
 
Milí Šmídovi a všichni ze Scandie, 
ve čtvrtek jsme se vrátili z putování po Norsku a nemůžeme jinak, než vám poslat velký dík za další 
ranec zážitků, jako ostatně vždy, když s vámi vyjedeme za hranice všedních dní.  
Na řidiče Honzu a Pepu byl naprostý spoleh nejen při řízení, ale oceňujeme i jejich péči o náš pitný 
režim. Paní průvodkyně Kamila byla perfektně připravená a dávkovala nám informace průběžně, po 
částech, což jsme přivítali, alespoň jsme měli šanci vše průběžně vstřebávat. Je pravda, že velkým 
plusem bylo krásné počasí, které nás provázelo asi od třetího dne. 
Takže děkujeme, přejeme Vám všem hodně dalších spokojených klientů a snad zase někdy na 
viděnou. Ještě je pár zájezdů, kde jsme s vámi nebyli. 
 
Marie a František Souchovi 
 
 

 
Dobrý den, pane Šmíde, 
předminulý týden jsme byly účastnice zájezdu a procestovaly s Vámi a Jakubem 
jižní Švédsko. Chtěli jsem Vám moc poděkovat za péči o nás, za krásné a vtipné 
povídání, stejně tak za akce "navíc"..... překvapení v podobě grilovaných párečků nebo 
dopoledních výletů v době našeho volna. Vyšlo nám i krásné počasí, takže na tuto 
poznávačku budeme dlouho a s příjemnými pocity vzpomínat. 
 
Poděkování patří samozřejmě celému Vašemu týmu, který se o nás po dobu pobytu staral. 
Obzvláště pak Kubovi, byl skvělý. 
Přejeme Vám mnoho dalších spokojených klientů a zdravíme z Prahy :-). 
 
Mějte se krásně ! 
Renata a Terka Gubkovy 
 
 

 
Dobrý den, 
 
nejdříve bychom Vám všem z Vaší cestovní společnosti chtěli velmi poděkovat za moc pěknou 
dovolenou ve Švédsku a Dánsku!! 
 
 Skvělé služby ubytovací, stravovací, po cestě a hlavně klobouk smekáme před znalostmi průvodců, 
hlavně pana velkého šéfa Šmída. Sice jsem si dělala zápisky, ale v případě jeho výkladů jsem opravdu 
nevěděla, co dřív. Perfektní byla jeho promyšlená místa s překrásnými vyhlídkami a program tak 
nabitý, že jiná cestovní společnost by ho měla tak na dva týdny. No dával nám dost do těla, ale stálo 
to za to!!! 
 
Velké poděkování i jeho manželce, která zas vše koordinovala v místě ubytování a jídla byla opravdu 
výborná. Jen škoda, že jsem nemohla tak dobře chodit a nějakou tu procházku jsem si musela 
odpustit. Jsem však šťastná, že s manželem jsem navštívila místa pobytu B. Smetany. (Pokud by byl 
zájem mohu k tomuto jeho pobytu ve Švédsku více e mailem poslat. Učila jsem přes 30 let hudbu na 
ZŠ a studovala jsem právě B. Smetanu podrobněji, jelikož je to náš rodák z Litomyšle a jsme na něj 
velice hrdí, což by měli být všichni na naše velikány, jak říkal pan Šmíd.) 
 
 Celé Vaší cestovní kanceláři srdečné poděkování za super služby a mnoho dalších spokojených a 
slušných   zákazníků. 
 
  Se srdečným pozdravem Zdeňka a Milan Fikejzovi 
 
 



 
Vážení, 
 
Naše MS Českého červeného kříže na Hrubé Horce uskutečnila ve dnech 28.6.2019 až 3.7.2019 s CK 
Scandia-czech tour v Jablonci n.N. 
zájezd do Toskánska-Itálie. Naše věrná parta z Horky jela s cestovkou 
již po šesté a opět zájezd byl dobře připraven se vším všudy. 
 
Velkým překvapením byl nový perfektní autobus (prý jejich mazlíček). Bus byl s klimatizací, barem, 
DVD a WC (malá chybička). 
Chceme tímto poděkovat všem za dobře sestavený program, dík pánům řidičům za perfektní jízdu a 
ochotu, Michalovi za vyprávění a informace před každým zastavením a také slovenské průvodkyni, 
které jsme dobře rozuměli. Ubytování v  hotelích, stravování (polopenze) nemělo chybu a bylo na 
jedničku.   
 
Přestože slunce pálilo bez přestání, neodradilo nás od návštěvy jezera Lago di Garda, unikátní 
lanovkou na Monte Baldo, vlakem do centra Itálie-Florencie, návštěva města Pisa s proslulou šikmou 
věží, město -Romeo a Julie Veronu. Zážitky předčily očekávání, sluníčko pálilo, ale my jsme byli 
všichni k neutahání a vše zvládali i s koupáním v jezeře, bazénu a moři. 
 
Krása, nezapomenutelné zážitky a vzpomínky nás budou dlouho provázet. Získali jsme velké 
množství informací o Toskánsku.  
Na tento poznávací zájezd s nabitým programem by chtělo ještě více 
času na návštěvu historických památek.   
 
Děkujeme Vám za zájezd a přejeme cestovce hodně dalších úspěchů v jejich práci. 
 
S pozdravem  MS Českého červeného kříže Hrubá Horka 
 
 

 
Drazí Šmídovi, 
tímto bychom Vám chtěli moc a moc poděkovat za velmi příjemně strávených 9 dnů pobytu na "hřejivém severu".  
Naše dovolená se Vaší zásluhou vydařila a my jsme si Švédsko i Dánsko užili. Umožnili jste nám poznat (některým 
připomenout) krásy a život v těchto zemích. 
Těšíme na příští setkání s Vámi a poznávání dalších částí Skandinávie. 
Kuba, Nikča a Petra Chaloupkovi ze Zlína 
 
 

 
Dobrý dne pane Šmíde, 
touto cestou bych vám ráda poděkovala za právě uskutečněný zájezd do Švédska. 
Byli jsme velmi spokojeni s vašimi službami, ochotou a vřelým přístupem. 
Možná i díky vám se nám Švédsko velmi líbilo. Odehrané florbalové zápasy byli pro kluky velkým zážitkem. 
Přejeme vám a celé vaší rodině hodně úspěchů a to nejen v cestovním ruchu. 
Zdravíme z Brna 
Dokládalovi 
 
 


