metrů. 

►  Katedrála Panny Marie  

V této gotické katedrále panny Marie je nejen soška sv. Marie, patronky města, ale 

ve zdejší kryptě také nalezneme ostatky českého krále Jana Lucemburského. 

Nedaleko od katedrály se nachází Státní knihovna, s více než půl milionem cenných 

knih a rukopisů.  

►  Velkovévodský palác 

Tento palác je současné vévodské sídlo. Přístupný je jen s průvodcem a navíc jen 

v letních měsících. 

►  Národní muzeum dějin a umění 

V muzeu se můžeme dokonale seznámit s historií vévodství a zajímavými 

expozicemi z oboru archeologie, mineralogie, botaniky a dalších. 

►  Gravenmacher 

Pro ty, kteří milují dobré víno, je městečko Gravenmacher šité na míru. Nejvhodnější 

doba k návštěvě vinných sklepů je po velikonočních svátcích, kdy tu probíhají 

slavnosti vína. Gravenmacher není jen velkou vinicí, ale je tu i expozice motýlů v 

tropickém skleníku. 
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►  Hrad Vianden 

Tento hrad z 11. a 14. století se řadí mezi nejkrásnější románsko-gotické hrady 

Evropy. Patřil vlivnému rodu z Viandenu, s vazbami na německý císařský dvůr. 

Vianden je také rodiště českého krále Jana Lucemburského. 

Z nejbližšího okolí také stojí za návštěvu zámek Septfontaines z konce 18. století a 

vojenský hřbitov v obci Hamm, na němž nalezlo místo posledního odpočinku více 

než pět tisíc amerických vojáků včetně generála G. Pattona. 
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4 Specifika v nabídce cestovního ruchu 

 

Cestovní ruch je specifickou oblastí služeb, v níž úspěch jejich poskytovatele a na 

druhé straně spokojenost klienta je závislá na velkém množství ovlivnitelných a 

neovlivnitelných faktorů. Jsou to faktory, které by měli uspokojit potřeby a požadavky 

návštěvníka v dané zemi nebo místě. Takovými faktory jsou: druh ubytování, strava, 

způsob dopravy a ostatní kvality poskytovaných služeb po dobu strávenou na 

zájezdu nebo výletu. Cestovní kanceláře by měly vytvořit zájezd tak, aby byl pro 

klienta nejvíce vyhovující.  

Specifika cestovního ruchu v České republice jsou založena především na obsáhlé 

nabídce památek a kulturně historických zajímavostí. Více prostoru se v poslední 

době nechává severním Čechám, jelikož z hlediska památek patří k nejbohatším 

regionům naší země.  

Trh cestovního ruchu má celou řadu zvláštností, specifik, vyplývající především 

z potřeb a požadavků klientů a z charakteru služeb v cestovním ruchu. Musíme ale 

myslet na řadu specifických rysů, které tento trh ovlivňují např. politicko – správní 

podmínky, produkt CR nelze vyrábět na sklad, musí se počítat i se špatnou sezónou, 

je zde vysoká závislost na přírodních a historických aktivitách a další ovlivňující 

faktory. [30] 

Při prezentaci poskytovaných služeb je potřeba se zaměřit na kvalitu marketingu 

cestovního ruchu. S tím souvisí např. kreativní návrh nabízeného produktu, image 

firmy, reklama atd. . V případě cestovního ruchu patří mezi hlavní strategie prodeje 

produktu cestovního ruchu zaměřenost na stálého zákazníka, lehká manipulace 

s cenou produktu v návaznosti na jeho kvalitu.  

Služba cestovního ruchu mnohdy vzniká na základě spolupráce různých 

zprostředkovatelů a dodavatelů služeb, přičemž některé podmínky a doplňkové 

služby jsou někdy neovlivnitelné (např. doprava v místě, sportovní a kulturní 

zařízení). Základními znaky kvalitní služby, co se týče cestovního ruchu, jsou dle 

mého názoru spolehlivost, bezpečnost, poměr mezi cenou a kvalitou nabízené 

služby a rychlost s jakou je možné službu zajistit. Jednou z důležitých rolí při výběru 

zájezdu je také obsah informačních webových stránek cestovních kanceláří, jelikož 

v současné době je převážná část produktů cestovního ruchu, respektive jejich 

prodej, realizován prostřednictvím internetu.  
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II. PRAKTICKÁ ČÁST 

 
5 Benelux v produktech vybraných českých cestovních kanceláří 
 

   V této části jsem se zaměřila na produkty deseti cestovních kanceláří z České 

republiky. Jsou to poznávací zájezdy do zemí Beneluxu. 

Zajímalo mě, zdali se bude cena zájezdu výrazně lišit v závislosti na oblast, ve které 

se daná CK nachází a co může zákazník v ceně takového zájezdu očekávat. Vybrala 

jsem pět českých cestovních kanceláří a pět moravských.  

Z české části území jsou to města: Hradec Králové, Praha, Plzeň, Polička, Slaný.  

Z moravské části území to jsou města: Brno, Přerov, Uherské Hradiště, Kopřivnice. 

Můj zájem také směřoval k porovnání nabídky tuzemských a zahraničních cestovních 

kanceláří. Jestli české CK budou schopny konkurovat zahraničním CK. Myslím si, že 

na tom budou lépe zahraniční, ale byla bych mile překvapena, kdyby se naše 

kanceláře na evropském trhu tzv. neztratily. 

 

   Vybrané CK jsou uvedeny v následujících stranách. Program zájezdu do zemí 

Beneluxu u těchto vybraných CK je uveden v přílohách č. 1 - 10. Jsou vypsány jedna 

po druhé i s kontakty na ně. Dále jsou uvedeny informace o těchto cestovních 

kancelářích a o trase zájezdu po zemích Beneluxu. V jakém termínu se zájezd koná, 

cena zájezdu a typ ubytování. 

 

U těchto deseti cestovních kanceláří bych tedy chtěla srovnat jejich termíny konání 

zájezdu, cenovou nabídku a jaký typ ubytování CK nabízí.  
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Obr. 2. Mapa výskytu vybraných cestovních kanceláří 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Zdroj: vlastní 
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5.1 Cestovní kancelář Bus tourist 
 
 
  
  
 

Cestovní kancelář BUS TOURIST s.r.o. 
 

 
Kontakt: Tel.: (+420) 495 513 319 

BUS TOURIST s.r.o. 

nám. 5. května 285 

500 02 Hradec Králové  

 

Fax: (+420) 495 512 352  

www.bustourist.cz    

E - mail: info@bustourist.cz  

Skype: bustourist 

 

Cestovní kancelář Bus Tourist s. r. o. provozuje svou činnost od roku 1996. Od 

samého počátku se specializuje především na autokarové poznávací zájezdy se 

stewardy. Také zajišťuje skupinové vícedenní zájezdy či školní výlety. 

Slogan cestovní kanceláře Bus Tourist s. r. o. zní: „ Zájezdy se stewardy, poznávání 

bez starostí… “. Cestovní kancelář tím míní zajištění vždy kompletní služby, tzn. 

ubytování, stravování, dopravu autobusem, komplexní cestovní pojištění a doprovod 

kvalifikovaným průvodcem. 

Nejvíce klienty cestovní kanceláře lákají stewardi. Ti totiž po celou dobu trvání 

zájezdu o ně dobře pečují. Zajišťují stravu a zpříjemňují cestujícím cestu autobusem 

tím, že za jízdy a kdykoliv i mimo ni, servírují teplé i studené nápoje. 

 

Cestovní kancelář Bus Tourist s.r.o. má ve své nabídce jeden zájezd do zemí 

Beneluxu. Tento zájezd CK Bus Tourist nazvala: 

Benelux se stewardy 

 
Trasa zájezdu: 
• Keukenhof • Noordwijk • Zaanse  Schans • Volendam • Waterloo plain • Den Haag  

• Scheweningen • Delft • Rotterdam • Gent • Brusel • Lucemburk 

 

Termín zájezdu Cena za osobu Ubytování 
24. – 29. 4. 2009 8 770,- Kč Hotel ** 
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Cena zájezdu zahrnuje: 
welcome drink, 3 krát ubytování ve dvoulůžkových pokojích, kombinovanou 

polopenzi po celou dobu zájezdu, dopravu zájezdovým autobusem s klimatizací a 

WC, průvodce, stewardy (občerstvení k dispozici dle potřeby), komplexní cestovní 

pojištění včetně storna zájezdu, pojištění záruky pro případ úpadku CK 

 

Cena zájezdu nezahrnuje:  
Vstupy 

 

5.2 Cestovní kancelář Firo - tour 

 
 
  

 
Cestovní kancelář FIRO - TOUR 

 
 
Kontakt:  
FIRO-tour a.s.  

Národní 37/38 

Praha 1  

 

 

Call centrum: 210 000 210  

www.firotour.cz 

E – mail: firo@firotour.cz 

 

 

Cestovní kancelář Firo – tour má 30 poboček po celé České republice. Patří mezi 

největší cestovní kanceláře na českém trhu. Svou činnost zahájila roku 1990. 

Z právní formy fyzické osoby se roku 2004 přeměnila na akciovou společnost.  

CK Firo - tour je jedním z lídrů na českém trhu, který udává směr vývoje. Každý rok 

otvírá českému trhu nové, dříve nedostupné destinace.  

Tato CK získala 3. místo v kategorii Nejlepší cestovní kancelář v České republice a 

1. místo v kategorii Nejlepší touroperátor pro evropské destinace. Významnou část 

nabídky cestovní kanceláře tvoří poznávací zájezdy.  
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Firo – tour nabízí dva poznávací zájezdy do zemí Beneluxu. 

1. zájezd nese název: 

Velký okruh Beneluxem – komfort bez nočních přejezdů 

Trasa zájezdu:  
• Den Haag • Scheweningen • Delft • Keukenhof (srpen Aalsmeer) • Naarden 

• Zaanse Schans • Alida Hoeve • Volendam • Amsterdam • Brusel • Antverpy  

• Bruggy • Gent • Lucemburk 

 

2. zájezd má název: 

Velký okruh zeměmi Beneluxu 

Trasa zájezdu:  
• Luxemburg • Brusel • Gent • Bruggy • Rotterdam • Delft • Den Haag • Madurodam  

• Scheweningen • Keukenhof • Amsterdam  

 

 

Cena zahrnuje:  
5 krát ubytování, dopravu, služby průvodce 

 

Cena nezahrnuje: 
cestovní pojištění, pojištění storna a některé další taxy, další stravu 

 

 

 

 

 
 

Termín 1. zájezdu Cena za osobu Ubytování 

4. - 10. 5. 2009 13 490,- Kč Hotel ***  

2. – 8. 8. 2009 13 490,- Kč Hotel *** 

Termín 2. zájezdu Cena za osobu Ubytování 

16. – 20. 5. 2009 9 990,- Kč Hotel *** 

26. – 30. 8. 2009 9 990,- Kč Hotel *** 
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5.3 Cestovní kancelář Intertrans 
 
 
 
   

 Cestovní kancelář INTERTRANS 
 

 
 
Kontakt: 
CK INTERTRANS 

Kamil Jíša - Intertrans 

Slovanská tř. 467/5 

326 00 Plzeň 

 

Tel.: 377 246 995, 377 431 337 

Fax: 377 449 631, 377 431 338 

www.intertrans.cz 

E – mail: ck@intertrans.cz 

 

Cestovní kancelář Intertrans v oblasti cestovního ruchu podniká od roku 1990. O 

klienty se starají kvalifikovaní delegáti s dlouholetými zkušenostmi.  

Cestovní kancelář má od roku 2000 vlastní 4* autobusy ve žluté barvě. Tento 

dopravní prostředek je pro klientelu znám především pro jeho vysoké pohodlí. 

 

Tato cestovní kancelář nabízí jeden zájezd do zemí Beneluxu nazvaný: 

Okruh zeměmi Beneluxu 

 
Trasa zájezdu: 
• Lucemburk • Ettelbrück • Diekirch • Bastogne • Bruggy • Gent • Brusel • Leuven  

• Mechelen • Antverpy • Amsterdam 

  

 

Cena zájezdu zahrnuje: 

dopravu pohodlným luxusním autobusem (WC, klima, DVD, bar), 3 krát nocleh v 

hotelu 2+1 (2lůžk. pokoje s příslušenstvím), 3 krát snídani, průvodce, komplexní 

pojištění  

 

 

Termín zájezdu Cena za osobu Ubytování 

18. – 23. 8. 2009 7 300,- Kč Hotel ** 



 

- 39 - 
 

Cena nezahrnuje: 
vstupy, další stravu 

 

5.4 Cestovní kancelář Ko - tour 

 
  

Cestovní kancelář KO - TOUR 
 

 
Kontakt: 
Cestovní kancelář KO - Tour 

Riegrova 52 

572 01  Polička 

 
Tel.: +420 461 723 740  

Fax: +420 461 724 662  

E - mail: policka@kotour.cz

  
Na trhu cestovního ruchu působí cestovní kancelář Ko - Tour již od roku 1991. Od 

začátku se soustředí na pobytové a poznávací zájezdy. Nabízí zájezdy pro kolektivy 

a skupiny a sestavuje i zájezdy na míru. 

CK Ko – Tour je členem Asociace českých cestovních kanceláří a agentur. Pro 

nadcházející sezónu 2009 rozšířila CK nabídku pobytových zájezdů o letoviska 

Budva a Sutomore v Černé Hoře a Vodice v Chorvatsku. Pro milovníky poznávacích 

zájezdů byla rozšířena nabídka o Ukrajinu s Černobylem. 

 

Zájezd do zemí Beneluxu, který cestovní kancelář Ko – Tour je nazván:  

Benelux   

 
Trasa zájezdu: 
• Lucembursko • Waterloo • Brusel • Gent • Bruggy • Delft • Den Haag • Zaanse 

Schans • Amsterdam 
 

 
 
 

Termín zájezdu Cena za osobu Ubytování 

29. 4 – 3. 5. 2009 4 890,- Kč Hotel F1 
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Cena zájezdu zahrnuje:  
dopravu zájezdovým busem, 2 krát ubytování ve 2 lůžkových pokojích (hotel F1), 

průvodce, komplexní pojištění včetně storna zájezdu 

Cena nezahrnuje: 
vstupy, další stravu 

 
Příplatek:  
fakultativně 2x snídaně 300,- Kč 

 

5.5 Cestovní kancelář Slan tour 
 

 
 
  

 
Cestovní kancelář SLAN TOUR 

 
 
Kontakt: 
Cestovní kancelář Slan tour 

Wilsonova 597 

274 01 Slaný 

 

Tel: 312520084, 312523836 

Fax: 312523836 

www.sl antour.cz 

E - mail: info@slantour.cz 

Skype: slantour-centrala

  

Cestovní kancelář Slan tour byla založena roku 1990 a patří mezi nejstarší soukromé 

cestovní kanceláře v České republice. Již od počátku se věnuje organizaci 

poznávacích zájezdů. Většina zájezdů je nabízena s autokarovou nebo vlastní 

dopravou, je ale také možnost zájezdu leteckého. Nabídku zájezdů má cestovní 

kancelář Slan tour velmi širokou. CK Slan tour byla vůbec první česká cestovní 

kancelář, která v roce 2005 nabídla možnost on-line rezervací. 

V nabídce poznávacích zájezdů do zemí Beneluxu má CK Slan tour zájezd 

s názvem: 

Země Beneluxu  
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Trasa zájezdu: 
• Lucemburk • Brusel • Bruggy • Gent • Kinderdijk • Delft • Keukenhof • Amsterdam 

Termín zájezdu Cena za osobu Ubytování 

14. – 19. 5. 2009 5 990 Kč Hotel F1 a soukromí 

 

Cena zájezdu zahrnuje: 
doprava autokarem, 3 krát nocleh (2krát v hotelu F1, jednou v soukromí), 1 krát 

snídaně, služby průvodce, komplexní pojištění 

 
Cena nezahrnuje: 
vstupy, další stravu 

 

5.6 Cestovní kancelář Porta Optima 
 
 

 
 

 
Cestovní kancelář PORTA OPTIMA 

 
 
Kontakt:  
Cestovní kancelář Porta Optima 

Božetěchova 2270/91 

612 00 Brno – Královo Pole 

Tel.: +420 603 181 862    

Fax: +420 549 255 724 

www.portaoptima.com 

E – mail: portaoptimaeznam.cz 

 

Název cestovní kanceláře Porta Optima pochází z latiny a znamená nejlepší brána.  

Cestovní kancelář Porta Optima se specializuje na zájezdy za poznáním, kulturou i 

zábavou do celé Evropy i po České republice. 

Jejím cílem je zprostředkování co nejvíce informací o navštívených místech, zajistit 

zákazníkům maximální pohodlí na cestě a docílit tak všeobecnou spokojenost. 

Cestovní kancelář dává přednost osobnímu jednání při výběru zájezdu, aby zájezd 

odpovídal požadavkům a přáním zákazníka a byl takzvaně "ušit na míru". Každý 

zájezd má své téma a zaměření, akce vede historik s mnohaletou praxí v cestovním 

ruchu. 
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Cestovní kancelář má jezdí výhradně luxusními klimatizovanými autobusy, 

vybavenými WC i bufetem, lednicemi a DVD přehrávačem. 

Jejich zájezd do zemí Beneluxu je nazván:  
Benelux 

Trasa zájezdu: 
• Lucemburk • Brusel • Waterloo • Antverpy • Utrecht • Den Haag • Scheweningen  

• Amsterdam • Schermerhorn • Alkmaar • hráz Afslujdijk • Volendam • Marken 

 

Termín zájezdu Cena za osobu Ubytování 

 

22. – 26. 4. 2009 

 

5 850,- Kč 

Hotel F1 v Bruselu 

a Hostel **** v Nizozemí 

 

Cena zájezdu zahrnuje: 
2 krát ubytování, 2 krát snídaně, dopravu, služby průvodce, komplexní pojištění 

 

Cena nezahrnuje: 
vstupy, další stravu 

 

Fakultativně možno objednat:  
ubytování ve1/2 lůžkovém pokoji: 290,- Kč / os. / 2 noci 

 

5.7 Cestovní kancelář Rialto  
 

 
 
Cestovní kancelář RIALTO 

 
Kontakt:  
Cestovní kancelář RIALTO 

Kratochvílova 11 

750 02 Přerov 

 

 

 

Tel.: 581 217 568 

Tel/fax: 581 217 844 

www.rialto.cz 

E - mail: rialto@rialto.cz
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Cestovní kancelář Rialto vstupuje již do 18. sezóny. Svoji činnost zaměřuje 

především na poznávací zájezdy téměř do všech států Evropy. Díky rostoucímu 

zájmu zařadila cestovní kancelář do své nabídky také krátkodobé poznávací zájezdy 

po České republice. CK Rialto nabízí hvězdicové zájezdy, tzn. ubytování v jednom 

místě a výlety v programu jsou již zahrnuty v ceně. 

V prodejně cestovní kanceláře si může klient zakoupit kartografické pomůcky, 

jízdenky na mezinárodní autobusové linky. Také zajišťuje a prodává vstupenky na 

muzikály, divadelní a kulturní představení, nejrůznější koncerty. 

Cestovní kancelář Rialto má ve své nabídce zájezd do zemí Beneluxu, který 

pojmenovala: 

Lucemburskem a Belgií do země větrných mlýnů 

Trasa zájezdu:  
• Lucemburk • Waterloo • Brusel • Bruggy • Antverpy • Rotterdam • Scheweningen  

• Alkmaar • Zaanse Schans • Naarden • Den Haag • Amsterdam 

 

Termín zájezdu Cena za osobu Ubytování 

7. – 12. 4. 2009 6 250 Kč Hotel ** 

12. – 17. 5. 2009 6 250 Kč Hotel ** 

21. – 26. 7. 2009 6 950 Kč Hotel ** 

25. – 30. 8. 2009 6 250 Kč Hotel ** 

 
Cena zahrnuje:    
dopravu klimatizovaným autobusem s  WC, video, bar, 3x ubytování dle programu,  

2 krát snídaně v Holandsku, služby průvodce 

 
Cena nezahrnuje: 
vstupy, další stravu 

 

Možné příplatky:    

komplexní pojištění 140 Kč / os. 
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5.8 Cestovní kancelář Travel 2002 

 
 
 
  
 

Cestovní kancelář TRAVEL 2002  
 
 
Kontakt:  
Travel 2002, spol. s. r. o.  

Moravské nám. 4  

602 00 Brno  

 

Tel./fax: 542 210 102  

www.travel2002.cz 

E - mail: ck@travel2002.cz 

 

Cestovní kancelář Travel 2002 se letos těší na svou již 20. sezónu. Co se týká 

nabídky poznávacích zájezdů, nabízí cestovní kancelář jednu z nejrozsáhlejších 

nabídek na českém trhu. Nabídku klasických zájezdů do tradičních destinací pro rok 

2009 rozšířili a doplnili novinkami. Rozšířili také nabídku leteckých zájezdů a 

eurovíkendů. Pro dnešní uspěchanou dobu zařadili zájezdy spojené s relaxací a 

wellness.  

Zájezdy s leteckou dopravou jsou zajišťovány pravidelnými a charterovými linkami 

leteckých společností. Pro autokarové zájezdy jsou k dispozici kvalitní autobusy 

smluvních dopravních společností. V případě zájezdu luxusním autobusem jde o 

autobus vybaven klimatizací, videem, polohovacími sedačkami a většinou i WC.  

Cestovní kancelář Travel 2002 má ve své nabídce zájezd s názvem: 

Zeměmi Beneluxu s návštěvou největší květinové aukce na světě! 

Trasa zájezdu: 
• Wiesbaden • Lucemburk • Waterloo • Brusel • Gent • Bruggy • Antverpy • Rotterdam 

• Delft • Den Haag • květinová aukce Aalsmeer • Alkmaar • Volendam • Naarden  

• skanzen Zaanse Schans • Amsterdam  

 

Termín zájezdu Cena zájezdu Ubytování 

6. – 12. 7. 2009 10 990,- Kč Hotel *** 

17. – 23. 8. 2009 10 990,- Kč Hotel *** 
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Cena zahrnuje: 
dopravu luxusním autobusem, 5 krát ubytování v 2lůžkových pokojích 

s příslušenstvím, 5 krát snídani, pojištění léčebných výloh, průvodcovské služby 

 
Cena nezahrnuje: 
vstupy, další stravu 

 
Příplatky: 
připojištění - dospělý os. / zájezd - 390,- Kč, připojištění - dítě (0 - 12 let) os. / zájezd 

- 195,- Kč, jednolůžkový pokoj - 3300,- Kč, 4 krát večeře - 2360,- Kč 

 

5.9 Cestovní kancelář Veligrad tour 
 

 
  
 

Cestovní kancelář VELIGRAD TOUR 
 
 
Kontakt: 
Cestovní kancelář Veligrad tour 

Mariánské náměstí 122  

686 01 Uherské Hradiště  

 

 

Tel.: +420 572 556 959 

Fax: +420 572 551 045  

www.veligrad.cz 

E – mail: veligrad@veligrad.cz 

  

Cestovní kancelář Veligrad tour nabízí zájezd do zemí Beneluxu s názvem:  

Benelux – Holandsko, květinové korzo 

 

Trasa zájezdu: 
• Lucembursko • Waterloo • Brusel • Bruggy • Den Haag • Scheweningen  

• Keukenhof • Volendam • Zaanse Schans • Amsterdam • Naarden 
 

Termín zájezdu Cena za osobu Ubytování 

21. – 27. 4. 2009 6 990,- Kč Hotel ** 
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Cena zájezdu zahrnuje:  
dopravu klimatizovaným autokarem, 4 krát ubytování se snídaní ve 2 lůžkovém 

pokoji, služby průvodce, pojištění CK proti úpadku, komplexní cestovní pojištění. 

 
Cena nezahrnuje: 
vstupy, další stravu 

 

5.10 Cestovní kancelář Ing. Wisnar 
 

 Cestovní kancelář Ing. WISNAR 
 
 
Kontakt: 
Cestovní kancelář – Ing. Wisnar 

Štefánikova 58  

742 21 Kopřivnice 

Tel.: 556 821 780 

Fax: 556 840 835 / 556 840 836 

www.wisnar.cz 

E – mail: wisnar@wisnar.cz 

 

Cestovní kancelář provozuje svou živnost od roku 1994. Tato cestovní kancelář 

nabízí velmi širokou škálu zájezdů. Jsou to poznávací zájezdy, zájezdy u moře, 

zájezdy pro školy a kolektiv, zájezdy do Izraele a letecký zájezd do Andaluzie. 

 

Cestovní kancelář Wisnar nabízí zájezd do zemí Beneluxu s názvem:  

Benelux 

 

Trasa zájezdu: 
• Lucembursko • Waterloo • Brusel • Kinderdijk • Rotterdam • Keukenhof • Den Haag 

• Kaatwoude • Amsterdam 

 

Termín zájezdu Cena zájezdu Ubytování 

4. – 13. 4. 2009 5 190,- Kč Hotel F1 
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Cena zájezdu zahrnuje:  
2x ubytování na hotelu typu Accor – F1 nebo podobném, doprava autokarem, 

zákonné pojištění CK, DPH, průvodce 

 
Cena zájezdu nezahrnuje:  
Vstupy, další stravu 

Příplatky:  
2x snídaně: 390 Kč 

 
 
Cestovní kancelář Wisnar také organizuje zájezdy pro školy. Nabízí dva typy 

školních zájezdů.  

 

1. zájezd nese název: 

Benelux a instituce EU 

 
Trasa zájezdu: 
• Lucemburk • Brusel • Gent • Kinderdijk • Den Haag • Scheweningen • Amsterdam 

 
Cena zájezdu zahrnuje:  
doprava, 2x ubytování, průvodce, pojištění CK proti úpadku, DPH 

 
Možné příplatky:  
2x snídaně za 350 Kč, pokoj 1/2 za 780 Kč 

2. školní zájezd nese název: 

Benelux 

 

Trasa zájezdu: 
• Amsterdam • Antverpy • Gent • Brusel • Waterloo • Lucemburk • Trevír 

 

 

Termín zájezdu Cena zájezdu Ubytování 

1. zájezd: dle přání 4 567,- Kč Hotel F1 

2. zájezd: dle přání 4 990,- Kč Hotel F1 



 

- 48 - 
 

Cena zájezdu zahrnuje:  
doprava, 2x ubytování, průvodce, pojištění CK proti úpadku, DPH 

 

Možné příplatky:  
2x snídaně za 350 Kč, pokoj 1/2 za 780 Kč 

 

* Dále má také CK Wisnar ve své nabídce poznávacích zájezdů zájezd s názvem: 

Benelux a romantické Porýní 

 

Trasa zájezdu: 
• Mohuč • Loreley • Koblenz • Trevír • Lucemburk • Brusel • Antverpy • Kinderdijk  

• Rotterdam • Scheweningen • Den Haag • Katwoude • Amsterdam 

 

Termín zájezdu Cena zájezdu Ubytování 

19. – 24. 5. 2009 5 490,- Kč F1 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Jelikož není tento zájezd pořádán jen do zemí Beneluxu, nezařazovala jsem ho do 

závěrečné analýzy a zhodnocen 
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6 BENELUX V PRODUKTECH VYBRANÝCH ZAHRANIČNÍCH CESTOVNÍCH 
KANCELÁŘÍ 

 

   V následující části své práce jsem se zaměřila na hledání cestovních kanceláří v 

našich sousedních státech, nabízející zájezd do zemí Beneluxu. Jedná se o země 

Německo, Polsko, Rakousko a Slovensko.  

 

   Přes veškeré úsilí najít cestovní kanceláře z výše uvedených zemí, které by 

nabízely zájezd do Beneluxu, jsem našla jen slovenskou cestovní kancelář nabízející 

tento druh zájezdu. Německé, polské a rakouské sice nabízí zájezdy do Belgie a 

Nizozemí, ale v jejich nabídce není poznávací zájezd do všech tří zemí Beneluxu 

najednou.  

 

Na následujících dvou stranách je popsána slovenská CK. Kontakt na ni, něco málo 

o ní samotné, trasa zájezdu, cena a typ ubytování. Program poznávacího zájezdu do 

Beneluxu je uveden v příloze č. 11. 
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6.1 Cestovní kancelář Paxtour 
 

 

 

    Cestovní kancelář PAXTOUR 

 
Kontakt:  
PAXTOUR a.s. 

Kúpeľná 1 

Bratislava 

811 02 

Tel.: +421 2 54435565 

Fax: +421 2 54435585 

www.paxtour.sk 

E - mail: info@paxtour.sk 

Cestovní kancelář Paxtour působí na trhu cestovního ruchu od roku 1990. Jako 

jedna z mála cestovních kanceláří na Slovensku se specializuje na organizaci 

poznávacích zájezdů. Preferují leteckou dopravu respektive dopravu luxusními 

autobusy bez nočních přejezdů. Velký důraz klade CK Paxtour na kvalitu průvodců. 

K tomu, aby se každý zákazník při návštěvě cítil dobře, otevřela CK v roce 2006 

malé infocafé, které je součástí cestovní kanceláře.  

Slovenská cestovní kancelář Paxtour nabízí zájezd zvaný: 

Krajinami Beneluxu 

Trasa zájezdu:  
• Wiesbaden • Lucembursko • Waterloo • Brusel • Gent • Bruggy • Antverpy  

• Rotterdam • Delft • Den Haag • Aalsmeer • Alkmaar • Volendam • Zaanse Schans  

• Amsterdam 

 

Termín zájezdu Cena za osobu Ubytování 

6. – 12. 7. 2009 * 466 Eur = 12 354 Kč Hotel 3 *  

17. – 23. 8. 2009 * 466 Eur = 12 354 Kč Hotel 3 *  

 
Cena zájezdu zahrnuje: 
dopravu luxusním autobusem, 5 krát ubytování ve dvoulůžkových pokojích 

s příslušenstvím, 5 krát snídaně, průvodce 
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Cena nezahrnuje: 
komplexní cestovní pojištění a pojištění proti úpadku CK (11, 90 Eur os. / 7 dní), 

vstupy 

 
Možnost příplatku:  
4 krát večeře (102 Eura), jednolůžkový pokoj (143 Eura), svoz do/z Brna 

z/do Bratislavy (20 Eur) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Převod z eura na korunu byl převeden dne 9. 4. 2009, kdy byl kurz Eura 26,51. 
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7 HODNOCENÍ SITUACE 

7.1 TABULKY A GRAFY 

 

V následující tabulce jsou shrnuty všeobecné informace o zemích Beneluxu pro větší 

přehled. [2,19, 23] 

 

Tab. 1. Obecné informace o zemích Beneluxu  

                            

    

OFICIÁLNÍ 
NÁZEV 

STÁTNÍ 
ZŘÍZENÍ 

HLAVNÍ 
MĚSTO 

POČET 
OBYVATEL ROZLOHA MĚNA HUSTOTA 

ZALIDNĚNÍ 
PAMÁTKY 
UNESCO PROVINCIE

 

 
BELGIE Belgické 

království 

Federativní 
konstituční 
monarchie 

Brusel 10 392 226 30 528 
km² euro 337/km² 8 10 

 

  NIZOZEMSKO Nizozemské 
království 

Konstituční 
monarchie Amsterdam 16 570 613 41 526 

km² euro 393/km² 7 12  

 
LUCEMBURSKO Lucemburské 

velkovévodství 
Konstituční 
monarchie Lucemburk 480 222 2586 km² euro 171/km² 1 0 
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V tabulce 2 jsem uvedla, ve kterých měsících v roce se konají zájezdy do zemí 

Beneluxu a proč tomu tak je. 

 

 

Tab. 2. Časový harmonogram zájezdů 
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 BUS TOURIST       x                  
 FIRO - TOUR         x     x          
 INTERTRANS               x          
 KO - TOUR       x                  
 SLAN TOUR         x                
                 
 

M
O

R
A

V
S

K
É

 
C

K
 

PORTA OPTIMA       x                  
 RIALTO       x x   x x          
 TRAVEL 2002             x x          
 VELIGRAD TOUR       x                  
 WISNAR       x x                

 

 

 

Z této tabulky je patrné, že mezi měsíce, ve kterých jsou pořádány tyto poznávací 

zájezdy do zemí Beneluxu, patří měsíce duben, květen a také červenec, srpen. 

Z hlediska ročních období můžeme říci, že se jedná o jarní a konec letního období. 

V těchto dvou obdobích jsou země Beneluxu pro turisty nejvíce atraktivní. Je to 

z důvodu, že na jaře se koná v Nizozemí známé květinové korzo a všude je plno 

rozkvetlých tulipánů a dalších rostlin.  Ke konci léta, v měsících červenci a srpnu se 

konají různé festivaly a jiné kulturní události, dále pak trhy nabízející nepřeberné 

množství sušených, již vázaných květin a to je pro turisty velmi lákavé. 
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V tabulce 3 jsou vypsána všechna místa a památky, která jsou obsažena v programu 

zájezdu cestovních kanceláří do zemí Beneluxu. V tabulce jsou názvy cestovních 

kanceláří a abecedně seřazená místa a památky.  

 

 

Tab. 3. Nejnavštěvovanější místa a památky zemí Beneluxu 
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Antverpy   x x     x x x     X 

   Atomium x x x   x x x   x x   

   Bastogne     x                 

   Bruggy   x x x x   x x x   X 

   budovy EU a NATO                 x     

   Gent x x x x x     x     X 

   Grande Place v Bruselu     x         x   x x 

   Katedrála St. Michel                   x   

   Královská pasáž v Bruselu                   x   

   Královský palác v Bruselu                   x   

   Leuven     x                 

   Manneken Pis x x x   x x   x x x X 

   Mechelen     x                 

   nám. Grote Markt   x x x x x x x x   X 

   náměstí La Grande Place     x         x   x   

   památník Waterloo           x x x x x X 

   Rue de Boucherie (ul. Labužníků)     x             x   

  

N
IZ

O
ZE

M
S

K
O

 

Aalsmeer   x           x     X 

   Afsluitdijk (hráz)           x           

   Alkmaar           x x x     X 

   Amsterdam  x x x x x x x x     X 

   Binnenhof (Den Haag) x           x x x     

   brusírna diamantů (Coster Diamonds) x x   x         x     

   budova Mezin. soudního dvora v Haagu X X         X   X     

   čtvrť červených luceren v Amsterdamu X           X         

   Delft X X   X X         X X 
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   Erasmův most v Rotterdamu X                     

   Haderwijk (delfinárium)           X           

   Kaatwoude (sýrárna a výroba dřeváků)                   X   

   Keukenhof X X     X       X X   

   Kinderdijk         X         X   

   královský palác v Haagu           X           

   lázně Scheweningen X X       X X   X     

   Madurodam X X   X X   X   X     

   Mincovní věž     X                 

   muzeum Madame Tussaud's   X X     X X X     X 

   Naarden (muzeum J. A. Komenského)   X         X X X     

   náměstí Dam   X X             X   

   Noordwijk X                     

   Rijksmuzeum v Amsterdamu             X X X X X 

   Schermerhorn           X           

   Utrecht           X           

   věž Euromast v Rotterdamu X           X X   X X 

   Volendam x x         x x x   X 

   Zaanse Schans x x   x     x x x   X 

  

LU
C

E
M

B
U

R
S

K
O

 

hlavní město Lucemburk x x x x x x x   x x X 

   sídlo soudu EU           x           

   Evropská investiční banka x                     

   Katedrála Panny Marie           x       x   

   Velkovévodský palác                   x   

   pevnosti a kasemata v Lucembursku                   x   

   Ettelbrück     x                 

   Diekirch     x                 
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Graf 1. Nejnavštěvovanější místa a památky zemí Beneluxu 

 

 

                             
 

 

Tímto grafem je hodnocena návštěvnost míst a památek, které jsou v programu 

zájezdu do zemí Beneluxu.  Jsou to hlavní město Lucemburk, město Amsterdam, 

„čůrající chlapeček” Manneken Pis, náměstí Grotte Markt v Bruselu, Atomium, město 

Bruggy, miniaturní Holandsko v Madurodamu, skanzen Zaanse Schans a město 

Gent. Nejčastěji navštěvovaným místem se stalo hlavní město Lucemburska – 

Lucemburk. Musím, ale říci, že cestovní kanceláře vodí své zákazníky ve státě 

Lucembursko jen do hlavního města, kde je plno památek. Do okolí tohoto státu se 

tolik nejezdí. Tudíž to není až tak objektivní hodnocení.  
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Tab. 4. Souhrnné informace o zájezdech 

           

 

  
N

áz
ev

 C
K

 

C
en

a 
zá
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u 
(v

 K
č)

 

U
by

to
vá

ní
 

D
él

ka
 tr

vá
ní

 z
áj

ez
du

 

 

ČE
SK

É 
CK

 

BUS TOURIST 8770 Hotel **  6 dní

  FIRO - TOUR 13490 (1.záj.)/9990(2.záj.)  Hotel ***  7 dní/5dní

  INTERTRANS 7300 Hotel **  6 dní

  KO - TOUR 4890 F1   5 dní

  SLAN TOUR 5990 F1 a soukromí  6 dní

   

 

M
O
RA

V
SK

É 
CK

  PORTA OPTIMA 5850 F1 a Hostel ****  5 dní

  RIALTO 6250 (1. termín) / 6950 (2. t.) Hotel **  6 dní

  TRAVEL 2002 10990 Hotel ***  7 dní

  VELIGRAD TOUR 6990 Hotel **  7 dní

  WISNAR 5190 F1   10 dní

   

  SL
O
V
EN

SK
Á
 C
K 

PAXTOUR 12354 Hotel ***  7 dní
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V následujícím grafu jsou uvedeny názvy cestovních kanceláří (vodorovná osa) a 

cenové relace (svislá osa). Cestovní kancelář Firo – tour je v grafu uvedena dvakrát, 

protože má dva typy poznávacího zájezdu do zemí Beneluxu.  CK Rialto je uvedena 

také dvakrát. Sice nemá dva typy poznávacího zájezdu do Beneluxu, ale má stejný 

zájezd ve dvou termínech. Termíny jsou v jiné cenové relaci.  

 
 

Graf 2. Ceny zájezdů (v Kč) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Z grafu vyplývá, že nejlevnější zájezd organizuje cestovní kancelář Ko – tour. 

Nejdražší zájezd nabízí cestovní kancelář Firo – tour. Musíme ale brát v úvahu, že 

zájezdy mají odlišnou délku trvání.  

Tudíž kdybych hodnotila zvlášť zájezdy s délkou trvání zájezdu 5 dní, nejlevnější by 

byla cestovní kancelář Ko – tour, nejdražší pak cestovní kancelář Firo – tour. Tady je 

to stejné jako u předchozího výsledku. 

U zájezdů s délkou trvání 6 dní organizuje nejlevnější zájezd CK Slan tour, nejdražší 

pak CK Bus tourist.  

Zájezd s délkou trvání 7 dní je nejlevnější u CK Veligrad tour a nejdražší u CK Firo -  

tour.  

Dále už je jen zájezd na 10 dní, který pořádá CK Wisnar. Za tento poznávací zájezd 

na 10 dní požaduje CK Wisnar pouhých 5 190,- Kč. Ale bydlí se v Hotelu F1. 

Když vezmu v úvahu všechna kritéria hodnocení nejdražší cestovní kancelář z mých 

deseti vybraných je CK Firo – tour a nejlevnější cestovní kancelář je CK Wisnar. 
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V grafu 3 jsou uvedeny druhy ubytovacích zařízení u poznávacích zájezdů do zemí 

Beneluxu. Většinou se na tomto typu zájezdu spí každou noc v jiném zařízení. Pokud 

tedy není zájezd s poznámkou „Bez nočních přejezdů ” nebo je to hvězdicový zájezd. 

Z důvodu časové tísně se také využívá nočních přejezdů autobusem nebo 

autokarem z jednoho státu do druhého. U těchto typů zájezdu s nočními přejezdy je 

patrná nižší cena zájezdu, jelikož není využíváno ubytovacích služeb poznávaných 

států.  

 
 
 

Graf 3. Druhy ubytovacích zařízení po dobu zájezdu 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Co se týká druhu ubytování, tak z grafu vyplývá, že nejčastěji jsou turisté ubytováni v 

2 * hotelu. Dále jsou to pak 3 * hotely a hotely Formule 1.  
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Graf 4. nám ukazuje cestovními kancelářemi nejčastěji stanovenou délku 

poznávacích zájezdů do zemí Beneluxu.   

 
 
 

Graf 4. Délka trvání zájezdů 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nejčastěji jsou tyto poznávací zájezdy cestovními kancelářemi voleny na dobu  

6 a 7 dní. Tato délka je stanovena s ohledem na počet poznávaných míst.
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ZÁVĚR 

Úkolem mé bakalářské práce je porovnání nabídky zájezdů cestovních kanceláří do 

zemí Beneluxu, porovnávat budu české i zahraniční cestovní kanceláře v určitých 

oblastech.  Cílem bylo srovnat nabídku poznávacích zájezdů jednotlivých cestovních 

kanceláří.  

V teoretické části jsou popsány základní pojmy z oblasti cestovního ruchu a 

ekonomiky. V další kapitole analyzuji dominantní atraktivity cestovního ruchu 

v České republice a v zahraničí. Dále je v teoretické části popsán cestovní ruch zemí 

Beneluxu, uvedeny jsou praktické informace a zajímavosti o Belgii, Nizozemsku a 

Lucembursku, tedy o zemích Beneluxu netradičně. Další kapitola mé bakalářské 

práce se zabývá určitými specifikami v nabídce cestovního ruchu.  

Teoretická část je podložena mimo jiné i literárními prameny uvedenými v seznamu 

použitých zdrojů.  

V praktické části je proveden rozbor poznávacích zájezdů do zemí Beneluxu u deseti 

cestovních kanceláří z České republiky. Uvedla jsem kontakty na tyto cestovní 

kanceláře, stručné informace o nich, trasu a program zájezdu, včetně ceny a druhu 

ubytovacího zařízení.  

Jelikož téma mé bakalářské práce zní: „Benelux v evropské konkurenci cestovních 

kanceláří”, bylo mým cílem vybrat k cestovním kancelářím z České republiky také 

konkurenci ze zahraničí. Jako zahraniční konkurenty jsem zvolila státy, sousedící 

s Českou republikou, tj. Německo, Polsko, Rakousko a Slovensko. Po usilovném 

hledání zahraničních cestovních kanceláří, které by nabízely zájezd do Beneluxu, 

bylo mým zjištěním, že České republice může konkurovat jen Slovenská republika. 

Ostatní naše sousední státy nabízejí jen zájezdy do jedné nebo dvou zemí Beneluxu, 

ne však do všech tří států současně. Toto zjištění bylo pro mě velmi překvapivé, 

protože na počátku mé práce jsem si byla jistá, že cestovním kancelářím ze 

zahraničí nemohou naše CK konkurovat. Je to ovšem velmi milé překvapení, že 

tomu tak není.  

Mým cílem bylo také zjistit, zda se najde u nás nebo v zahraničí nějaká cestovní 

kancelář, která se specializuje na poznávací zájezdy do zemí Beneluxu. Výsledkem 
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bylo zjištění, že žádná z mnou prověřovaných CK se přímo nespecializuje na tyto 

zájezdy. Myslím si, že volba zájezdu jde ruku v ruce s trendem dnešní doby a

lidé volí spíše formu odpočinkové dovolené než formu poznávacího zájezdu. Bylo 

zjištěno, že tento typ poznávacího zájezdu patří mezi volbu spíše starších občanů. 

Dalším mým úkolem bylo najít cestovní kanceláře, které by nabízely zájezdy do 

Beneluxu i pro studenty. Z vybraných cestovních kanceláří měla tuto nabídku jen 

cestovní kancelář Wisnar z Kopřivnice. Tím mi došlo, že konkurence v nabídce 

školních zájezdů do Beneluxu není téměř žádná.  

Do volby cestovní kanceláře mou osobou na základě zjištěných poznatků by patřila 

cestovní kancelář Rialto z Přerova. Tuto CK jsem si zvolila proto, že se mi nejvíce 

zamlouvá jejich trasa zájezdu. Délka zájezdu je 6 dní a to si myslím, že bohatě stačí 

na poznávací zájezd, aby lidé nebyli příliš unaveni. Cena tohoto zájezdu je 

vyhovující. Ubytování ve 2* hotelu je v pořádku, protože dominantou poznávacího 

zájezdu není ubytování, ale navštívená místa. Další kritérium, podle čeho jsem 

zvolila cestovní kancelář Rialto je, že když vyhledávám zájezd pro sebe, dívám se na 

to, kde má cestovní kancelář své sídlo z důvodu případné reklamace nebo řešení 

jiného problému.  

Musím říci, že slovenská cestovní kancelář Paxtour má také velmi zajímavý zájezd, 

ale chybí mi tam prohlídka známého Madurodamu a Atomia a u zájezdu není již tak 

lákavá cena.   

Musíme brát v úvahu, že vždy není rozhodující cena zájezdu, ale jaká je jeho trasa a 

jaká místa se při cestě navštíví. Každý se musí rozhodnout, kolik chce do zájezdu 

investovat finančních prostředků. U vybraných cestovních kanceláří je to totiž tak, že 

u zájezdu, který je levnější, nemá tak bohatou trasu jako ty cestovní kanceláře, které 

nabízí sice dražší zájezd, ale zato se turisté podívají do všech krásných míst 

Beneluxu.  

V současnosti je myšlenka toho, kdo tvoří zájezd omezená. Je totiž závislá na 

několika ovlivňujících faktorech. Při tvorbě produktu musí zadavatel vytvořit celkově 

lukrativní nabídku zájezdu z hlediska ceny, délky trvání zájezdu a počtu navštívených 

míst. Kritérium ceny je v současné době ovlivněno probíhající takzvanou 
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ekonomickou krizí. Cestovní kanceláře budou určitě mezi sebou soupeřit, kdo 

zorganizuje levnější zájezd. Budou soutěžit o cenu a každý bude chtít obstát

 v konkurenčním boji cestovních kanceláří na poli cestovního ruchu. Z toho plyne ale 

riziko, že kvalita zájezdů nebude tak výrazná.
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Příloha č. 1 Cestovní kancelář Bus tourist [7] 

Program zájezdu: 

1. den: Odjezd z Hradce Králové v 17 hodin. Přejezd přes Německo do Nizozemí. 

2. den: Snídaně, dopoledne návštěva květinového parku Keukenhof. Prohlídka 

květinového korza. Krátká zastávka v lázeňském městě Noordwijk. Cesta na 

ubytování přes oblast rozkvetlých polí. Večeře a nocleh u Amsterdamu. 

3. den: Snídaně v hotelu. Prohlídka vesničky Zaanse Schans, poté cesta k větrným 

mlýnům v Sheermeeru. Návštěva farmy na výrobu sýrů a dřeváků, možnost 

ochutnávky tradičních herynků ve vesničce Volendam. Odpoledne Amsterdam. 

Návštěva brusíren Gaston, bleší trh na Waterloo plain, květinový trh na břehu 

grachtu Singel. Možnost projížďky lodí po grachtech, náměstí Dam s královským 

palácem, procházka čtvrtí „červených lamp ”. Ubytování na stejném místě, večeře. 
4. den: Snídaně v hotelu, odjezd do Den Haagu, okružní jízda městem (Binnenhof). 

Návštěva Madurodamu. Procházka lázněmi Scheweningen. Návštěva města Delft. 

Náměstí Grotte Kerk, historické uličky podél grachtů. Průjezd městem Rotterdam 

(Euromast, nábřeží řeky Neuve Maas, Erasmův most). Přejezd do Gentu. Ubytování, 

po večeři večerní prohlídka města. 
5. den: Snídaně. Brusel. Pěší prohlídka centra města, “Rybí ulička”, náměstí La 

Grand Place, Manneken Pis. Prohlídka oblasti Laeken (královský palác, královské 

skleníky, čínská čajovna a pagoda, Atomium…). Odpoledne návštěva hlavního 

města Lucemburk, pěší okruh městem. Večeře a odjezd do Německa. 
6. den: Přejezd přes Německo, návrat do České republiky. Příjezd v dopoledních 

hodinách. 

 

 
Příloha č. 2 Cestovní kancelář Firo – tour [8] 

Program zájezdu: 

1. den: Odjezd z ČR v ranních hodinách přes Německo do Holandska. V podvečer 

ubytování, nocleh. 

2. den: Den Haag, sídlo nizozemské vlády a mezinárodního soudního dvora. Poté 

Madurodam, zastávka v Scheweningenu, přímořském letovisku, fakultativně možnost 

návštěvy akvária See Life. Delft a jeho delfská majolika. Návrat na nocleh. 



 

 

3. den: Návštěva zahrady Keukenhof, v srpnovém termínu prohlídka největší 

světové burzy květin v Aalsmeeru. Naarden – poslední místo odpočinku 

J. A. Komenského. Skanzen Zaanse Schans, zde bude výklad a degustace sýra 

v sýrárně Alida Hoeve ve Volendamu. Návrat na nocleh. 

 4. den: Amsterdam - prohlídka města, fakultativně plavba lodí po grachtech, 

brusírna diamantů, květinový trh, náměstí Dam a fakultativně muzeum Madame 

Tussaud‘s. Přejezd na ubytování do Belgie, nocleh.  

5. den: Antverpy, přístav diamantů na řece Šeldě. Brusel, prohlídka města (náměstí 

Grotte Markt, Manneken Pis, fakultativně návštěva Atomia). Návrat na nocleh.  

6. den: Bruggy (náměstí de Markt). Gent, město protkané kanály láká k plavbě po 

grachtech. Návrat na nocleh.  

7. den: Přejezd do Lucemburku, prohlídka hlavního města. V odpoledních hodinách 

odjezd do ČR, návrat ve večerních hodinách. 

 

Příloha č. 3 Cestovní kancelář Intertrans [9] 
 

Program zájezdu: 

1. den: Odjezd z Plzně ve 23 hodin, průjezd Německem. 

2. den: Ráno příjezd do Lucemburku. Přejezd do oblasti pohoří Ardeny, kde bude 

zastávka v Ettelbrücku. Zde fakultativně návštěva muzea generála Pattona. Poté 

návštěva města Diekirch. S oblastí Arden se účastníci zájezdu rozloučí v belgickém 

Bastogne s monumentálním památníkem americké armádě. Odjezd na ubytování, 

nocleh. 

3. den: Snídaně. Odjezd do Brugg. Dopoledne přejezd do Gentu (katedrála sv. 

Bavona, vodní hrad Gravensteen, most sv. Michala, nábřeží Graslei). Závěr dne 

bude stráven v Bruselu (prohlídka náměstí Grande Place, procházka „uličkami 

labužníků“, Manneken Pis. Odjezd do hotelu, nocleh. 

4. den: Snídaně. Poté univerzitního město Leuven. Zastávka u Atomia. Následuje 

město Mechelen s jeho katedrálou. Odjezd do Antverp (katedrála Panny Marie, 

náměstí Grotte Markt). Odjezd do hotelu, nocleh. 

5. den: Po snídani odjezd do hlavního města – Amsterdamu. Pěší prohlídka 

„Benátek severu“ zahrnuje třídu Damrak, náměstí Dam, Královský palác, Nový 

kostel, Mincovní věž, Rembrandtův dům,… Fakultativně projížďka lodí po městských 



 

 

kanálech. Možnost návštěvy muzea Madame Tussaud’s. Ve večerních hodinách 

odjezd zpět do ČR. 

6. den: Předpokládaný návrat do 9 hodin. 

 

 

Příloha č. 4 Cestovní kancelář Ko – tour [10] 

Program zájezdu: 

1. den: Odjezd v odpoledních hodinách z ČR přes Německo. 

2. den: Ráno příjezd do Lucemburku – prohlídka města. Další zastávkou bude 

bojiště Waterloo. Po prohlídce následuje hlavní město Belgie Brusel (Velké tržní 

náměstí s impozantní radnicí, Královské náměstí, Šibeniční pahorek, budova 

Nejvyššího soudu a objekt Ministerstva spravedlnosti). Odjezd na ubytování do 

Gentu. 

3. den: Po snídani krátká prohlídka Gentu a poté hanzovní město Bruggy. Návštěva 

půvabného města Delft, proslaveného známou delfskou keramikou (fajánsí). Zbytek 

dne prohlídka města Den Haag (prohlídka Madurodamu). 

4. den: Po snídani Zaanse Schans – skanzen s větrnými mlýny, ukázka výroby 

dřeváků a sýrů. Závěr pobytu v Nizozemí bude patřit Amsterdamu – prohlídka města, 

brusírna diamantů firmy Coster Diamonds, květinový trh a náměstí Dam s 

Královským palácem. Možnost fakultativní projížďky lodí po grachtech. Ve večerních 

hodinách odjezd do ČR.  

5. den: Předpokládaný návrat v poledních hodinách 

 

 

Příloha č. 5 Cestovní kancelář Slan tour [11] 

Program zájezdu: 

1. den: Ve večerních hodinách odjezd z ČR. 
2. den: Dopoledne příjezd do Lucemburku (prohlídka města). Odpoledne přejezd do 

Belgie, prohlídka metropole Evropy - Bruselu (náměstí Grotte Markt, Manneken Pis, 

Atomium a další pozoruhodnosti). Nocleh v hotelu. 



 

 

3. den: Návštěva města Bruggy (prohlídka centra). Odpoledne návštěva Gentu. 

Nocleh v hotelu. 

4. den: Celodenní program po trase: skanzen 19 větrných mlýnů Kinderdijk, Delft, 

park Madurodam, nejvýznamnější historické i moderní stavby země. Nocleh v 

soukromí. 

5. den: Snídaně. Nejprve návštěva Keukenhofu, poté Amsterdam - pěší prohlídka 

(květinový trh, bleší trh, možnost fakultativní projížďky lodí po grachtech, odpoledne 

volný program). Ve večerních hodinách odjezd do ČR. 

6. den: Návrat do ČR v dopoledních hodinách. 

 

 

Příloha č. 6 Cestovní kancelář Portra Optima [12] 

Program zájezdu: 

1. den: Odjezd v odpoledních hodinách. Cesta nonstop s hygienickými zastávkami. 

2. den: V ranních hodinách příjezd do Belgie, prohlídka hlavního města Bruselu - 

sídla EU, náměstí Grotte Markt, radnice, Atomium a Manneken Pis. Dále památník 

Waterloo. Odpoledne návštěva města Lucemburk (sídla soudu EU a Evropské 

investiční banky, katedrála Panny Marie). Podvečerní prohlídka Antverp - města 

diamantů a Rubense, druhého největšího přístavu Evropy, hrad Sten, Rubensův 

dům. Příjezd do Holandska, ubytování, nocleh. 

3. den: Snídaně. V ranních hodinách procházka univerzitním městem UTRECHT- 

možnost plavby po grachtech, krátká zastávka ve městě Den Haag (královský palác 

a sídlo Mezinárodního soudního dvora), vycházka po promenádách přímořského 

letoviska Scheweningen, možnost návštěvy mořského akvária. V podvečerních 

hodinách možnost návštěvy delfinária ve městě Haderwijk nebo hlavního města 

Nizozemí - Amsterdam (plavba lodí po grachtech, možnost návštěvy Muzea 

voskových figurín Madame Tussaud's. Nocleh. 

4. den: Snídaně. Ranní zastávka ve skanzenu větrných mlýnů – Schermerhorn, 

návštěva města sýrů – Alkmaar. Afsluitdijk - nejsevernější nizozemská hráz 

(projížďka po ní autobusem a zastávka na vyhlídkové plošině). Zastávka na farmě - 

ukázka výroby sýrů a dřeváků ve Volendamu. Možnost plavby lodí na ostrov Marken. 

Návrat do ČR. 



 

 

5. den: V ranních hodinách do Ambergu - návštěva Kurfiřtských lázní (aquapark pod 

střechou s vodními atrakcemi - vířivky, tobogán, divoká voda, parní lázeň) - příjemné 

dopolední osvěžení a relaxace. Návrat do ČR ve večerních hodinách. 

 

 

Příloha č. 7 Cestovní kancelář Rialto [13] 

Program: 

1. den: Odjezd večer přes Prahu do Německa (noční přejezd)  
2. den: Dopoledne příjezd do Lucemburska, prohlídka hlavního města, odpoledne 

přejezd do Bruselu, cestou zastávka u památníku Waterloo, pěší prohlídka centra 

Bruselu (náměstí Grotte Markt), večer přejezd kolem areálu výstavišť se zastávkou u 

Atomia. Ubytování. 
3. den: Ráno prohlídka starobylého města Bruggy, kolem poledne návštěva 

přístavního města Antverpy, odpoledne odjezd do Nizozemí, zastávka v evropském 

přístavu Rotterdam – možnost výjezdu na vyhlídkovou věž Euromast.  Večer 

ubytování, nocleh. 
4. den: Snídaně, dopoledne návštěva Alkmaaru - tradiční trh sýrů. Kolem poledne 

zastávka v městečku, odpoledne Den Haag (centrum s vládními budovami 

Binnenhof, budova Mezinárodního soudního dvora, Madurodam). K večeru zastávka 

v lázních Scheweningen, návrat na nocleh. 
5. den: Snídaně, dopoledne skanzen Zaanse Schans (historické mlýny, výroba 

dřeváků, výroba sýrů), krátká zastávka v městečku Volendam a Marken. Poté 

přejezd do Amsterdamu - příjezd na Muzejní náměstí - Rijksmuzeum, pěší procházka 

centrem města (muzeum Madame Tussaud’s). Volno. Večer fakultativně projížďka 

lodí po grachtech, čtvrť “červených luceren”, pozdě večer odjezd přes Německo do 

ČR. 
6. den: Příjezd v odpoledních hodinách.  
 

 

 

 

 



 

 

Příloha č. 8 Cestovní kancelář Travel 2002 [14] 

Program zájezdu: 

1. den: V ranních hodinách odjezd z Brna, Prahy do Německa. V podvečer zastávka 

v lázeňském Wiesbadenu, který je označován za „historickou perlu“ Německa. Večer 

dojezd na ubytování.  

2. den: Ráno cesta do Lucemburska (prohlídka hlavního města). Odtud se bude 

pokračovat do Belgie (památník Waterloo a prohlídka hlavního města Bruselu - 

náměstí Grande Place, 60 centimetrová soška „čůrajícího” chlapečka). Navečer 

ubytování v okolí města.  

3. den: Po snídani čeká k navštívení město Gent. V Bruggách bude seznámení s 

jádrem města během okružní plavby po kanálech. Pozdní odpoledne bude stráveno 

v belgickém městě – Antverpy (náměstí Grotte Markt). Ubytování.  

4. den: Po snídani odjezd do Rotterdamu (prohlídka města, věž Euromast). Dále v 

Delftu návštěva keramičky (sledování výroby delfské fajáns). Poté bude následovat 

sídelní město královny a parlamentu Den Haag (Binnenhof). Přejezd na ubytování.  

5. den: Snídaně. Aalsmeer (největší květinová burza na světě). Dále bude výprava 

do města Alkmaar (zde podívaná na sýrové trhy). Projížďka rybářskou vesničkou 

Volendam (pohled na rybářské příbytky). Podle času bude zastávka v Naardenu. 

Večer návrat na ubytování.  

6. den: Po snídani skanzen holandské vesnice Zaanse Schans v Zaandamu 

(prohlídka dřevěných domků a větrných mlýnů, výroba dřeváků a ochutnávka sýrů). 

Zbývající část dne návštěva hlavního města Amsterdamu (projížďka lodí po 

grachtech, květinový trh, muzea). V podvečer rozloučení s Holandskem a návrat zpět 

do ČR přes Německo. 

7. den: V poledních hodinách příjezd do ČR. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Příloha č. 9 Cestovní kancelář Veligrad tour [15] 

Program zájezdu: 

1. den: Odjezd z Uherského Hradiště přes Německo. 

2. den: Příjezd do hlavního města Lucemburska (prohlídka města, památník 

Waterloo). Odjezd na ubytování do Belgie. Nocleh. 

3. den: Snídaně, odjezd do Bruselu (prohlídka hlavního města Belgie, náměstí 

Grotte Markt, Manneken Pis - soška čůrajícího panáčka, budovy EU a NATO, 

veletržní  

areál – Atomium), odjezd do Brugg, prohlídka historického centra. Ubytování, nocleh. 

4. den: Snídaně, odjezd do sídelního města Den Haag, prohlídka Binnenhofu, vládní 

dvůr, budova Mezinárodního soudního dvora, návštěva Madurodamu – miniaturní  

Holandsko, procházka v přímořských lázních Scheweningen. Odjezd na ubytování, 

nocleh.  

5. den: Snídaně. Účast na květinovém korzu, návštěva největší květinové zahrady 

Keukenhof, odjezd do rybářského městečka Volendam, návštěva sýrárny a výrobny 

dřeváků, skanzen větrných mlýnů Zaanse Schans. Odjezd na ubytování, nocleh.  

6. den: Snídaně, ráno příjezd do Amsterodamu, projížďka lodí po grachtech (vodní 

kanály), procházka historickým centrem města, návštěva Rijksmuzea, brusírna 

diamantů, návštěva muzea J. A. Komenského v Naardenu. Odjezd do ČR. 

7. den: Odpoledne příjezd do Uherského Hradiště. 

 

 

Příloha č. 10 Cestovní kancelář Ing. Wisnar [16] 

Program zájezdu: 

1. den: Odjezd k večeru přes Německo. 

2. den: Ráno příjezd do Lucemburku. Procházka hlavním městem Velkovévodství 

(katedrála s hrobkou Jana Lucemburského, Velkovévodský palác, pevnosti a 

kasemata nad říčkami Pétrousse a Alzette, dolní město,…). Přejezd Belgií. Zastávka 

u památníku bitvy u Waterloo. Brusel (procházka historickým centrem města, 

královský palác, Grande Place s radnicí, kašna s „čůrajícím chlapečkem“ Manneken 



 

 

Pis, Královská pasáž, ulice labužníků Rue de Boucherie, katedrála St. Michel et 

Gudoule,…). Ubytování, nocleh. 

3. den: Ráno zastávka u Atomia, symbolu světové výstavy Expo 58. Odjezd do 

Nizozemska (lokalita 19 větrných mlýnů v Kinderdijku), přístavní Rotterdam 

(vyhlídková věž Euromast), květinový park Keukenhof, krátká zastávka v sídelním 

městě vlády Den Haagu. Nocleh. 

4. den: Kaatwoude (exkurze v sýrárně a výrobně dřeváků), pak prohlídka 

Amsterdamu (muzea - Rembrandt, Rijksmuzeum, Van Gogh,…). Plavba lodí po 

grachtech. Večer odjezd. 

5. den: Návrat dopoledne do ČR. 

 

 

Příloha č. 11 Cestovní kancelář Paxtour [17] 

Program zájezdu: 

1. den: V ranních hodinách odjezd z Brna do Německa. Svoz z Bratislavy je při 

minimálním počtu 6 osob. V podvečer procházka městem Wiesbaden (perla 

Německa – památka UNESCO). Večer příjezd na ubytování. 
2. den: Po snídani hlavní město Lucemburk. Odtud zájezd pokračuje do Belgie, zde 

památník Waterloo a odpoledne hlavní město Brusel (náměstí Grande Place, 

radnice, Manneken Pis). V podvečerních hodinách ubytování v okolí města. 
3. den: Snídaně. Poté odjezd do Gentu, dále Bruggy, Antverpy (náměstí Grotte 

Markt). Ubytování. 

4. den: Po snídani následuje Rotterdam (věž Euromast). Město Delft (zde ukázka 

tradiční výroby delfské fajáns). Den Haag. Večer příjezd na ubytování. 

5. den: Po snídani klienty čeká Aalsmeer (nějvětší květinová burza na světě). Další 

zastávkou bude středověký Alkmaar (zde sýrové trhy). Následuje rybářské městečko 

Volendam. Večer návrat na ubytování. 

6. den: Snídaně. Návštěva skanzenu Zaanse Schans v Zaandame (prohlídka 

dřevěných domečků, větrných mlýnů, tradiční výroba dřeváků a ochutnávka 

holandských sýrů). Zbytek dne je věnován prohlídce hlavního města Amsterdam. 

Možnost projížďky lodí po grachtech, květinový trh a také návštěva některých 



 

 

z muzeí – Van Gogh, Rijksmuzeum, muzeum Madame Tussaud’s). V podvečer 

návrat do ČR přes Německo. 

7. den: Příjezd do ČR v dopoledních hodinách. Svoz do Bratislavy. 
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