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ÚVODNÍ SLOVO
Sezóna je tu. Začíná čas, na který se jistě těšíte celý rok. Ať budete relaxovat v
úchvatné přírodě nebo prozkoumávat nádherná města. To vše najdete v nabídce
CK HOŠKA TOUR. A já vám jen přeji, abyste si ty chvíle, více či méně aktivního
odpočinku, co nejvíce užili.

Lubomír Hoška
majitel CK

SOUBOJ
PAMÁTKY UNESCO
NEJVYŠŠÍ BOD
ROZLOHA
POČET OBYVATEL
DÉLKA CYKLOSTEZEK
DÉLKA TURISTICKÝCH
TRAS
„MOŘE“
POČET VĚTŠÍCH
LETIŠŤ
PRODUKCE VÍNA

MAĎARSKO vs. RAKOUSKO
8
1 014 m. n. m.
(Kékes)
93 030 km²
9 944 000
2 000 km
11 000 km

1:1
0:1
1:0
1:0
0:1

8
3 798 m. n. m.
(Grossglockner)
83 871 km²
8 462 000
12 000 km
15 000 km

NE
3

0:0
0:1

NE
6

3,5 mil. hl

1:0

3 mil. hl

VÝSLEDEK:

4:4

VS.
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Taurská cesta 2014
Text a foto: 1. ZŠ Jičín

CESTOPIS 1. ZÁKLADNÍ ŠKOLY V JIČÍNĚ.
V neděli 1.6. jsme v jedenáct hodin v noci
odjeli
na
Taurskou
cestu.
V noci jsme se sice pokoušeli v autobuse
usnout, ale protože jsme byli natěšení a
zvědaví na to, co nás čeká, ne a ne zabrat.
Také jsme tipovali, jak vyjde počasí –
zprávy se krutě rozcházely. Norské servery
předpovídaly zataženo, déšť a zimu,
Rakušané nám ale slibovali téměř ideální
počasí. Rozhodli jsme se věřit našim jižním
sousedům a svěřili to rukou svatého Petra,
což se vyplatilo. Celou dobu nás provázelo
hřejivé sluníčko a mraky byly jen
dokonalou kulisou.
Naší první zastávkou bylo Mondsee, které
nás svou neopakovatelnou atmosférou
nalákalo k návštěvě hor. Nebyli jsme
zklamaní. Berchtesgádensko nás nadchlo.
Když jsme procházeli tunelem a vezli se
zlatým výtahem na Orlí hnízdo, nepříjemně
nás lechtalo pomyšlení, že tudy chodili
nejbližší spolupracovníci Adolfa Hitlera a i
on sám zde pobýval. Tyto myšlenky ale
rychle zaplašilo úchvatné panorama hor a
pohled na Königsee. Fotoaparáty šlapaly
na plné obrátky a my nevěděli, co dřív
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fotit. Na lodi připlavbě přes Königsee jsme
se dozvěděli spoustu informací o jezeře i
nejbližším okolí a na vlastní uši jsme si
ověřili, jaká je u paty Watzmannu úžasná
ozvěna – průvodce zahrál pár tónu na
trubku a ty se pak vracely odražené od
skal zpět. U kostelíku sv. Bartoloměje jsme
chvilku posvačili a vydali se na cestu k
Zellersee, nad kterým nás čekala naše
horská chalupa. Cestu k ní jsme ale moc
nevnímali, protože pobyt v horách je krutě
vysilující a my jsme v autobuse usnuli jako
koťata. Za normálních okolností loudíme,
aby byla večerka co nejdéle, ale zde byly
učitelky nahánějící nás do pelíšků téměř
bez práce.
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V
úterý
jsme
se
rozhodovali
mezi
Krimmelskými
vodopády
a
Hochalpenstraße, která vede až k nejvyšší
hoře Rakouska Grossglockneru. Protože
začalo vykukovat sluníčko, byla volba jasná
– hory! Počasí si s námi hrálo jako s koťaty.
Vjeli jsme do hustých mraků, začalo sněžit,
všude kolem nás byly ještě bariéry sněhu,
ale jen co jsme vyjeli do země Korutany,
kde je nejvíce slunných dnů v Rakousku,
mraky se protrhaly, vykouklo sluníčko a
pohled na panorama hor a ledovec
Pasterze z vyhlídky Franze Josefa musí
každého dostat do kolen! Na každém kroku
nás také sledovali hbití svišti, kteří si velmi
pochutnávali na našich bebe sušenkách,
ředkvičkách a dalších laskominách, o které
jsme se s nimi ochotně dělili. Cestou zpět
do Zell am See co chvíli pan řidič
zastavoval, abychom mohli nalovit další
snímky této úchvatné krajiny. Zell am See
je krásné městečko u jezera, jehož vodu
ale okusili jen dva odvážlivci, my ostatní
jsme zapli bundy až ke krku a jeli na
chalupu. Pohled na rozzářené hvězdy a
lesknoucí se jezero ležící mezi horskými
velikány nenechal nikoho chladným, náš
spolužák
Vojta
dokonce
děvčatům
zarecitoval pár milostných veršíků. Dojatá
děvčata vytrhl z opojení až asi také
zamilovaný netopýr, který vlétl do pokoje a
tolik krásy ho rozrušilo natolik, že ho z
Eliščiny postele musel vyhnat až náš
horský vůdce Bičiště. Na večerku jsme se
těšili i dnes, usnuli jsme ještě rychleji než
včera. Někteří z nás ani nestačili zhasnout.

našich chmur nás probudily dvě soutěsky –
Kitzlochklamm
a
Lichtensteinklamm.
Vodopády, tříštící se voda, hluboké tůně,
skály, modř oblohy a zeleň lesa – koktejl
energie přírody!!! Ale to už nás vítal
Salzburg, město Mozartovo. Prošli jsme
jeho
malebné
uličky,
navštívili
nejvýznamnější
stavby
i
Mirabelské
zahrady. Ale to už jsme se museli loučit.
Cesta autobusem nám utekla rychle,
protože dobří přátelé se vždy umí zabavit.

Zájezd se vydařil a my musíme poděkovat
nejen naší škole, že nám ho umožnila, ale i
CK Hoška Tour a hlavně dvěma úžasným
chlapíkům, kteří vědí, jak na nás – panu
řidiči Petru Jarošovi z AD Zikmund a panu
průvodci Pavlu Bičišťovi, který nám připraví
vzpomínkové CD s podrobným popisem
cesty a spoustou fotografií, které se v naší
fotogalerii neobjevily (raději). Těšíme se na
další podobné akce.

Ve středu nám došlo, že už nás čeká jen
poslední den. Ta představa byla strašná,
klidně bychom tu ještě den dva pobyli.
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Rodný dům W. A. Mozarta.

Grossglockner Hochalpenstrasse.

Páni řidič a průvodce.

Na chalupě.

Všechny fotografie naleznete na http://www.1zs.mujicin.cz/?p=10569
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CESTOVATELSKÝ KVÍZ:
POZNÁTE VŠECHNA MĚSTA?
1

2

3

4

5

6

Správné odpovědi naleznete na straně 16.
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Schwarzsee
jezero, 2 853 m. n. m., Zermatt, Švýcarsko
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Je libo se projíždět údolní krajinou a vychutnávat
si pohled na okolní vrcholky hor?

Máme pro vás tip.

TAURSKÁ CYKLOSTEZKA

29.7.2014 - 3.8.2014

Cena: 5 150,-/ 4 900,- Kč
Každoročně opakovaný cykloturistický
zájezd s možností krácení. Trasy jsou
vedeny
většinou
po
asfaltových
cyklostezkách, částečně jemná šotolina.
Převážně
po
rovině
nebo
mírně
zvlněným terénem. Cyklostezka je
doprovázena
nádhernými
alpskými
scenériemi hlavního hřebene Vysokých
Taur a dalších pohoří. Délka základních
denních etap se pohybuje od 40 do 70

km a je možné je libovolně zkrátit či
prodloužit. Zdatnější cyklisté pak můžou
vyšlapat
na
Grossglockner
Hochalpenstrasse. Program končí v
Salzburgu,
který
je
na
seznamu
světového kulturního dědictví UNESCO.
Ubytování je na jednom místě a to s
výhledem na Zell am See a příslušné
jezero Zeller see. Zájezd je vhodný jak
pro seniory, tak i pro rodiny s dětmi.

Podrobnosti k zájezd: http://hoska-tour.cz/zajezdy/z750/z750.htm
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MAĎAŘI
RUBIKOVA KOSTKA
Rubikovu kostku vynalezl maďarský sochař Ernő
Rubik v roce 1974. O rok později ji patentoval a v
roce 1977 došlo k uvedení na trh a stala se
celosvětovým
hitem.
Byla
vyráběna
v
milionových
sériích
a
je
dokonce
nejprodávanějším produktem na zemi.
Složena je z 26 dílů z toho 12 hran, 8 rohů a 6
středů. Celé to je propojeno důmyslným
mechanizmen, který dovoluje jakoukoliv vrstvu
pootočit o 90 stupňů. Lze z ní sestrojit 43 252 003
274 489 856 000 barevných kombinací.

DYNAMO
V roce 1827 začal maďarský fyzik a vynálezce
Anyos Jedlik experimentovat s elektromagnetickým rotujícím zařízen, které se nazývá
elektromagnetický self-rotor. S tímto vynálezem
přišel
o
šest
let
dříve
než Siemens nebo Wheatstone.

GULÁŠ
Název tohoto pokrmu je odvozen od maďarského
„gulya“, což znamená stádo hovězího dobytka.
Vaří se z nakrájených masových kostek
v omáčce z cibule. Často bývá podáván jako
polévka, bývá výrazně kořeněný až pálivý a nikdy
se nezahušťuje moukou. V Maďarsku je také
oblíbený perkelt, což je nepálivá obdoba guláše.
Ten se však zahušťuje moukou.
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KULIČKOVÉ PERO
Vynalezl ho maďarský novinář a vynálezce László
Bíró v roce 1938 díky tomu, že si všiml jak schne
inkoust při tisku novin rychleji a nezanechává
skvrny. Nejprve se pokusil tento inkoust použit v
plnícím peru, jenže byl moc hustý a tak se svým
bratrem a chemikem Georgem vymyslel nový tip
pera. Při sestrojení pera použil kuličku, která se
pohybem pera po papíru otáčí a roznáší přitom
inkoust na povrch papíru

VODÍKOVÁ BOMBA
Otcem vodíkové bomby je nazýván Edward Teller,
který se narodil v Budapešti, poté žil v Karlsruhe
a ve třicátých letech minulého století emigroval
do USA. Na vodíkové bombě začal pracovat spolu
s Stanem Ulanem a tak vytvořili Teller-Ulamovu
bombu, u které zjistili v letech 1951 a 1952, že je
2 500 krát silnější než bomba shozená na
Hirošimu a Nagasaki.

TELEFONNÍ ÚSTŘEDNA
Průkopníkem v oboru telefonů se stal Tivadar
Puskás, který vynalezl telefonní ústřednu. Narodil
se v Budapešti ale od roku 1873 začal pracovat v
USA a to i s Thomasem A. Edisonem. Když se
dozvěděl o vynálezu A. G. Bella, tak si koupil
telefon rozebral ho za účelem zdokonalení. V roce
1878 již byla podle plánů T. Puskáse postavena
první telefonní ústředna, a to v Bostonu. O tři
roky později jeho bratranec Ferenc Puskás
postavil první ústřednu v Pešti. Po ¨zestátnění
telefonní sítě jí dostal do pronájmu Tivadar
Puskás.

WATTMETR
Vynalezl ho Ottó Bláthy, který rovněž vynalezl
moderní elektrický transformátor v roce .
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JEZERO LAGO DO GARDA
Lago di Garda neboli Gardské jezero je největší
jezero v Itálii. Rozloha je téměř 370 km2. Jezero
je ledovcového původu. Vytvořil ho po poslední
době ledové Etschský ledovec, jehož stopy jsou
dodnes zachovány. Turisté jezero využívají
k windsurfingu a nedávno zde byla
vybudována cyklostezka. V této oblosti se
nachází mnoho vinohradů či jablečných sadů.

Nabízíme ubytování ve dvou - až čtyřlůžkových pokojích vybavených
lednicí, sociálním příslušenstvím, satelitní televizí, klimatizací a WIFI.
Hotel se nachází 150 metrů od břehu jezera Lago di Garda, které nabízí
možnosti sportovního a plážového relaxačního vyžití. Okolní hory lákají
na pěší i cykloturistiku. Ideální východisko pro výlety po severní Itálii.
Součástí hotelu je i bazén, garáž pro kola a vlastní zahrada vhodná pro
pikniky nebo barbecue. Bohaté snídaně jsou formou bufetových stolů.
Cena: 3 290,- Kč za čtyřlůžkový pokoj za čtyři osoby. 2 a 3
LŮŽKOVÉ POKOJE NA DOTAZ V CK.

Nejdelší tunel na světě se jmenuje
Gotthardský úpatní tunel a je dlouhý 57 km.
Bude sloužit k železniční dopravě a
maximální rychlost má být v tunelu 250 km/h.
Se stavbou se začalo v roce 1996 a k
poslednímu průrazu došlo v roce 2010.
Dokončení je plánované na rok 2016.
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EVROPA JE NEJNIŽŠÍ KONTINENT
KONTINENT

PRŮM. NADMOŘSKÁ VÝŠKA

Evropa

340 m.

Austrálie a oceánie

350 m.

Jižní Amerika

580 m.

Severní Amerika

720 m.

Afrika

750 m.

Asie

960 m.

Antarktida

2 020 m.

GOOGLE EARTH vs. REALITA

Tre Crime - Drei Zinnen
Tříčlenná skupina skalních štítů Tre Crime (Drei Zinnen – Tři zuby) se nachází v
italských Dolomitech, kterých je často udáván jako symbol. Nejvyšší vrchol se
nachází na Velkém štítu ve výšce 2 999 m. n. m. Dále tam patří Západní a Malý
štít.

Toto místo navštívíte na zájezdě:
POZNÁVACÍ DOLOMITY
- V programu pouze vycházky.
- Využívají se lanovky.
PROGRAM ZÁJEZDU
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Poznávací
zájezd
s
vycházkami
do
svérázných Dolomit. Vycházky není nutné
absolvovat. Je možné vyjet lanovkou na
kopec - užít si výhledy a vrátit se zpět.
Poznáte
především
centrální
část
nádherných Dolomit. Ubytování je zajištěno v
pěkných
apartmánech
přímo
pod
vysokohorskými štíty Dolomit. Dodatečně
jsem do programu zařadili také Tre Crime Drei Zinnen.

POZNÁVACÍ DOLOMITY
Země:

Itálie

Termín:

27.6.2014 - 2.7.2014

Cena:

5 650,- Kč - Využijte našeho bohatého
slevového systému.

PROGRAM ZÁJEZDU

- Nejbližší zaledněné čtyřtisícovky.
- Loni velmi úspěšný zájezd, pro nové klienty novinka.

ŠVÝCARSKÝ ENGADIN
Země:

Švýcarsko

Termín:

22.8.2014 - 28.8.2014

Cena:

7 550,- Kč - Využijte našeho
bohatého slevového systému.
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Horská turistika, s možností krácených túr, v zachovalé
přírodě
na
polsko-slovensko-ukrajinském
pomezí.
Bieszczady jsou porostlé smíšeným lesem, který ve
vyšších polohách přechází v travnaté poloniny s dalekými
výhledy. Často je možné vidět staré dřevěné chalupy,
kostelíčky a kapličky s vyřezávanými figurami. Čisté řeky
jsou plné ryb a v lesích žijí i medvědi, jeleni a zubři. Není
bez zajímavosti, že patří mezi deset největších atraktivit
Polska. Po horské túře přijde vhod příjemná horská chata,
kde se posilníte a vychutnáte místní speciality.

PROGRAM ZÁJEZDU

BIESZCZADY - RÁJ PRO
ROMANTIKY
Země:

Polsko

Termín:

1.8.2014 - 6.8.2014

Cena:

5 150,- Kč - Využijte našeho
bohatého slevového systému.

PŘÍRODNÍ KRÁSY ŠUMAVY
Země:

Česko

Termín:

12.7.2014 – 16.7.2014

Cena:

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

Zájezd pěší turistiky, s možností
krácených tras, do centrální části
Šumavy. Atraktivní túry vedou i do I.
zóny národního parku. Šumava je
lákavým cílem pro všechny, kteří
hledají majestát a velebnost přírody,
fyzické i psychické zotavení.

PROGRAM ZÁJEZDU
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Poznávací zájezd s lehkou turistikou a
pobytem na mořském pobřeží. Čeká
vás překrásná řeka Krka, která nabízí
výhledy na pěkné vodopády s jezírky,
hluboký kaňon Velké Paklenice, který
patří do národního parku Velebit a
Plitvická jezera - rozsáhlá soustava
vodopádů, kaskád, jezer a jezírek. Díky
členitému pobřeží a nevídané nádheře
jsou Kornati ideální destinací pro
celodenní lodní výlet. Historická města
Šibenik či Split, případně Trogir,
poskytnou
pohled
na
chorvatské
kulturní bohatství.

PROGRAM ZÁJEZDU

PŘÍRODNÍ KRÁSY CHORVATSKA
Země:

Chorvatsko

Termín:

22.8.2014 - 31.8.2014

Cena:

10 950,- Kč - Využijte našeho bohatého
slevového systému.

SLOVENSKÝ RÁJ
Země:

Slovensko

Termín:

1.7.2014 – 7.7.2014

Cena:

5 750,- Kč - Využijte našeho bohatého
slevového systému.

Pěší turistika v kouzelné přírodě.
Slovenský
ráj
charakterizují
divoké soutěsky, kaskády, hučící
vodopády a z náhorních plošin i
pěkné výhledy. Typické pro tuto
oblast jsou tiesňavy, které se
prochází pomocí stupaček, lávek
a žebříků. Jednotlivé túry lze krátit
podle
schopností
jednotlivých
účastníků. A pamatujte si, že když
v Tatrách prší, ve Slovenském ráji
může být hezky.

PROGRAM ZÁJEZDU
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PUTOVÁNÍ SE SALZBURSKOU KARTOU II.
Země:

Rakousko

Termín:

3.7.2014 – 9.7.2014

Cena:

7 850,- Kč - Využijte našeho bohatého slevového systému.
Poznávací zájezd s vycházkami, případně s
lehkou turistikou, se slevovou Salzburskou
kartou. Tento zájezd navazuje na zájezd se
slevovou Salzburskou kartou s ubytováním
v Thumersbachu u Zel am See. V celé
oblasti se nachází nespočet různých
lanovek. Nezapomeňte na plavky. V ceně
zájezdu je jízdné všemi lanovkami a vstupné
do
pamětihodností
podle
uvedeného
programu.

PROGRAM ZÁJEZDU
PROGRAM ZÁJEZDU

HORY A SOUTĚSKY NA
DOHLED OD VÍDNĚ
Země:

Rakousko

Termín:

19.7.2014 –24.7.2014

Cena:

5 950,- Kč - Využijte našeho
bohatého slevového systému.

15.
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Turistika
podle
zdatnosti
jednotlivých
účastníků v Dolních Rakousích a Štýrsku.
Zatímco zdatní budou mít v programu horské
túry, ostatní využijí lanovky a prohlédnou si
zajímavá místa pod horami. Čeká vás často
navštěvovaná Medvědí soutěska.

605 337 570

CK HOŠKA-TOUR

CESTOVINY

ČLÁNKY

10 NEJKRÁSNĚJŠÍCH MĚST EVROPY
NEJKRÁSNĚJŠÍ MĚSTA
EVROPY
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Riga, Lotyšsko
Bergen, Norsko
Innsbruck, Rakousko
Dubrovník, Chorvatsko
Chester, Velká Británie
Praha, Česká republika
Budapešť, Maďarsko
Santorini, Řecko
Benátky, Itálie
Brusel, Itálie

Podle čtenářů časopisu US Today
a webu 10best.com, po měsíční
anketě. Zajímavé je, že Paříž ani
Londýn se tam nedostaly.
Které město považujete za nejkrásnější město
Evropy Vy? Můžete to napsat do komentářů na
facebooku CK HOŠKA TOUR.

7. Nejkrásnější město Evropy, Budapešť.

3. Nejkrásnější město Evropy, Innsbruck.

NAŠE APRÍLOVÉ VIDEO
Správné odpovědi ze strany 5:
1, Paříž
2, Salzburg
3, Budapešť

16.

4, Wroclaw
5, Bern
6, Vídeň
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CESTOVINY

POZVÁNKA

Turisté z Lázní Bělohradu a CK HOŠKA TOUR
zvou na putování Podkrkonošskou krajinou
Bělohradští turisté společně s CK HOŠKA TOUR zvou na
turistický pochod PUTOVÁNÍ ZA KRÁSAMI FOLKLORU.
Trasy jsou vedeny malebnou zvlněnou až kopcovitou
Podkrkonošskou krajinou se spoustou kouzelných
výhledů i pohodlných laviček, zvoucích k odpočinku.
V sobotu 21. června se v Lázních Bělohrad uskuteční
turistický pochod s názvem Putování za krásami folkloru.
Přijeďte poznat nádherné krajinné scenérie, které se snoubí
s historickými zajímavostmi a památkami lidové architektury.
Prezence: od 7 do 11 hodin v sídle CK HOŠKA TOUR na
horním konci náměstí K. V. Raise 160. Tam je start i cíl všech
tras.
Tato akce se koná v rámci projektu poznejme nové vrcholy
a přispějme tím na výstavbu Bezručovy turistické chaty VYSTUP NA SVŮJ VRCHOL KRKONOŠSKÁ VYHLÍDKA.
Pěší trasy
Trasa na 12 km: L. Bělohrad - Krkonošská
Lázně Bělohrad
Trasa na 17 km: L. Bělohrad - Krkonošská
Dolní Javoří - L. Bělohrad
Trasa na 28 km: L. Bělohrad - Krkonošská
Zvičina - l. Bělohrad
Trasa na 35 km: L. Bělohrad - Krkonošská
Zvičina - Miletín - Byšičky - L. Bělohrad

vyhlídka - Arnoštov -

vyhlídka - Pecka vyhlídka - Pecka vyhlídka - Pecka -

Cyklistické trasy
Trasa na 25 km: L. Bělohrad – Pecka - Bukovina – Krkonošská
vyhlídka – Bukovina - Vřesník – (Byšičky) - L. Bělohrad
Trasa na 50 km: L. Bělohrad – Pecka - Bukovina – Krkonošská
vyhlídka – Bukovina – Vyšehrad (Zvičina) – Miletín – Jeníkov –
Červená Třemešná – Byšičky - L. Bělohrad
Centrem turistické akce je malebné městečko Lázně Bělohrad,
které je součástí turistické oblasti Podzvičinsko. Je to kraj se
spoustou lesů, udržovaných staveb lidové architektury a
mnoha dalších přírodních i historických zajímavostí.
Na Krkonošské vyhlídce bude zajištěno občerstvení.
Startovné letos nebudeme vybírat. Každý účastník obdrží v
cíli diplom s jeho jménem. Možnost cílového pochodu a jízdu
parním vlakem.

V termínu turistické akce se pořádají v Lázních Bělohradě
mezinárodní folklorní slavnosti, na které vám také zůstane
čas.

Podrobnosti: putovani.pesituristika.cz

17.
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KOUZELNÁ MAZURSKÁ JEZERA
Země:

Polsko

Termín:

3.7.2014 – 10.7.2014

Cena:

7 250,- Kč - Využijte našeho bohatého
slevového systému.

PROGRAM ZÁJEZDU

Kouzelná Mazurská jezera představují soustavu desítek
vzájemně propojených jezer, která jsou obklopena loukami a
lesy. Určitě budete překvapeni nejen krásou zdejší přírody, ale
také její čistotou, úhledností a zachovalostí. Mazury jsou
právem pokládány za velmi hezkou a poklidnou destinaci
vhodnou nejen pro vodní turistiku. Díky absenci průmyslu a
nízké hustotě osídlení zde naleznete nedotčenou přírodu. Není
tedy divu, že se zde nachází rezervace volavky šedé, labutí
bílých nebo kormoránů. Žijí tu mořští orli, stromy hoblují bobři a
naleznete zde rezervaci divokých koní tarpanů. Jezera vám
nabídnou příjemné osvěžení.

CESTOVINY

SDĚLENÍ
Největší vyhlídkové oko v Evropě se nachází
v Londýně – Londýnské oko. Je vysoké 135 m a
má 32 kabin. Jedna jízda trvá zhruba 30 minut.
Londýnské oko se stalo nejúspěšnější atrakcí
Londýna a zároveň i světa.

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

15
min.
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605 337 570

