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KVĚTINOVÁ ZAHRADA
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HOLIDAY WORLD
INFOTOUR A CYKLOTURISTIKA

SETKÁNÍ PŘÍZNIVCŮ

CK HOŠKA TOUR

KEUKENHOF

CESTOVINY

ČLÁNKY

ÚVODNÍ SLOVO
Po letošní mírné a krátké zimě už začínáme pozorovat, že jaro je tu. A nás bude lákat
vykoupání ve slovenských či maďarských termálních lázních nebo poznávání přírodních,
kulturních a historických památek. A léto tu bude co nevidět. Proto je čas se zamyslet
nad výlety s naší cestovní kanceláří. Od Velikonoc s námi můžete vyrazit na
prodloužené víkendy do blízkých i vzdálenějších destinací. Naše zájezdy se začínají
obsazovat a jsou i takové, kde přidáváme další termíny. Nenechávejte nákup zájezdů na
poslední chvíli. Stále můžete získat slevu za včasný nákup a u některých zájezdů i místa
v přední časti autobusu. Věřme, že počasí nám bude přát i v jarních a letních měsících a
vy si budete z našich zájezdů odvážet jen ty nejkrásnější vzpomínky.

Lubomír Hoška
majitel CK

Grossglockner Hochalpenstrasse
Nedaleko města Zell am See v Rakousku, které je oblíbeným cílem
turistů a kde má CK Hoška Tour při některých zájezdech
ubytování, se nachází pohoří Vysoké Taury, do kterého spadá i
Grossglockner, nejvyšší hora Rakouska. Až k vyhlídce na tuto
majestátní horu u ledovce, který se však rok od roku zmenšuje,
vede vyhlídková horská silnice. U silnice se nachází různá
turistická centra s prodejem suvenýrů, nebo kavárnou či
restaurací, ale hlavně s expozicí o přírodě nebo historii Národního
parku Vysoké Taury. V hlavním turistickém centru, nebo
dokonce i ,,městečku'', se přímo před nejvyšší horou celého
Rakouska nachází i expozice o automobilismu. Dále tam je prosklená věž s dalekohledy,
které si můžete volně půjčit, a tak si vychutnávat okolní krajinu více zblízka. Velmi
pěkným zážitkem může být i krmení svišťů, kteří tam volně žijí a nebojí se k vám přiblížit.
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Jak uvařit pravý Marillenknődel
Nejprve máslo
našleháme do
pěny a
postupně
přidáme
žloutky, krupici
a špetku soli.
Poté
našleháme
bílky a jemně vmícháme do směsi. Postupně přidáme
hladkou mouku a tvaroh. Ze směsi vypracujeme
hladké těsto. Z těsta uděláme přibližně osm
centimetrů silný váleček a dáme ho na půl hodiny až
hodinu odpočinout do ledničky. Následně omyjeme
meruňky a odstraníme z nich pecky, které následně
nahradíme kostkou cukru. Meruňky poté zabalíme do
těsta a vytvarujeme knedlíky. Knedlíky dáme do téměř
vroucí vody, která ale nesmí bublat, na 15 minut. Do
rozehřátého másla přidáme strouhanku, cukr a
vanilkový cukr. Necháme osmažit do zlatova a
dochutíme skořicí. Uvařené a osušené knedlíky
obalíme ve směsi, polijeme rozpuštěným máslem a
posypeme moučkovým cukrem. Podáváme.

Ingredience na 12 knedlíků.
12

meruněk

12

kostek cukru

140 g

másla

140 g

krupice

140 g

hladké mouky

2

žloutky

2

bílky

500 g

tvarohu

200 g

másla

400 g

strouhanky

80 g

cukru

vanilkový cukr
sůl
mletá skořice
moučkový cukr

15 min.

Květinová zahrada KEUKENHOF
Každý rok se v Nizozemsku, a to nedaleko města
Lisse koná květinová výstava Keukenhof, kdy se
rozsáhlý lesopark zaplní pestrobarevnými květy
především tulipánů, které jsou pro Nizozemsko
typické. Z těchto květů bývají často sestaveny
různé obrazce. V parku se nachází i tradiční
Holandský větrný mlýn s výhledem do okolní
krajiny, nebo skleníky s výstavou různých druhů
cibulovin. Nechybí ani obchůdky, kde si může
každý koupit domů cibulky nebo typický
holandský suvenýr. Keukenhof je v programu u
zájezdu ,,Jarní květinové korzo´´, který najdete v
katalogu na straně 6.
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Cykloturistické zájezdy
Letos se dobře obsazují cykloturistické zájezdy. Jsou zpravidla vedeny po dobře
značených cyklostezkách. Všichni účastníci dostanou podrobný popis jednotlivých tras.
Rychlejším turistům nebudeme bránit v jejich rozletu. A kdo nebude chtít riskovat
samostatnou jízdu, bude mít možnost jet společně s naším zkušeným průvodcem.
Tempo přizpůsobí vašim schopnostem, dozvíte se zajímavé informace o památkách na
trase, zajistí drobnou opravu přímo na trase a čas budete mít i na odpočinek a
občerstvení. Jistotou vám bude doprovodný autobus na většině tras.

Veletrh cestovního ruchu Infotour a Cykloturistika
V polovině března se v Hradci Králové uskutečnil veletrh cestovního ruchu Infotour a
Cykloturistika. Zde se mohli návštěvníci dozvědět plno informací o cestování, turistice
nebo najít inspiraci pro výlety, případně dovolenou. Na tomto veletrhu nesmí od
prvního ročníku chybět stánek cestovní kanceláře Hoška Tour, kde byla prezentována
letošní nabídka zájezdů. Návštěvníci měli možnost zúčastnit se soutěže o zájezd „Advent
v Norimberku.

15 min.

Ze správných odpovědí jsme v neděli 16. 3. 2014 v sídle CK vylosovali těchto 5 prvních
výherců: M. Vejborovou, J. Skřivánkovou, J. Burešovou, Z. Kryštofovou a M. Svobodu.
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Školní výlety a zájezdy
Naše cestovní kancelář pořádá zájezdy pro školní
kolektivy. Připravíme a zajistíme všechny služby
podle přání školního kolektivu, nebo navrhneme či
doporučíme ten nejvhodnější zájezd.
Při přípravě a vedení zájezdů vycházíme
z našich bohatých zkušeností. Všechny zájezdy jsou
pojištěny pro případ úpadku cestovní kanceláře a
pro celý kolektiv můžeme zajistit pojištění pro
hrazení léčebných výloh v zahraničí či pojištění pro
případ platby stornopoplatků. Pedagogický dozor
se věnuje pouze žákům a starost o vše ostatní
přebírá cestovní kancelář. Vedoucí zájezdu je
schopný řešit, a hlavně vyřešit, případné problémy,
které během zájezdu mohou nastat. Zájezd
organizovaný vlastními silami nemusí být vždy
levnější. Cestovní kancelář má kontakty na
poskytovatele služeb a může dosáhnout nižších
cen. Rovněž ručí za kvalitu všech služeb

NOVINKY
Cestopisný film ze zájedů do slovenských a
maďarských termálů s CK HOŠKA TOUR

15 mn.

http://youtu.be/G1xo0QYadPQ
NEJLEPŠÍ ALPSKÉ TÚRY - video ze Setkání
příznivců CK HOŠKA TOUR 2014
http://youtu.be/vjlwilsV5zE

Nejdelší cyklostezka v Evropě měří 6 000
km a objíždí celé Severní moře. Trasa
využívá čtyř trajektů. Projeli byste to na
jeden zátah?
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Veletrh Holiday World
Již od roku 1996 nesmí chybět na tomto
mezinárodním veletrhu také náš stánek. V
pražských Holešovicích byla opět přehlídka všeho
zajímavého z cestování. Prezentovaly se zde
české kraje, zahraniční země, nebo další subjekty
spojené s cestovním ruchem. Mohli jste
obdivovat pestrou ochutnávku chutí, vůní a
barev.
Blahopřejeme výhercům v SMS soutěži
,,Zájezdy za milion" k výhře poukázek po
Kč 5 000,--. Přímo v našem stánku si návštěvníci
veletrhu mohli zasoutěžit, vyplněním krátkého
kvízu, o 10 míst na adventní zájezd do
Norimberku.
Ze správných odpovědí jsme v pondělí 24. 2.
2014 v sídle CK vylosovali tyto výherce:
R. Vojtušovou, B. Paimovou, J. Pánkovou, L.
Mariánkovou, P. Buriánkovou, K. Zapadla,
S. Flégla, I. Holíkovou, F. Hostičku a R. Mesmera.
Petr Hoška

Video-reportáž z
veletrhu Holiday World
http://youtu.be/wkND1f5UyWk
Gratuluje 5 výhercům z naší soutěže při veletrhu
Regiontour v Jablonci n. N.: D. Stuchlíková, V. Valeš,
J. Konečný, M. Drahoš a J. Soukup. S ohledem na
místo odjezdu byl vybrán zájezd s pěší turistikou
"Kouzlo Saského Švýcarska,“ Všem výhercům
blahopřejeme a těšíme se nashledanou na zájezdu.
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SETKÁNÍ PŘÍZNIVCŮ CK
Děkujeme všem příznivcům cestovní kanceláře za jejich
účast na jubilejním dvacátém „Setkání příznivců CK
HOŠKA TOUR“. Tato akce se uskutečnila v kulturním sále
a přilehlých prostorách v hotelu Grand v areálu
bělohradských lázní. To, že o akce tohoto typu je rostoucí
zájem dokládá fakt, že letošní účast překonala i vysokou
loňskou a byla naprosto srovnatelná s bohatou účastí v
první polovině devadesátých let.
V průběhu prvního únorového sobotního odpoledne a
večera mohlo přes 200 účastníků akce objevovat a
obdivovat krásy cílů cest s cestovní kanceláří HOŠKA
TOUR.
Kromě promítání fotografií a videí jednotlivých průvodců
s jejich komentáři, měl každý možnost se zdarma
zúčastnit tomboly nebo si za sníženou cenu zaplavat v
lázeňském bazénu. Účastníci setkání odcházeli plni
cestovatelských dojmů a se spoustou dárků od CK.
Na další ročník, již jednadvacátý, se můžete přijet podívat
opět za rok.
Petr Hoška

Videa ze setkání naleznete
na našem YouTube kanálu.

Foto: Petr Hoška, Jan Hoška
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TIPY NA ZÁJEZDY
JARNÍ KVĚTINOVÉ KORZO
Země:

Nizozemsko

Termín:

30.4.2014 - 5.5.2014

Cena:

6 650,- Kč + Využijte našeho bohatého slevového
systému.
To nejlepší z Holandska poznáte při poznávacím zájezdu do této
atraktivní země. Čekají vás rozkvetlé parky, větrné mlýny,
zvonkohry, zajímavé skanzeny a pozoruhodná holandská města.
Seznámíte se s výrobou dřeváků a navštívíte výrobnu sýrů.
Květinové korzo patří k tomu nejkrásnějšímu a nejvoňavějšímu, co
můžete v Holandsku spatřit a zažít. Turistická sezóna začíná právě
v Holandsku.

Podrobné informace na: http://hoska-tour.cz/zajezdy/z030/z030.htm

Pěší turistika /
Vysokohorská turistika

POVÁŽSKÝ INOVEC - TRIBEČ
Země:

Slovensko

Termín:

12.6.2014 - 15.6.2014

Cena:

3 950,- Kč + Využijte našeho bohatého slevového
systému.

Pěší turistika s poznávacím programem. Pohoří Povážský Inovec
a Tribeč nabízejí jedinečnou přírodu, tajuplnou historii a
unikátní památky. I když se jedná o poměrně zalesněná pohoří,
trasy jsou sestaveny tak, že o pěkné výhledy nepřijdete. Vydejte
se s námi do těchto romantických a zatím neobjevených míst.
Podrobné informace na:
http://hoska-tour.cz/zajezdy/z140/z140.htm

Cykloturistika

Z ALP K JEZERU LAGO DI GARDA
Země:

Itálie

Termín:

31.5. - 6.6.2014

Cena:

7 350,- Kč + Využijte našeho slevového systému.

Cyklistické trasy vás provedou nádherným krajem v severní
části jezera Lago di Garda. Jezero, nad kterým se tyčí vysoké
skalní stěny, vám bude připomínat norský fjord. Celá oblast je
také vyhlášenou vinařskou lokalitou se spoustou středověkých
hradů. Budete mít možnost se vykoupat v nádherných alpských
jezerech. Projedete se po nových vyhlídkových cyklostezkách v
údolí Valle di Ledro. Jednotlivé trasy jsou místy lehké, protože
vás čekají dlouhé sjezdy. Někdy středně obtížné. To když se přeci
jenom budete muset trochu opřít do pedálů. Individuálně si lze
trasy prodloužit.
Podrobné informace na: http://hoska-tour.cz/zajezdy/z710/z710.htm
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Památky, které musíte vidět.
Poznávací zájezd za nejzajímavějšími
klenoty Londýna a jihovýchodní
Anglie. Váš čas v Anglii odměří s
přesností jedné sekundy hodiny na
věži Westminsterského paláce Big Ben
- symbol města.

LONDÝN A JIHOVÝCHODNÍ ANGLIE
Země:

Velká Británie

Termín:

11.6. - 16.6.2014

Cena:

7 850,- Kč + Využijte našeho
bohatého slevového systému.

Podrobné informace na: http://hoska-tour.cz/zajezdy/z160/z160.htm

Změna u zájezdu na Madeiru
Zájezd na Madeiru v termínu 3. 7. – 10. 7. 2014
původně s poznávacím programem byl zrušen a
nahrazen zájezdem s turistickým programem.
Program se shoduje se zájezdem č. 620.

MADEIRA - TURISTICKÁ I.
Země:

Portugalsko

Termín:

30.6.2014 – 10.7.2014

Cena:

28 480,- Kč + Využijte našeho
bohatého slevového systému.

Podrobné informace na: http://hoska-tour.cz/zajezdy/z620/z620.htm

BUDAPEŠŤSKÝ HRAD
A ŘETĚZOVÝ MOST

Ze zájezdu ,,Slovenské
a maďarské termály‘‘
2013

Novinky z dění v cestovní
kanceláři Hoška Tour.

Cestovatelská videa,
reportáže a další zajímavosti
z dění v CK Hoška Tour.
Náš kanál: https://www.youtube.com/user/ckhoskatour
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Cestovatelský kvíz
1. Kolik králů bylo korunováno v Remeší?
a) 10
b) 26

c) 38

2. V které obci se narodil slavný loupežník Nikola Šuhaj?
a) Koločava
b) Mukačevo
c) Jasiňa
3. Co je to Val Gardena?
a) hora

b) město

c) údolí

4. V kterém státě se nachází město Salisbury?
a) Velká Británie
b) Španělsko

c) Rumunsko

5. Nad kterým jezerem leží sportovní středisko Zell am See?
a) Thymber See
b) Zeller See
c) Zillertal See
Správné odpovědi: 1 b), 2 a), 3 c), 4 a), 5 b)

Píšete rádi cestopisy nebo rádi fotografujete?
Pochlubte se a my to rádi uveřejníme.
Své cestopisy a fotky posílejte na: petr.hoska@hoska-tour.cz

NOVINKA:
Sleva pro vlastníky Sphere card.
SLEVA NA MADEIRU
MADEIRA - POZNÁVACÍ
Poznávání ostrova věčného jara.
Na tento zájezd, který se uskuteční v termínu:
2.5. – 9.5.2014 zbývají poslední 4 místa.
Na tato místa vypisujeme slevu 1 000,- Kč.

Původní cena: 23 480,- Kč

Aktuální cena: 22 480,- Kč
1. vydání (1/2014)
Šéfredaktor: Petr Hoška
Redakce: Jan Hoška
O aktuálnosti nabídky zájezdů se informujte v CK.
NEPRODEJNÉ

© CK Hoška Tour 2014

Těšte se na další vydáni…

