Úvod

Vážení a milí přátelé,
rádi bychom Vám poděkovali za přízeň a důvěru, kterou již několik let projevujete cestovní
kanceláři SATURN a představili Vám nový zimní katalog, kde si můžete vybrat lyžařské
výlety a pobyty do známých rakouských a italských středisek, dále pobyty do maďarských,
rakouských,německých a slovenských termálních lázní a zpříjemnit si předvánoční čas
adventními výlety do vyhlášených rakouských a německých měst.
Cestovní kancelář SATURN je podnikatelským střediskem akciové společnosti
ČSAD AUTOBUSY České Budějovice. Od roku 2003 je naším majitelem rakouská firma
ÖBB – Postbus GmbH.
Dne 21. 5. 2013 jsme obdrželi koncesní listinu pod evidenčním číslem 3301101-46935-00,
vydanou Obecním živnostenským úřadem České Budějovice. Všechny zájezdy v tomto
katalogu jsou pojištěny u Generali pojišťovny a.s. ve smyslu zákona 159/1999 Sb. pod
obchodním názvem ČSAD AUTOBUSY České Budějovice a.s. Po celou dobu působení
na trhu cestovního ruchu prokazuje cestovní kancelář SATURN svoji serióznost a stabilitu se
silným ekonomickým zázemím dopravní společnosti ČSAD AUTOBUSY České Budějovice
a.s.. Díky této skutečnosti nabízíme svým zákazníkům nejen ověřenou kvalitu poskytovaných
služeb, ale i naprostou finanční jistotu a spolehlivost vlastních autobusů na našich zájezdech.
Pokud Vás naše nabídka zaujme, vybraný zájezd či výlet si můžete zarezervovat
nejen ve čtyřech našich pobočkách a to v Českých Budějovicích, Českém Krumlově,
Písku a Prachaticích, nebo u provizních prodejců, ale také po internetu na webových
stránkách www.cksaturn.cz.
Věříme, že Vás náš pečlivě připravovaný katalog na zimní sezónu roku 2016/17 při
Vašem výběru zaujme a strávíte příjemné chvíle s cestovní kanceláří ČSAD AUTOBUSY
České Budějovice a.s..
Na setkání s Vámi se těší kolektiv pracovníků cestovní kanceláře SATURN
Smluvním partnerem CK ČSAD AUTOBUSY České Budějovice a.s. pro cestovní pojištění je ČSOB
Pojišťovna a.s. Komplexní cestovní pojištění obsahuje: pojištění léčebných výloh, úrazové pojištění, připojištění odpovědnosti za škodu, zavazadel a připojištění storna zájezdu. Cena pojištění
činí 27 Kč za osobu a pojistný den. Bližší informace Vám rádi sdělíme v cestovní kanceláři.
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Rakousko

Datum

Středisko

10. 12.

Obertauern

7. 1.

Zauchensee

14. 1.

Mauterndorf

21. 1.
28. 1.

jednodenní lyžařské výlety

Cena výletu v Kč

dospělý / mládež / dítě

SLEVA

Skipas v EUR

dospělý / mládež / dítě

670 / 640 / 610

25 / 25 / 12

660 / 630 / 600

41,5 / 26 / 16

690 / 660 / 630

22 / 22 / 11

Flachau

660 / 630 / 600

41,5 / 26 / 16

Schladming*

610 / 580 / 550

41,5 / 26 / 16

4. 2.

Zauchensee

660 / 630 / 600

41,5 / 26 / 16

11. 2.

Flachau*

660 / 630 / 600

41,5 / 26 / 16

18. 2.

Schladming

610 / 580 / 550

41,5 / 26 / 16

25. 2.

Flachau

660 / 630 / 600

41,5 / 26 / 16

4. 3.

Zauchensee*

660 / 630 / 600

41,5 / 26 / 16

11. 3.

Schladming

610 / 580 / 550

41,5 / 26 / 16

18. 3.

Mauterndorf

25. 3.

Zauchensee

1. 4.

Mauterndorf

22. 4.

Obertauern

SLEVA

SLEVA

690 / 660 / 630

22 / 22 / 11

660 / 630 / 600

41,5 / 26 / 16

SLEVA

690 / 660 / 630

22 / 22 / 11

SLEVA

670 / 640 / 610

25 / 25 / 12

Dětské ceny skipasů:
Platí pro děti narozené v letech 2001–2010.
Ceny skipasů pro mládež:
Platí pro narozené v letech 1998, 1999 a 2000.
Cena výletu zahrnuje:
autobusovou dopravu, technický doprovod,
pojištění úrazu, léčebných výloh
i odpovědnosti za škodu!
Záloha na elektronické skipasy:
ve střediscích Obertauern a Mauterndorf
se vybírá vratná záloha na skipasy 2 EUR.
EURA na skipasy vybírá technický doprovod v autobuse!
Zlevněná cena výletu:
Dítě – platí pro narozené v roce 2001
a mladší.
Mládež – platí pro narozené v letech
1998–2000.

* odjezd také ze Strakonic – odjezdové místo Strakonice za příplatek 50 Kč/os. (ze Strakonic se
bude odjíždět pouze v případě, že bude na toto nástupní místo přihlášeno 10 osob).

Nástupní místa a časy odjezdů
Časy odjezdů

Strakonice
nádr.ČD

Písek
AN stanov.
č.1

Č.Budějovice
Č. Krumlov
Dlouhá louka – AN stanov.
Peugeot
BUS STOP

Kaplice
čerpací st.
MOL

Obertauern

–

3.15

4.00

4.25

4.45

Mauterndorf

–

3.05

3.50

4.15

4.35

3.05

3.30

4.15

4.40

5.00

Flachau, Schladming, Zauchensee
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Důležitá upozornění: Výlet se uskuteční při účasti
minimálně 35 osob. Dalším důvodem ke zrušení
výletu mohou být nepříznivé povětrnostní
a sněhové podmínky.
Vážení a milí klienti, dovolujeme si Vás
požádat, abyste své lyže a hůlky měli svázané,
nebo v ochranných obalech. Výrazně to usnadní
nakládaní lyží. Děkujeme za pochopení!

www.cksaturn.cz

Rakousko

lyžařské zájezdy

Rakousko – lyžařská střediska
Obertauern

Toto středisko ležící v oblasti Tauernských Alp se pyšní mottem: Lyžování
kolem světa. Jezdí se tady totiž dokola,
v kruhu kolem údolí, kde má lyžař k dispozici na 100 km sjezdovek a možnost
lyžování v nadmořské výšce 1 630 až
2 313 m. Pod Gamsleiten Spitze vede
nejprudší sjezdovka Gamsleiten II. –
jedna z nejnáročnějších sjezdovek
v Rakousku vůbec. Zalyžují si tu ale
lyžaři všech výkonnostních kategorií.
Lyžovali zde i Beatles.
Na sjezdovky Vás dopraví 20 lanovek
a 6 vleků.
Pro milovníky běhu na lyžích zde čeká
22 km upravených běžeckých stop,
od modrého 5 km – méně náročného
okruhu s převýšením 60 m až po náročnější 10 km černý okruh s převýšením
190 m.
Vzdálenost od Českých Budějovic je
320 km.

Schladming

Jedno z nejznámějších a největších
lyžařských středisek v Rakousku, lyžařská
metropole Štýrska, se nachází v regionu

www.cksaturn.cz

Dachstein – Tauern. Lyžařská houpačka
spojuje čtyři vrcholy – Hauser Kaibling
(2 015 m n. m.), Planai (1 894 m n. m.),
Hochwurzen (1 850 m n. m.) a Reiteralm
(1 860 m n. m.). V celé oblasti je v provozu 24 lanovek a 23 vleků pro 123 km sjezdovek, kde převažují středně náročné –
červené tratě. V roce 2013 se zde konalo
Mistrovství světa v alpském lyžování.
Lyžařské středisko Planai se v roce 2010
pochlubilo novou 8místnou kabinkovou
lanovkou spojující Planai a Hochwurzen.
Tato lanovka zkrátila dosud osmnáctiminutovou cestu na sedm minut a i budova
lanovky se může pochlubit výjimečnou
architekturou – připomíná carvingový
oblouk.
Běžkaři v okolí můžou využít 60 km kvalitních běžeckých tratí s romantickými
názvy – např. Křišťálová stopa.
Vzdálenost z Českých Budějovic je
260 km.

Zauchensee

Velmi oblíbené lyžařské místo, lyžařská
houpačka přes 3 údolí Zauchensee–
Flachauwinkel–Kleinarl. 33 lanovek
a vleků pro 83 km sjezdovek. Najdete
zde nenáročné rodinné svahy, ale výkon-

nější lyžaři si mohou vyzkoušet i trasu
světového poháru. Právě toto středisko
v lednu 2015 hostilo Evropský pohár
mužů ve sjezdovém lyžování.

Vzdálenost od Českých Budějovic je
300 km.

Ti, kteří dávají přednost běžkám, mohou
využít zdarma skibusu do nedalekého
Altenmarktu, kudy prochází proslulá
Tauernská lyžařská stopa a mohou se
po ní vydat třeba do Radstadtu, nebo
Flachau a Wagrainu.

Lyžařské středisko, které leží v nadmořské výšce 1 100–2 400 m se stalo
u našich klientů velmi oblíbeným. Leží
v lyžařské oblasti zvané Lungau. Nejnáročnější – černé sjezdovky vedou z vrcholu Speiereck, z výšky 2 400 m n. m.,
modré rodinné svahy z vrcholu Grosseck
2 066 m n. m. Můžete využít lyžařskou
houpačku z Mauterndorfu do St.Michael. Celkem máte možnost vyzkoušet
21 km lehčích, 13 km středně těžkých
a 7 km těžkých sjezdových tratí, na které
vás vyvezou 2 kabinkové lanovky, 4 sedačkové lanovky a 4 vleky.

Středisko je vzdáleno od Českých Budějovic 310 km.

Flachau

Moderní proslulé lyžařské středisko
s převážně červenými sjezdovkami, které
má napojení na lyžařskou houpačku přes
3 údolí: Flachau–Wagrain–Alpendorf.
Můžete využít 22 lanovek a 15 vleků
pro 150 km sjezdovek. Díky lyžařským
hvězdám pocházejících z Flachau, Hermannu Maierovi a Manuele Rieglerové,
se městu přezdívá „Místo vítězů“. Také
v tomto středisku můžete vyzkoušet
trasu světového poháru, který se zde
pravidelně koná již od roku 1993.
Ideální podmínky jsou zde i pro běžky,
vede tudy Tauernská lyžařská stopa,
po které se dostanete do Wagrainu
a Kleinarlu, nebo do Altemarktu a Radstadtu.

Mauterndorf

Pro běžky jsou zde vytvořeny ideální
podmínky, Mauterndorf se dá nazvat
běžeckým rájem.
V okolí je udržováno na 150 km běžeckých stop i pro ty nejnáročnější výkonné
běžkaře. Oblast Lungau největší běžeckou oblastí v Rakousku.
Vzdálenost od Českých Budějovic
350 km.
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Saalbach–Hinterglemm–Leogang–Fieberbrunn / Rakousko zimní pobyty
POBYT s autobusovou dopravou
Ve
áci
spolupr r
ou
S CK Dat

Penzion Tiroler Hof ve Waidringu
Vybavení hotelu:
recepce, lyžárna, jídelna, Wi-Fi za poplatek.
Ubytování:
2–4lůžkové pokoje (3. a 4. lůžko formou přistýlky) jednoduše zařízené
pokoje mají vlastní soc. zařízení, kabelovou TV, některé i balkon.
Stravování:
jednoduchá polopenze – snídaně bufet, večeře menu o 3 chodech.
PROGRAM:
Příjezd na ubytování v podvečerních hodinách, ubytování. Další dny
lyžování, poslední den po lyžování odjezd do ČR (převlečení v autobuse). Předpokládaný příjezd do ČR v nočních až ranních hodinách dle
jednotlivých středisek a výstupních míst. První stravovací službou je
večeře v den příjezdu a poslední je snídaně v den odjezdu.
Orientační ceny skupinových permanentek:
4denní dospělí – 175 Euro, děti roč. 2010–2001 – 88 Euro a junioři roč.
2000–1998 – 131 Euro.

Lyžování v jednom z nejlepších středisek v Rakousku, areál s 270 km
propojených sjezdových tratí, levný penzion pro nenáročné klienty,
zájezd bez nočního přejezdu.
Rodinný penzion leží 1 km od centra Waidringu. Lyžařské středisko
Saalbach–Hinterglemm–Leogang–Fieberbrunn je vzdáleno cca
25–30 minut jízdy autobusem. 2x se pojede autobusem do Leogangu
a 2x do Fieberbrunnu, odkud je možné dál přejíždět na lyžích
do celého areálu.

CENA ZAHRNUJE:
autobusovou dopravu, 4x ubytování
v penzionu Tiroler Hof s polopenzí,
pobytovou taxu, služby delegáta,
ložní prádlo, poj. proti úpadku CK.
Cena nezahrnuje:
komplexní pojištění a permanentku.

Příplatky:
komplexní pojištění 27 Kč/os./den,
permanentka.
Nástupní místa:
Trutnov, Jaroměř, Hradec Králové,
Pardubice, Praha, Tábor (Písek),
České Budějovice (sleva 200 Kč).

Termín

Počet nocí

DnY lyžování

Dospělí

Dítě 2–10,9 let na přistýlce

Dítě 11–15,9 let na přistýlce

21. 1.–26. 1. 2017

4

4

6 750 Kč

1 690 Kč

4 700 Kč

4. 3.–9. 3. 2017

4

4

6 750 Kč

1 690 Kč

4 700 Kč

Hotel Hindenburg***+ v Saalfeldenu

POBYT s vlastní dopravOU

Vybavení hotelu:
hala s recepcí, společenské prostory, výtah, jídelna, restaurace, bar, botárna
a lyžárna. Parkoviště je za poplatek 4 Euro/noc, garáže 7 Euro/noc, sauna,
pára, infrakabina a odpočívárna.
Ubytování:
2–4lůžkové pokoje s vlastním sociálním zařízením, kabelovou TV, fénem,
Wi-Fi zdarma.
Stravování:
polopenze – snídaně teplý i studený bufet, večeře menu o 4 chodech
s možností výběru hlavního jídla včetně salátového bufetu. Mezi 12.00–14.00
hodinou se podává obědová polévka, kterou využijí především běžkaři.

Náš tip:
možnost krátkých pobytů
v dosahu 2 kvalitních
lyžařských středisek

Ve
áci
spolupr r
ou
S CK Dat

V loňské sezoně došlo k propojení top lyžařské oblasti Saalbach–
Hinterglemm–Leogang s vedlejším střediskem Fieberbrunn. Dohromady
má 270 km tratí a je jedním z největších propojení v Rakousku. Ať nastoupíte
do střediska v Leogangu, Vorderglemmu, Saalbachu, v Hinterglemmu
a nově ve Fieberbrunnu, můžete se pohodlně pohybovat po celém areálu.
Středisko je výborně uměle zasněžováno a jeho příjemnou atmosféru
dotváří na 40 stylových hospůdek.
Hotel Hindenburg s dlouhou tradicí leží v centru Saalfeldenu, cca 5 km
od Maria Alm – lyžařského střediska Hochkönig. Skibus staví kousek
od domu. Běžecké stopy, které jsou napojené na cca 80 km dlouhou síť tratí,
vedou cca 500 m od domu. Leogang, který je součástí lyžařského areálu
Saalbach–Hinterglemm–Leogang–Fieberbrunn, je vzdálen cca 10 km.
I do Leogangu se dostanete ze Saalfeldenu skibusem.
Hindenburg

dospělá osoba

1. 12.–18. 12. 2016 18. 12.–26. 12. 2016 26. 12.–2. 1. 2017

1 490 Kč

2 160 Kč

2 590 Kč

CENA ZAHRNUJE:
1x ubytování s polopenzí, vstup do sauny, páry, infrakabiny a odpočívárny,
ložní prádlo, pojištění CK.
Cena nezahrnuje:
pobytovou taxu 1,5 Euro/noc/osoba od 15 let, komplexní pojištění.
Fakultativní nabídka:
Vánoční menu 750 Kč/dospělí, 470 Kč/dítě 12–16,9 let, Silvestrovské menu
1 300 Kč/dospělí, 650 Kč dítě 12–16,9 let, jednolůžkový pokoj bez příplatku.
Slevy:
děti ubytované na 3. (4.) lůžku do 6,9 let zdarma, 7–12,9 let 50 %,
13–17,9 let 30 %, ostatní 10 %.

8. 1.–5. 2. 2017

05. 2.–19. 2. 2017

19. 2.–5. 3. 2017

5. 3.–19. 3. 2017

19. 3.–30. 3. 2017

2 160 Kč

2 530 Kč

2 400 Kč

2 160 Kč

1 490 Kč

Akce: v obdobích 1. 12.–18. 12. 2016 a 19. 3.–30. 3. 2017 minimální počet nocí 2, v období 18. 12.–25. 12. 2016 minimální počet nocí 3 a zároveň pro všechny
tři období platí akce 7=6 nebo 4=3 při pobytech neděle–čtvrtek, v období 08. 01.–19. 03. 2017 platí pobyty neděle–čtvrtek a čtvrtek–neděle,
v obdobích 8. 1.–5. 2. 2017 a 5. 3.–19. 3. 2017 platí akce 7=6 při pobytech neděle–neděle a akce 4=3 při pobytech neděle–čtvrtek.
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Folgarida–Marilleva, Val di Fiemme / Itálie

zimní pobyty

Hotel Vechia America*** vE Folgaridě

POBYT s vlastní dopravOU

Tradiční hotel leží v centru malé obce Folgaridy, ve svahu, cca 300 m
od lanovky. K lanovce a od lanovky Vás vozí ráno a večer hotelový
mikrobus.

Ve
áci
spolupr r
ou
S CK Dat

Vybavení hotelu:
recepce, hala, místnost s TV, Wi-Fi zdarma ve veřejných prostorách
hotelu, lyžárna, botárna, výtah, jídelna, restaurace, bar, parkoviště,
sauna s odpočívárnou.
Ubytování:
2–4lůžkové pokoje mají vlastní sociální zařízení, kabelovou TV, fén.
3. a 4. lůžko může být i palanda.
Stravování:
polopenze – snídaně formou bufetu, večeře menu o 3 chodech
podávané formou bufetu.

Náš tip:
hotel kousek od lanovky
s možností krátkých pobytů
Velmi pěkné propojené středisko se 150 km tratí leží v oblasti Dolomiti
Brenta, v údolí Val di Sole. Ve středisku najdete všechny druhy tratí.
Nad Marillevou převládají mírnější svahy, ty prudší jsou spíše nad
Folgaridou, většina tratí nad těmito středisky jsou severní svahy
v lesích. Další pestrá nabídka tratí je nad Madonou di Campiglio.
Díky propojení tratí zde je možné provozovat tzv. Turistiku na lyžích
a přejíždět z jedné části střediska do druhé.

CENA ZAHRNUJE:
1x ubytování s polopenzí, ložní prádlo, vstup do sauny s odpočívárnou, poj.
proti úpadku CK.
Cena nezahrnuje:
pobytovou taxu cca 1,5 Euro/noc/osoba od 14 let, komplexní pojištění.
Slevy:
děti ubytované na 3. (4.) lůžku do 7,9 let zdarma, 8–13,9 let 50 %,
starší osoby 30 %.

Vechia America

4. 12.–23. 12. 2016

23. 12.–26. 12. 2016

26. 12.–2. 1. 2017

2. 1.–8. 1. 2017

8. 1.–15. 1. 2017

15. 1.–12. 2. 2017

dospělá osoba

1 330 Kč

1 810 Kč

2 680 Kč

1 810 Kč

1 440 Kč

1 610 Kč

12. 2.–19. 2. 2017

19. 2.–5. 3. 2017

5. 3.–12. 3. 2017

12. 3.–19. 3. 2017

19. 3.–23. 4. 2017

1 900 Kč

1 980 Kč

1 700 Kč

1 440 Kč

1 330 Kč

dospělá osoba

Akce: po celou sezonu minimální počet nocí 3 a nástupní dny na ubytování každý den (kromě termínu 26. 12.–2. 1. 2017 – počet nocí 7),
v obdobích 4. 12.–23. 12. 2016, 8. 1.–16. 2. a 5. 3.–23. 4. 2017 platí akce 7=6 a 4=3.

POBYT s vlastní dopravOU
Ve
áci
spolupr r
ou
S CK Dat

Hotel Excelsior*** v Cavalese
Hotel leží v centru městečka, na jednom z nejhezčích míst v Cavalese,
v budově s dlouhou historickou tradicí. Lanovka Alpe Cermis je
vzdálena cca 800 m. Zastávka skibusu cca 150 m, skibus za poplatek.
Vybavení hotelu:
recepce, hala, jídelna, restaurace, bar, Wi-Fi zdarma, botárna, lyžárna,
výtah, parkoviště i garáže zdarma, sauna, pára a odpočívárna.
Ubytování:
2–4lůžkové pokoje (20 m²) mají vlastní soc. zařízení, TV-Sat, fén.
3. a 4. lůžko může být i palanda.

Náš tip:
pěkný hotel za dobrou cenu
s možností krátkých pobytů
Val di Fiemme je známým lyžařským střediskem, jehož centrem je
město Cavalese. Sjezdové tratě různých náročností uspokojí jak
rodiny, které mohou lyžovat na Bellamonte – Alpe Lusia nebo v centru
Latemar, tak i náročné lyžaře, kteří můžou zkusit trať Olympia na Alpe
Cermis. Vzhledem k poloze a možnosti využití permanentky Dolomiti
Superski je možné vyjet i na tratě na okruhu Sella Ronda. Údolí je často
nazýváno „kolébkou běhu na lyžích“, po mnoho let se zde koná tradiční
závod Marcialonga.

Stravování:
polopenze – snídaně formou bufetu, odpolední svačina (sušenky
a ovocná šťáva), večeře menu o 3 chodech.

CENA ZAHRNUJE:
1x ubytování s polopenzí, vstup do sauny, páry a odpočívárny, ložní prádlo,
pojištění CK.
Cena nezahrnuje:
pobytovou taxu (pokud bude zavedena), komplexní pojištění.
Slevy:
děti ubytované na 3. (4.) lůžku do 6,9 let zdarma, 7–14,9 let 50 %,
starší osoby 30 %.

Excelsior

3. 12.–26. 12. 2016

9. 1.–25. 1. 2017

30. 1.–18. 2. 2017

18. 2.–11. 3. 2017

11. 3.–18. 4. 2017

dospělá osoba

1 770 Kč

1 760 Kč

1 760 Kč

1 890 Kč

1 760 Kč

Poznámky: po celou sezonu minimální počet nocí 3 a nástupní dny na ubytování každý den.

www.cksaturn.cz
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Bad Füssing / Německo

termální lázně

12 termálních
bazénů
venkovních i vnitřních
s odjezdEM
také v neděli !

EUROPA THERME
16PO01
17PO01
TRASA 1
s odjezdem z Č. Krumlova
a Č. Budějovic

TRASA 2 16PO101 17PO101
s odjezdem z Písku
a Strakonic

TRASA 3 16PO201 17PO201
s odjezdem z Prachatic
a Vimperka

Odjezd Č. Krumlov – Špičák v 6.20 hod., Č. Krumlov – AN st. BUS STOP v 6.30 hod., Č. Budějovice –
Dlouhá louka, Peugeot v 7.00 hod., Č. Budějovice – Mariánské náměstí, bus zastávka v 7.05 hod.,
Velešín – čerpací stanice Benzina v 7.20 hod., Kaplice – čerpací stanice MOL v 7.30 hod. přes hraniční
přechod Dolní Dvořiště směr Bad Füssing, pobyt
v termálních lázních Europa Therme (5 hod.),
návrat ve večerních hodinách.

Odjezd Písek – AN st. č. 1 v 7.00 hod.,
Strakonice – zastávka MHD u vlak. nádraží
v 7.25 hod. přes hraniční přechod Strážný
směr Bad Füssing, pobyt v termálních lázních
Europa Therme (5 hod.), návrat ve večerních
hodinách.

Odjezd Prachatice – AN st. 1 v 7.00 hod.,
Husinec – AN v 7.10 hodin, Vimperk – AN, před
PNS v 7.30 hod. přes hraniční přechod Strážný
směr Bad Füssing, pobyt v termálních lázních
Europa Therme (5 hodin), návrat ve večerních
hodinách.

TERMÍNY:
2016 (soboty):	22. 10., 5. 11., 17. 11. (čtvrtek –
st. svátek), 3. 12., 17. 12., 30. 12.
(pátek)
2016 (neděle): 16. 10., 27. 11.

TERMÍNY:
2016 (sobota):	12. 11., 30. 12. (pátek)
2016 (neděle):	23. 10.

2017 (soboty):	7. 1., 21. 1., 4. 2., 18. 2., 4. 3.,
11. 3., 18. 3., 1. 4., 15. 4., 22. 4.,
29. 4., 8. 5. (pondělí – st. svátek),
20. 5.
2017 (neděle):	15. 1., 12. 2., 12. 3., 23. 4., 14. 5.

2017 (soboty):	4. 2., 8. 4., 6. 5.
(Therme Eins – 4. 3.)
2017 (neděle): 26. 3.

TERMÍNY:
2016 (soboty):	15. 10., 28. 10.(pátek – st. svátek), 12. 11., 26. 11., 10. 12.,
29. 12. (čtvrtek)
2016 (neděle): 6. 11., 18. 12.
2017 (soboty):	14. 1., 28. 1., 11. 2., 25. 2., 11. 3.,
25. 3., 8. 4., 22. 4., 1. 5. (pondělí –
st. svátek), 13. 5., 27. 5.
2017 (neděle): 22. 1., 19. 2., 19. 3., 16. 4., 14. 5.

Cena (2016):
Cena (2017):

610 Kč
640 Kč

Cena (2016):
630 Kč (Milevsko)

610 Kč (Písek a Strakonice)
Cena (2017):
660 Kč (Milevsko)

640 Kč (Písek a Strakonice)
V termínech 22. 10., 17. 11., 3. 12., 30. 12, 7. 1.,
21. 1., 18. 2., 4. 3., 18. 3., 1. 4., 22. 4., 8. 5. a 20. 5.
odjezd také z Milevska AN v 6.25 hodin.

i
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Cena (2016):
Cena (2017):

590 Kč
620 Kč

CENA ZAHRNUJE:
dopravu, pojištění léčebných výloh a připojištění
úrazu, služby průvodce, vstupné do termálních lázní
Europa Therme (5 hodin).

Navštivte s námi jedny z nejoblíbenějších termálních lázní v Bavorsku –
Europa Therme, které se nacházejí v blízkosti Pasova (cca 30 km
JZ směrem). Ve 12 bazénech s teplotou vody 27–40 °C vyzkoušíte léčivé
účinky a načerpáte nové síly.

www.cksaturn.cz

Bad Füssing / Německo

termální lázně

11 bazénů
(6 venkovních
a 5 vnitřních)
s teplotou
vody 28–42 °C

THERME EINS – večerní koupání
TRASA 1
s odjezdem z Č. Krumlova
a Č. Budějovic

TRASA 2
s odjezdem z Písku
a Strakonic

TRASA 3
s odjezdem z Prachatic
a Vimperka

Odjezd Č. Krumlov – Špičák v 11.50 hod.,
Č. Krumlov – AN st. BUS STOP ve 12.00 hod.,
Č. Budějovice – Dlouhá louka, Peugeot
ve 12.30 hod., Č. Budějovice – Mariánské nám.,
bus zastávka ve 12.35 hod., Velešín – čerp. stanice Benzina ve 12.50 hod., Kaplice – čerp. stanice MOL ve 13.00 hod. přes hraniční přechod
Dolní Dvořiště směr Bad Füssing, pětihodinový
pobyt v termálních lázních Therme Eins, návrat
v pozdních večerních hodinách.

Odjezd Písek – AN st.1 ve 12.00 hod.,
Strakonice – zastávka MHD u vlak. nádraží
ve 12.25 hod. Přes hraniční přechod Strážný
směr Bad Füssing, pětihodinový pobyt
v termálních lázních Therme Eins, návrat
v pozdních večerních hodinách.

Odjezd Prachatice – AN st. 1 ve 12.00 hod.,
Husinec – AN ve 12.10 hod., Vimperk –
AN ve 12.30 hod. přes hraniční přechod
Strážný směr Bad Füssing, pětihodinový pobyt
v termálních lázních Therme Eins, návrat
v pozdních večerních hodinách.

TERMÍNY:
2016:	3. 12.

16PO28

TERMÍNY:
2016: 26. 11.

16PO128

TERMÍNY:
2016: 10. 12.

16PO228

2017: 4. 3., 15. 4.

17PO28

2017: 8. 4.

17PO128

2017: 27. 1.

17PO228

Cena (2016):
Cena (2017):

i

610 Kč
640 Kč

Cena (2016):
Cena (2017):

610 Kč
640 Kč

Vyzkoušejte s námi léčivé účinky termální vody vyvěrající z hloubky až 1 000 m,
která se využívá k léčbě revmatických onemocnění, osteoporózy, poruch
krevního oběhu, bolesti páteře a ženských onemocnění. V lázních Therme Eins
se nachází 11 bazénů, které Vám nabízí příjemnou relaxaci a odpočinek.

www.cksaturn.cz

Cena (2016):
Cena (2017):

590 Kč
620 Kč

CENA ZAHRNUJE:
dopravu, pojištění léčebných výloh a připojištění
úrazu, služby průvodce, vstupné do termálních lázní
Therme Eins (5 hodin).

9

Johannesbad Bad Füssing
  celkem 13 bazénů výhradně s léčivou termální minerální vodou (27–40 °C)
  velký masážní bazén s vlnobitím ve vnitřních prostorách
  vulkanický bazén s působivou imitací skal, vodopádem a sopkou
  několik rozlehlých vířivek uvnitř i venku, více než 100 m dlouhý bazén s protiproudem
  termální bazény s teplotou vody až 39 °C, 30 m dlouhý plavecký bazén
  lazeňská restaurace, 5 různých saun, masáže, kosmetické studio,obchod, kavárna
  všechny termální bazény jsou i v zimě otevřeny
  úplně nové prostory k relaxaci a odpočinku v termálních lázních: asijský svět, obrazy přírody
& projekční multimediální stěny, pobřeží Severního moře s plážovými koši
  Johannesstr. 2 | 94072 Bad Füssing | www.johannesbad-therme.de
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Bad Füssing – Johannesbad / Německo

termální lázně

JOHANNESBAD – největší termální lázně v Německu
TRASA 1
s odjezdem z Č. Krumlova a Č. Budějovic
Odjezd Č. Krumlov – Špičák v 6.20 hod., Č.Krumlov – AN st. BUS STOP
v 6.30 hod., Č. Budějovice – Dlouhá louka, Peugeot v 7.00 hod., Č. Budějovice – Mariánské náměstí, bus zastávka v 7.05 hod., Velešín – čerpací
stanice Benzina v 7.20 hod., Kaplice – čerpací stanice MOL v 7.30 hod.
přes hraniční přechod Dolní Dvořiště směr Bad Füssing, šestihodinový
pobyt v termálních lázních Johannesbad, návrat ve večerních hodinách.

TRASA 2
s odjezdem z Písku,
Prachatic a Vimperka
Odjezd Písek – AN st. č. 1 v 6.15 hod., odjezd Prachatice – AN st. 1
v 7.00 hod., Husinec – AN v 7.10 hodin, Vimperk – AN v 7.30 hod. přes
hraniční přechod Strážný směr Bad Füssing, šestihodinový pobyt
v termálních lázních Johannesbad, návrat ve večerních hodinách.

TERMÍNY:
2016: 22. 10, 19. 11., 17. 12.

16POJ01

TERMÍNY:
2016: 28. 10. (pátek – st. svátek), 26. 11., 28. 12. (středa)

16POJ02

2017: 21. 1., 18. 2., 18. 3., 15. 4., 13. 5., 10. 6.

17POJ01

2017: 14. 1., 25. 2., 18. 3., 22. 4., 20. 5., 17. 6.

17POJ02

Cena (2016):
Cena (2017):

630 Kč
660 Kč

Cena (2016):630 Kč (Písek), 610 Kč (Prachatice a Vimperk)
Cena (2017): 660 Kč (Písek), 640 Kč (Prachatice a Vimperk)

CENA ZAHRNUJE:

CENA NEZAHRNUJE:

dopravu, pojištění léčebných výloh a připojištění úrazu, služby průvodce,
vstupné do termálních lázní Johannesbad (6 hodin).

vratnou zálohu 1 EUR za skříňku, příplatek za saunu (5 druhů) – cca 6 EUR.

www.cksaturn.cz
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Bad Griesbach / Německo

termální lázně

Dokonalé uvolnění, zdravý odpočinek a regenerace sil

Zregenerujte
své tělo
v termálních lázních
Bad Griesbach

Léčivá síla minerální vody prýští z hloubky 1 522 m a je vhodná jak pro relaxaci, tak i pro zlepšení zdravotního stavu. Velký lázeňský
komplex s 13 termálními bazény s teplotou vody 18–37 °C se rozkládá na ploše cca 1 600 m2. Za vyzkoušení stojí turecké lázně zvané
Hamam, kde si krásně prohřejete a očistíte tělo a opustí vás bolení hlavy, či rýma. Během pobytu si užijete parní saunu s různou intenzitou a vůní. Osvěžit se můžete i v bazénku nebo si můžete objednat pěnovou masáž od pravého Turka. Nakonec si v zapůjčeném županu
vychutnáte silný čaj a ovoce v místnosti určené pro relaxaci.

17PO27
TRASA 1
s odjezdem z Českého
Krumlova, Českých
Budějovic a Kaplice
Odjezd Č. Krumlov – Špičák v 6.20 hod.,
Č. Krumlov – AN st. BUS STOP v 6.30 hod.,
Č. Budějovice – Dlouhá louka, Peugeot
v 7.00 hod., Č. Budějovice – Mariánské náměstí,
bus zastávka v 7.05 hod., Velešín – čerp. stanice
Benzina v 7.20 hodin, Kaplice – čerp. stanice MOL
v 7.30 hod. přes hraniční přechod Dolní Dvořiště
směr Bad Griesbach, pobyt v termálních lázních
(5 hodin), návrat ve večerních hodinách.

termín:
18. 3.
Cena:

17PO127
TRASA 2
s odjezdem z Písku,
Prachatic a Vimperka
Odjezd Písek – AN st. 1 v 6.15 hod., Prachatice –
AN st. 1 v 7.00 hod., Vimperk – AN, před PNS
v 7.30 hod. přes hraniční přechod Strážný směr
Bad Griesbach, pobyt v termálních lázních
(5 hodin), návrat ve večerních hodinách.

termín:
14. 4. (pátek st. svátek)
650 Kč

Cena:

650 Kč

CENA ZAHRNUJE:

CENA NEZAHRNUJE:

dopravu, pojištění léčebných výloh a připojištění úrazu, služby průvodce,
vstupné do termálních lázní Bad Griesbach (5 hodin).

vratnou zálohu 5 EUR na skříňku, příplatek za turecké lázně HAMAM – 370 Kč
(vstup na 3 hodiny), příplatek za saunu (95, 75 a 60 °C, vstup na 3 hodiny) – 350 Kč.
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Bad Schallerbach / Rakousko

termální lázně

Vodní ráj Aquapulco u Welsu
Aquapulco – to je skvělý den plný vodních radovánek pro celou rodinu! Vyzkoušejte tobogány, koryto divoké řeky, mořské vlny a další vodní
atrakce, to vše v pirátském stylu.

17PO31-01
TRASA 1

17PO31-02
TRASA 2

termín:
11. 3. (jarní prázdniny ČB a ČK)

termín:
8. 5. (státní svátek)

Odjezd Písek – AN st. 1 v 5.00 hod., Č. Budějovice – Dlouhá louka,
Peugeot v 5.45 hod., Č. Krumlov – AN st. BUS STOP v 6.15 hod., Kaplice –
čerp. st. MOL v 6.35 hod. přes hraniční přechod Dolní Dvořiště do města
Bad Schallerbach. Celodenní pobyt ve vodním parku AQUAPULCO.
Návrat ve večerních hodinách.

Cena:

Odjezd Prachatice – AN st. 1 v 5.00 hod., České Budějovice –
Dlouhá louka Peugeot v 5.45 hod., Č. Krumlov – AN st. BUS STOP
v 6.15 hod., Kaplice – čerp. st. MOL v 6.35 hod. přes hraniční přechod
Dolní Dvořiště do města Bad Schallerbach. Celodenní pobyt ve vodním
parku AQUAPULCO. Návrat ve večerních hodinách.

dospělý 1 380 Kč, dítě 6–15 let 1 250 Kč, dítě do 6 let 880 Kč

CENA ZAHRNUJE:
dopravu, pojištění léčebných výloh a připojištění úrazu, služby průvodce, celodenní vstupenku do vodního parku. U průvodce v autobuse možnost si připlatit za část
parku Tropicana cca 9 EUR/osoba.

www.cksaturn.cz
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Aqualand Moravia / Česká republika

termální lázně

ZÁBAVA I RELAXACE v Aqualand Moravia s dopravou
Aqualand Moravia je nejmodernější zábavní vodní centrum v České republice, nachází se 20 minut od Brna v turistické lokalitě jižní Moravy
s nádherným výhledem na Pálavu. V komplexu je 12 bazénů s celkovou plochou 3000 m2, které obsahují vodu z termálního vrtu. Mezi ně patří
i venkovní bazén s teplotou vody kolem 30 stupňů Celsia, který je otevřen celoročně. Pro nekonečnou zábavu je připraveno 20 tobogánů
a skluzavek. Odpočinek a regeneraci těla si můžete dopřát ve wellness zoně, kde je několik saun a procedur.

TRASA 1
s odjezdem z Písku a Českých Budějovic
Odjezd Písek – AN st. č. 1 v 5.30 hod., Č. Budějovice – Dlouhá
louka Peugeot v 6.15 hod. a směr Pasohlávky, pětihodinový pobyt
v Aqualandu Moravia. Návrat ve večerních hodinách.

termín:
8. 4.
TRASA 2
s odjezdem z Prachatic,
Č. Krumlova a Č. Budějovic
Odjezd Prachatice – AN st. 1 v 5.30 hod., Č. Krumlov AN st. BUS STOP –
AN v 6.15 hod., Č. Budějovice – Dlouhá louka, Peugeot v 6.45 hod.
a směr Pasohlávky, pětihodinový pobyt v Aqualandu Moravia. Návrat
ve večerních hodinách.

termín:
29. 7.
Cena:
1 330 Kč
970 Kč

dospělá osoba
dítě do 18 let
CENA ZAHRNUJE:
dopravu, služby průvodce, vstupné do Aqualandu (5 hodin).
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Bad Füssing / Německo

termální lázně

RELAXAČNÍ WELLNESS POBYT v Bad Füssingu vlastní dopravou
Objevte Bad Füssing – léčivé prameny lázní Johannesbad, Therme I. a Europa Therme s blahodárnou léčivou silou, zároveň okolí
s krásnou přírodou a místo pro Váš klid a blahodárný požitek, kde se můžete nechat ze všech stran hýčkat: po relaxaci v lázních
můžete využít volný čas ke sportu (nordig walking, kolo), nebo široké nabídky wellness.

Kurhotel Königshof***
Ubytování:
lázeňský hotel přímo v centru města, blízko termálních lázní Europa Therme.
Vybavení:
recepce, restaurace, hotelový bar, kavárna, výtah, sluneční terasa, vnitřní
bazén, wellness, sauna, kosmetika, masáže, zahrada, půjčovna kol.
Pokoje:
1 a 2 lůžkové s možností přistýlky. Všechny pokoje mají balkon, koupelnu se
sprchou a WC, SAT-TV, rádio, telefon, fén a minibar.
Stravování:
polopenze – snídaně a večeře formou bufetu. Možno si na místě přikoupit
neomezenou konzumaci nápojů k večeři za 5 EUR/os./večeře.

12. 4.–17. 4.
25. 5.–28. 5.
1. 6.–7. 6
15. 6.–19. 6.

Kurhotel
Königshof***

14 . 10.–17. 12.
3. 1.–12. 4.

osoba v pokoji 1/2

1 880 Kč

2 020 Kč

2 170 Kč

osoba v pokoji 1/1

2 190 Kč

2 340 Kč

2 480 Kč

17. 4.–13. 10.*

* mimo termínů uvedených ve třetím sloupci
CENA ZAHRNUJE:

CENA NEZAHRNUJE:

Fakultativní nabídka:

1x ubytování, 1x polopenzi, 1x celodenní vstupné
do termálních lázní Johannesbad, parkování u hotelu,
zdarma transfer do lázní Johannesbad a zpět, pojištění CK.

pobytovou taxu cca 2,40 EUR (platba na místě), pojištění
léčebných výloh a připojištění úrazu (17 Kč/os./den) nebo
komplexní pojištění vč. storna zájezdu (27 Kč/os./den).

příplatek za oběd 430 Kč/os./den.

HOTEL LUDWIG THOMA***
Ubytování:
lázeňský hotel přímo v centru města, blízko hotelu Königshof a blízko
termálních lázní Europa therme.
Vybavení:
recepce, restaurace, bar, zdarma Wi-Fi v lobby baru, výtah, vnitřní bazén,
whirlpool, sauna, wellness, masáže.
Pokoje:
1 a 2 lůžkové s balkonem, všechny pokoje jsou vybaveny koupelnou se
sprchou a WC, SAT-TV, rádiem, telefonem, fénem a minibarem. Pokoje
jsou včetně kuchyňského koutu!
Stravování:
polopenze – snídaně bufet a večeře – výběr ze 3 jídel a salátový bufet.

Hotel
Ludwig Thoma***

14. 10.–17. 12.
3. 1.–12. 4.

17. 4.–13. 10.*

12. 4.–17. 4.
25. 5.–28. 5.
1. 6.–7. 6.
15. 6.–19. 6.

osoba v pokoji 1/2

2 340 Kč

2 420 Kč

2 510 Kč

osoba v pokoji 1/1

2 760 Kč

2 850 Kč

2 940 Kč

* mimo termínů uvedených ve třetím sloupci
CENA ZAHRNUJE:

CENA NEZAHRNUJE:

Fakultativní nabídka:

1x ubytování, 1x polopenzi, parkování u hotelu, zdarma
transfer do lázní Johannesbad a zpět, pojištění CK.

vstupné do lázní, pobytovou taxu cca 2,40 EUR (platba
na místě), pojištění léčebných výloh a připojištění úrazu
(17 Kč/os./den) nebo komplexní pojištění vč. storna
zájezdu (27 Kč/os./den).

příplatek za oběd 260 Kč/os./den.

www.cksaturn.cz
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Sárvár / Maďarsko

termální lázně

RELAXAČNÍ POBYTY v Sárváru s dopravou
Sympatické městečko se nachází uprostřed vodního ráje v západní části Maďarska. V prosinci 2002 zde byl otevřen termální areál, který
byl během roku 2010 modernizován a rozšířen. Celoročně otevřené bazény: vnější a vnitřní zážitkový bazén (32–34 °C), vnitřní léčivý
bazén (37 °C), vnitřní a vnější léčivý bazén (36 °C), vnitřní léčivý bazén s tryskami, plavecký bazén,svět saun, rodinné centrum (jacuzzi,
bazén s vlnobitím, 3 tobogány, dětský bazén, skluzavky). Vhodné pro léčení poruch pohybového ústrojí, gynekologických poruch,
revmatizmu a kožních onemocnění.

HOTEL
PARK INN****
Moderní hotel je situován přímo
u termálních lázní, s nimiž je propojen prosklenou chodbou – pro hosty
neomezený vstup. Centrum je vzdáleno 15 minut volnější pěší chůze.
Vybavení:
restaurace, kavárna, lobby bar,
konferenční prostory, dětský koutek, fitness, solárium, wellness,
kosmetika, kadeřnictví, vlastní
parkoviště a podzemní garáže.
Ubytování:
1 a 2lůžkové pokoje s možností
přistýlky, s vlastním soc. zařízením,
SAT-TV, telefonem, fénem, minibarem, klimatizací, Wi-Fi připojením
a většina pokojů s balkonem.
Stravování:
polopenze, snídaně a večeře
formou bohatého bufetu.

termíny (2 noci): termíny (3 noci):
17.–19. 2.
6.–9. 4. (čt–ne)
(pá–ne)
7.–10. 5. (ne–st)

termíny (4 noci):
14.–18. 6.
(st–ne)

PROGRAM:
1. den – odjezd v ranních hodinách,
příjezd do Sárváru, ubytování
od 15.00 hod., koupání v termálním
areálu, volný program, večeře.
2. den – snídaně, koupání
(8.00–22.00 hod.), volný program,
večeře.
3. den – snídaně, koupání
do 12.00 hod., odjezd do ČR,
návrat ve večerních hodinách..

PROGRAM:
1. den – odjezd v ranních hodinách,
příjezd do Sárváru, ubytování
od 15.00 hod., koupání v termálním
areálu, volný program, večeře.
2.–4. den – snídaně, koupání
(8.00–22.00 hod.), volný program,
večeře.
5. den – snídaně, koupání
do 12.00 hod., odjezd do ČR,
návrat ve večerních hodinách.

PROGRAM:
1. den – odjezd v ranních hodinách,
příjezd do Sárváru, ubytování
od 15.00 hod., koupání v termálním
areálu, volný program, večeře.
2.–3. den – snídaně, koupání
(8.00–22.00 hod.), volný program,
večeře.
4. den – snídaně, koupání
do 12.00 hod., odjezd do ČR,
návrat ve večerních hodinách.

Cena

2 noci

3 noci

4 noci

dosp. osoba ve 1/2 pokoji
dosp. osoba v 1/1 pokoji
dosp. osoba na přistýlce
dítě 6–12 let na přistýlce
dítě do 6 let na přistýlce

4 450 Kč
6 670 Kč
3 990 Kč
2 990 Kč
1 200 Kč

6 190 Kč
9 290 Kč
5 190 Kč
3 990 Kč
1 300 Kč

7 690 Kč
11 750 Kč
6 290 Kč
4 690 Kč
1 400 Kč

CENA ZAHRNUJE:
2x (resp. 3x, resp. 4x) ubytování, 2x (resp. 3x, resp. 4x) polopenzi, dopravu autobusem, neomezený vstup do termálního
areálu (v den příjezdu od 15.00 hod., v den odjezdu do 12.00 hod.), zapůjčení županu a osušky, služby delegáta.

CENA NEZAHRNUJE:
pojištění léčebných výloh a úrazu (17 Kč/os./den), komplexní pojištění (27 Kč/os/den), pobytovou taxu cca 1,6 EUR/noc/
osoba nad 18 let – platba na místě, vstup do sauny.

Odjezdová místa: Písek, Prachatice, Český Krumlov, České Budějovice, Třeboň.
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Bükfürdö / Maďarsko

termální lázně

RELAXAČNÍ POBYTY v Bükfürdö s dopravou
Městečko Bük a nedaleký lázeňský areál Bükfürdö patří k nejoblíbenějším a nejnavštěvovanějším maďarským termálním lázním. Bazény
s léčivou vodou mají teplotu 32–38 °C, bazény vhodné pro sportování jsou naplněny vodou o teplotě 26–28 °C. Termální voda je vhodná
pro léčení poruch pohybového ústrojí, pro poúrazovou terapii a pro léčení nemocí páteře.

HOTEL Répce Gold****
Hotel se nachází v přímé blízkosti termálního
areálu a lze přejít rovnou do léčebných lázní
krytou spojovací chodbou.
Vybavení:
restaurace k podávání snídaně a večeře, lobby
bar, dětský koutek, billiard, šipky, konferenční
sál, posilovna, kosmetika, manikúra, pedikúra,
masáže, solná komora, solárium. V hotelové
budově se nachází Wellness ostrov (plavecký
bazén, jacuzzi, sauna, whirpool, parní kabina).
Ubytování:
1 a 2lůžkové pokoje s možností přistýlky,
s klimatizací, koupelnou, WC, TV, telefonem,
minibarem, bezpečnostní schránkou, s Wi-Fi
připojením a balkonem (pouze pokoje s přistýlkou balkon nemají).
Stravování:
polopenze, snídaně a večeře formou bohatého
bufetu.

termín (4 noci):
23.–27. 4. (ne–čt)
PROGRAM:
1. den – odjezd v ranních hodinách, příjezd
do hotelu, ubytování od 14.00 hod., koupání
v termálním areálu, volný program, večeře.
2.–4. den – snídaně, koupání, volný program,
večeře.
5. den – snídaně, odjezd do ČR, návrat v odpoledních hodinách.

Cena (4 Noci):
dosp. osoba ve 1/2 pokoji	
dosp. osoba v 1/1 pokoji	
dosp. osoba na přistýlce	
dítě 6–12 let na přistýlce	
dítě do 6 let na přistýlce	

5 690 Kč
6 690 Kč
4 790 Kč
3 790 Kč
1 300 Kč

CENA ZAHRNUJE:
4x ubytování, 4x polopenzi, dopravu autobusem, vstupné do termálních lázní (v den příjezdu od 14.00 hod.,
v den odjezdu již vstup do termálních lázní není v ceně), využívání Wellness ostrova (do 22.00 hod.), zapůjčení
županu a služby delegáta.

CENA NEZAHRNUJE:
pojištění léčebných výloh a úrazu (17 Kč/os/den), komplexní pojištění (27 Kč/os/den), pobytovou taxu cca
1,7 EUR/noc/osoba nad 18 let – platba na místě, vstupné do zážitkové části lázní (cca 10 EUR).

Odjezdová místa: Písek, Prachatice, Český Krumlov, České Budějovice, Třeboň.

www.cksaturn.cz
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Bükfürdö / Maďarsko

termální lázně

ALL
INCLUSIVE

RELAXAČNÍ POBYTY v Bükfürdö s dopravou

HOTEL DANUBIUS HEALTH SPA RESORT BÜK****
Hotel, který má vlastní termální lázně, se nachází
v klidném přírodním prostředí lázní Bük a nabízí
svým hostům wellness a sportovní programy.
Vybavení:
restaurace, recepce, směnárna, trezor, Wi-Fi
připojení zdarma, prodejna suvenýrů.
Ubytování:
1 a 2lůžkové pokoje s možností přistýlky, s klimatizací, koupelnou, WC, TV, telefonem, fénem,
minibarem a balkonem.
Stravování:
ALL INCLUSIVE
07.00–10.00 – snídaně formou bufetu včetně
šampaňského, 10.00–12.00 – snídaně PLUS:
pečivo, jogurty, ovoce, 10.00–15.00 – čaj
a ovoce v lázeňské části, 12.00–14.00 – oběd
formou bufetu (polévky, saláty, zelenina, sladké
pečivo, hlavní chody – maďarské a mezinárodní speciality, dorty, ovoce, zdravá výživa,
dětský bufetový koutek), 14.00–17.30 – zmrzlina, ovoce, pečivo, 15.00–17.30 – snack bar:
pizza, palačinky, párek v rohlíku, hranolky,
18.00–22.00 – tématické večeře formou bufetu
včetně šampaňského, 11.00–22.00 – rozlévaná
vína, točené pivo, nealkoholické nápoje (káva,
čaj, minerální voda, ovocné a zeleninové šťávy).
Fitness, wellness, sport:
v hotelu se nachází vnitřní termální bazén 37 ºC,
vnitřní plavecký bazén 26–28 ºC, venkovní
plavecký bazén 25–26 ºC, vnitřní a venkovní zážitkový bazén s masážními tryskami (sofa, šachy
a karetní stůl v bazénu) 32–36 ºC, římské parní
lázně, finská sauna, jacuzzi. Možnost wellness
a léčebných procedur za poplatek. Dále je
hostům k dispozici také fitness studio. Sport all
inclusive (4 tenisové kurty s antukou v zahradě,
2 tenisové kurty s antukou v hale (za poplatek),
minigolf, squash, stolní tenis, zahradní šachy,
bowling (za poplatek), hřiště petanque, kulečník, půjčovna kol, Nordic Walking, sportovní animace). Vedle hotelu se nachází golfové hřiště.
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termín (3 noci):
5.–8. 2. (ne–st)

termín (4 noci):
8.–12. 3. (st–ne)

PROGRAM:
1. den – odjezd v ranních hodinách, příjezd
do hotelu, ubytování od 14.00 hodin, koupání
v lázních hotelu, volný program.
2.–3. den – koupání a relaxace (6.30–19.00 hod.),
volný program.
4. den – koupání do 11.00 hod., odjezd do ČR,
návrat ve večerních hodinách.

PROGRAM:
1. den – odjezd v ranních hodinách, příjezd
do hotelu, ubytování od 14.00 hod., koupání
v lázních hotelu, volný program.
2.–4. den – koupání a relaxace (6.30–19.00 hod.),
volný program.
5. den – koupání do 11.00 hod., odjezd do ČR,
návrat ve večerních hodinách.

Cena (3 Noci):
dosp. osoba ve 1/2 pokoji	
dosp. osoba v 1/1 pokoji	
dítě 6–12 let na přistýlce	
dítě do 6 let na přistýlce	

Cena (4 Noci):
6 280 Kč
6 890 Kč
5 280 Kč
1 300 Kč

dosp. osoba ve 1/2 pokoji	
dosp. osoba v 1/1 pokoji	
dítě 6–12 let na přistýlce	
dítě do 6 let na přistýlce	

7 590 Kč
8 390 Kč
6 590 Kč
1 300 Kč

CENA ZAHRNUJE:
3x (resp. 4x) ubytování se stravováním All inclusive, dopravu autobusem, vstup do termálních lázní hotelu
(v den příjezdu od 14.00, v den odjezdu do 11.00 hodin), zapůjčení županu a služby delegáta.

CENA NEZAHRNUJE:
pojištění léčebných výloh a úrazu (17 Kč/os/den), komplexní pojištění (27 Kč/os/den), pobytovou taxu cca
1,5 EUR/noc/osoba nad 18 let – platba na místě, vstupné do městských termálních lázní.

Odjezdová místa: Písek, Prachatice, Český Krumlov, České Budějovice, Třeboň.

www.cksaturn.cz

Kehidakustány / Maďarsko

termální lázně

RELAXAČNÍ POBYTY v Kehidakustány s dopravou
Rázná vesnička uprostřed zalesněné pahorkatiny v zapomenuté části Maďarska je vzdálena asi 15 km severně od lázeňského města Hévíz.
Je rodištěm politika Ference Deáka, jenž se zasloužil o rakousko-uherské vyrovnání v roce 1867. Okouzlující okolní krajina a klidné prostředí
venkova je ideálním místem k fyzickému i duševnímu odpočinku. Malebné okolí vesničky je vhodné k procházkám a cykloturistice.

KEHIDA TERMÁL HOTEL****
Hotel se nachází ve společné budově
s Léčebnými a zážitkovými lázněmi Kehida.
Termální voda má blahodárné účinky při
podpůrné léčbě nervových, gynekologických
a kožních onemocněních a při problémech
pohybového ústrojí. Termální areál o celkové
vodní ploše 2600 m² byl vybudovaný v roce
2003.
Vybavení:
restaurace Deák k podávání snídaně a večeře,
Wi-Fi zdarma, parkování.
Ubytování:
1 a 2lůžkové pokoje s možností přistýlky,
s klimatizací, koupelnou, WC, TV a minibarem.
Stravování:
polopenze, snídaně a večeře formou bohatého bufetu.
Fitness, wellness, sport:
hosté využívají všechny zóny Léčebných
a zážitkových lázní Kehida (celkem 13 vnitřních
a venkovních bazénů, 94 m douhá skluzavka)
a svět sauny (finská sauna, aroma kabina,
parní kabina, infra sauna, Kneippova lázeň,
vířivka). Fitness místnost, aqua fitness, stolní
tenis, venkovní šachy, ruské kuželky. Masáže
a procedury za poplatek.

termín (3 noci):
18.–21. 5. (čt–ne)
PROGRAM:
1. den – odjezd v ranních hodinách, příjezd
do hotelu, ubytování od 14.00 hod., koupání
v termálním areálu, volný program, večeře.
2.–3. den – snídaně, koupání (9.00–20.00 hod.),
volný program, večeře.
4. den – snídaně, koupání do 11.00 hod., odjezd
do ČR, návrat ve večerních hodinách hodinách.

Cena (3 Noci):
dosp. osoba ve 1/2 pokoji	
dosp. osoba v 1/1 pokoji	
dítě 5–12 let na přistýlce	
dítě 12–16 let na přistýlce	
dítě do 5 let na přistýlce	

6 190 Kč
7 490 Kč
4 590 Kč
5 690 Kč
1 300 Kč

CENA ZAHRNUJE:
3x ubytování, 3x polopenzi, dopravu autobusem, neomezený vstup do termálního areálu (v den příjezdu
od 14.00, v den odjezdu do 11.00 hod.), zapůjčení županu, služby delegáta.

CENA NEZAHRNUJE:
pojištění léčebných výloh a úrazu (17 Kč/os/den), komplexní pojištění (27 Kč/os/den), pobytovou taxu
cca 1,1 EUR/noc/osoba nad 18 let – platba na místě

Odjezdová místa: Písek, Prachatice, Český Krumlov, České Budějovice, Třeboň.

www.cksaturn.cz
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Hévíz / Maďarsko

termální lázně

ALL
INCLUSIVE
NOVINKA!

RELAXAČNÍ POBYTY v Hévízu s dopravou

HOTEL DANUBIUS
HEALTH SPA RESORT
AQUA****
Hotel, který má vlastní termální lázně, se
nachází v srdci lázeňského městečka Hévíz,
300 m od termálního jezera. Na hotelové
hosty čeká rozmanité množství léčebných,
wellness a fitness programů.
Vybavení:
restaurace „Aurea“ s letní terasou, drink-bar,
kavárna, vegetariánská a rybí restaurace „Zala“,
pivnice „Argor“, recepce, hotelový trezor,
směnárna, výtah, v hale možnost připojení
Wi-Fi zdarma, konferenční místnost, obchod se
suvenýry, čistírna.
Služby za poplatek:
internetová místnost, pokojová služba, minibar
(kromě minerální vody), půjčovna aut a kol.
Ubytování:
1 a 2lůžkové pokoje s možností přistýlky,
s klimatizací, koupelnou, WC, TV, rádiem,
telefonem, fénem, minibarem a francouzským
balkonem.
Stravování:
ALL INCLUSIVE
7.00–10.00 – snídaně formou bufetu
10.00–11.00 – kontinentální snídaně
10.00–15.00 – bylinný čaj a ovoce v léčebném
oddělení
20

12.00–14.00 – oběd formou bufetu “Danubius
Zdravý Výběr” (polévky, saláty, zelenina,
jídla připravovaná na grilu a woku, těstoviny,
moučníky, palačinky, ovoce)
15.00–17.00 – odpolední čaj – moučníky, čaj,
káva a zmrzlina
18.00–21.00 – večeře formou bufetu, jednou
týdně večeře se specialitami maďarské kuchyně, nealko nápoje, domácí vína a točené pivo
11.00–22.00 – nealko nápoje (minerální voda,
ovocné a zeleninové šťávy), káva, čaj
Fitness, wellness, sport:
hotel nabízí neomezené využívání všech termálních bazénů (venkovní plavecký bazén 20–26 °C,
zážitkový bazén o celkové rozloze 200 m² a teplotě 29 °C vč. atrakcí jako jacuzzi, masážní trysky,
gejzír a vodopád, vnitřní termální bazén – po rekonstrukci má nově 2 části s teplotami 34 °C
a 37 °C), sauny, venkovního Kneippova bazénu
v zahradě (v létě), dále využití fitness, sluneční
terasy, stolního tenisu, skupinových sportovních
programů.

termín (3 noci):
2.–5. 4. (ne–st)
PROGRAM:
1. den – odjezd v ranních hodinách, příjezd
do hotelu, ubytování od cca 14.00 hodin,
koupání v lázních hotelu, volný program.
2.–3. den – koupání a relaxace, volný program.
4. den – koupání do 11.00 hodin, odjezd do ČR,
návrat ve večerních hodinách.

Cena (3 Noci):
dosp. osoba ve 1/2 pokoji	
dosp. osoba v 1/1 pokoji	
dítě 6–12 let na přistýlce	
dítě do 6 let na přistýlce	

6 090 Kč
7 090 Kč
4 590 Kč
1 300 Kč

CENA ZAHRNUJE:
3x ubytování se stravováním All inclusive, dopravu autobusem, vstup do termálních lázní hotelu (v den
příjezdu od 14.00, v den odjezdu do 11.00 hodin), zapůjčení županu a služby delegáta.

CENA NEZAHRNUJE:
pojištění léčebných výloh a úrazu (17 Kč/os/den), komplexní pojištění (27 Kč/os/den), pobytovou taxu cca
1,7 EUR/noc/osoba nad 18 let – platba na místě, vstupné do termálního jezera.

Odjezdová místa: Písek, Prachatice, Český Krumlov, České Budějovice, Třeboň.

www.cksaturn.cz

Velký Meder / Slovensko

termální lázně

Městečko, které leží na jižním Slovensku v Podunajské nížině, je známé především díky svým termálním pramenům. Voda z Velkého
Mederu příznivě působí na kloubní poruchy, nemoci páteře, svalů a celkově příznivě působí na regeneraci organismu. Termální
koupaliště bylo otevřeno v roce 1974 a v posledních letech bylo rozšířeno a postupně renovováno. Poskytuje celoroční služby
ve svém areálu s vnitřními i vnějšími bazény s teplotou vody 36–38 °C. Kromě bazénů jsou v létě k dispozici dva tobogány, minigolf,
plážový volejbal, velká pláž, hřiště pro děti, maxišachy, restaurace, stánky rychlého občerstvení a další služby. Okolí Velkého Mederu
je vhodné pro cyklovýlety i výlety za poznáním (Bratislava 65 km, Györ 25 km).

RELAXAČNÍ POBYTY ve Velkém Mederu s dopravou

HOTEL THERMAL
VARGA*** – AQUA***
Poloha:
velmi příjemný rodinný hotel s individuálním
přístupem ke klientům leží cca 100 m od vstupu do termálních lázní a cca 600 m od centra
městečka.
Vybavení:
recepce s 24hodinovou službou, klimatizovaná restaurace, lobby bar, dětský koutek, kulečník, stolní fotbal, letní terasa s posezením,
dětské hřiště, ping pong, animační programy,
půjčovna kol pro hosty hotelu zdarma.
Pokoje:
dvoulůžkové s možností jedné přistýlky, koupelna s WC a sprchovým koutem, fén, TV-SAT,
telefon, trezor, lednička, Wi-Fi zdarma. Většina pokojů je s balkonem. Pokoje se nachází
v nové části hotelu Thermal Varga – hotelu
Aqua (nově otevřená budova v roce 2015 naproti hlavní budově hotelu Thermal Varga).
Stravování:
polopenze formou bufetu – velmi chutná
domácí strava, v ceně k večeři nealkoholický
nápoj, nebo pohár vína. Jídelna je v hlavní
budově.

termíny (3 noci):
26. 3.–29. 3. (ne–st)
4. 6.–7. 6. (ne–st)
PROGRAM:
1. den – odjezd v ranních hodinách, ubytování od 14.00 hod., koupání, volný program.
2.–3.den – koupání a relaxace v termálním areálu.
4. den – po snídaní odjezd v 9.30 hod., při zpáteční cestě zastávka v maďarském Györu, možnost
nákupu.
Hotel Thermal Varga/Aqua

26. 3.–29. 3.

4. 6.–7. 6.

dospělá osoba ve dvoulůžkovém pokoji, nebo na přistýlce

4 430 Kč

4 780 Kč

dospělá osoba v jednolůžkovém pokoji

5 280 Kč

5 630 Kč

dítě do 10 let na přistýlce

3 350 Kč

3 350 Kč

dítě do 15 let na přistýlce

3 780 Kč

3 780 Kč

CENA ZAHRNUJE:
autobusovou dopravu, 3x ubytování s polopenzí, vstupné do termálního koupaliště (v den příjezdu
od 14.00 hod., 2. a 3. den celodenní, v den odjezdu již vstupné není), během pobytu 1x taneční večer
s pečením selete (místo večeře) a sklenicí piva, pobytovou taxu. Služby delegáta a pojištění CK.

CENA NEZAHRNUJE:
pojištění léčebných výloh a úrazu (17 Kč/os./den), komplexní pojištění (27 Kč/os./den).

Odjezdová místa:

Písek, Prachatice, Český Krumlov, České Budějovice, Třeboň.

www.cksaturn.cz
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Vídeň / Rakousko

adventní výlety jednodenní
https://views.austria.info/

kouzelný advent ve Vídni
Od poloviny listopadu až do Vánoc se ta nejkrásnější vídeňská náměstí proměňují v pohádkové vánoční trhy. Při vůni vánočního
cukroví a se šálkem horkého punče na Vás dýchne nefalšovaná předvánoční nálada. Vídeň je v lesku, radnice jako adventní kalendář
a před ní děti zpívají Tichou noc.
PROGRAM:
prohlídka historického jádra, vánoční trhy, volno, předpokládaný návrat ve večerních hodinách.

TRASA 1
s odjezdem z Písku
a Českých Budějovic

16PO23

Odjezd Písek – AN st. 1 v 6.15 hod., České Budějovice – Dlouhá louka,
Peugeot v 7.00 hod., Třeboň – čerp. stanice Shell v 7.20 hod. přes
hraniční přechod Halámky.

TRASA 2
s odjezdem z Prachatic
a Českého Krumlova

16PO230

Odjezd Prachatice – AN st. 1 v 6.00 hod., Český Krumlov – AN st.
BUS STOP v 6.45 hod., České Budějovice – Dlouhá louka, Peugeot
v 7.15 hod., Třeboň – čerp. stanice Shell v 7.35 hod. přes hraniční
přechod Halámky.

V termínu 7. 12. odjezd také z Milevska AN v 5.40 hod.

termíny:
3. 12., 7. 12. (středa), 17. 12.
Cena:

550 Kč, z Milevska 580 Kč

termíny:
10. 12, 14. 12. (středa)
Cena:

550 Kč

CENA ZAHRNUJE:

CENA NEZAHRNUJE:

dopravu, pojištění léčebných výloh a připojištění úrazu, služby průvodce.

vstupné do památkových objektů a přepravu místní dopravou (cca 5 EUR).

V termínech 7. 12. a 14. 12. se neplatí místní doprava, bus Vás zaveze přímo do centra Vídně!!!
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www.cksaturn.cz

Salzburg a Krampuslauf / Rakousko

adventní výlety jednodenní

https://views.austria.info/

Salzburg a Krampuslauf ve SchladmingU

Vstupné
na Krampuslauf
v ceně výletu!

Čertovský běh (Krampuslauf) je průvod čertů v době adventu v Rakousku většinou v horských vesnicích. Čerti jsou oblečeni do kůží,
na hlavách mají vyřezané dřevěné masky s hroznými výrazy a ozdobení jsou obrovskými kravskými zvonci a v rukou často drží dřevěné
vidle. Právě ve Schladmingu se koná jeden z největších Krampuslaufů na světě – na cca 800 čertů v originálních starých maskách nebo
maskách vyrobených podle tradice bude před Vašimi zraky sršit oheň a dým a tancovat divoké reje. Tato podívaná trvá až do nočních
hodin. Kromě shlédnutí pekelných družin na vozech i pěšmo budete moci ochutnat i místní adventní speciality.
PROGRAM:
prohlídka města Salzburg, návštěva vánočních trhů, volno, navečer přejezd do Schladmingu na průvod čertů, předpokládaný návrat v časných ranních
hodinách druhý den.

TRASA 1
s odjezdem z Milevska, Písku
a Českých Budějovic

16PO407

TRASA 2
s odjezdem z Prachatic,
Českého Krumlova a Kaplice

16PO408

Odjezd Milevsko AN v 6.40 hod., Písek – AN st. 1 v 7.15 hod.,
České Budějovice – Dlouhá louka, Peugeot v 8.00 hod. přes hraniční
přechod Dolní Dvořiště.

Odjezd Prachatice – AN st. 1 v 7.15 hod., Český Krumlov – AN st.
BUS STOP v 8.00 hod., Kaplice – čerpací stanice MOL v 8.20 hod. přes
hraniční přechod Dolní Dvořiště.

termín:
26. 11.

termín:
26. 11.

Cena:

1 130 Kč

Cena:

1 130 Kč

CENA ZAHRNUJE:

dopravu, pojištění léčebných výloh a připojištění úrazu, vstupné na Krampuslauf, služby průvodce.

www.cksaturn.cz
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Salzburg a Solná komora / Rakousko

adventní výlety jednodenní

Salzburg má mnoho přívlastků. Jako „město adventu“ se dostal již dávno do podvědomí mnoha lidí z celého světa. V žádné jiné roční době není
Salzburg krásnější, rozjímavější a půvabnější než v „tichém období“, kdy se na město tiše snášejí sněhové vločky a halí je do bělostného šatu.

Salzburg v období adventu

PROGRAM:
prohlídka historických památek města, vánoční trhy, volno, předpokládaný
návrat ve večerních hodinách.

TRASA 1
s odjezdem z Milevska, Písku,
Českých Budějovic a Kaplice

16PO401

Odjezd Milevsko – AN v 5.40 hod., Písek – AN st. 1 v 6.15 hod.,
České Budějovice – Dlouhá louka, Peugeot v 7.00 hod., Kaplice –
čerpací stanice MOL v 7.30 hod. přes hraniční přechod Dolní Dvořiště.

termín:

17. 12.

16PO405
TRASA 2
s odjezdem z Prachatic,
Českých Budějovic, Českého Krumlova
a Kaplice
Odjezd Prachatice – AN st. 1 v 6.15 hod., České Budějovice –
Dlouhá louka, Peugeot v 7.00 hod., Český Krumlov – AN st. BUS STOP
v 7.30 hod., Kaplice – čerpací stanice MOL v 7.50 hod. přes hraniční
přechod Dolní Dvořiště.

www.christkindlmarkt.co.at

CENA ZAHRNUJE:
dopravu, pojištění léčebných
výloh a připojištění úrazu, služby
průvodce.

Cena nezahrnuje:
vstupné do památkových objektů.

termín:
Cena:

3. 12.
650 Kč, z Milevska 680 Kč

Prožijte romantický adventní den u jezer Traunsee, Wolfgangsee a Mondseee a navštivte nejkrásnější adventní trhy v malebné krajině
Solnohradských jezer. Jezero Wolfgangsee rozzáří během adventní doby tisíce světélek. Již z dálky je vidět světlo obrovské plovoucí lucerny
vysoké 20 m.

Advent v Solné komoře
www.mondsee.at

PROGRAM:
zastávka u jezera Mondsee, adventní trhy u jezera Wolfgangsee, návštěva
vánočních trhů v Bad Ischlu, prohlídka Gmundenu a návštěva vánočních trhů
na půvabném jezerním náměstí, vánoční trh na zámku Ort.

16PO409
TRASA
s odjezdem z Písku, Českých Budějovic,
Českého Krumlova a Kaplice
Odjezd Písek – AN st. 1 v 6.30 hod., České Budějovice – Dlouhá louka,
Peugeot v 7.15 hod., Český Krumlov – AN st. BUS STOP v 7.45 hod.,
Kaplice – čerpací stanice MOL v 8.05 hod. přes hraniční přechod
Dolní Dvořiště.
CENA ZAHRNUJE:
dopravu, pojištění léčebných
výloh a připojištění úrazu, služby
průvodce.
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Cena nezahrnuje:
vstupné do památkových objektů
a na vánoční trhy na zámku Ort
v Gmundenu – cca 4,50 EUR/osoba
od 16 let.

termín:
Cena:

3. 12.
690 Kč

www.cksaturn.cz

Salzburg a lázně Rupertus Therme / Rakousko

adventní výlety jednodenní
Spa & Familien Resort RupertusTherme

Advent v Salzburgu a lázně Rupertus Therme
Přímo v Salzburgu můžete navštívit hned několik adventních a vánočních trhů – vánoční trh v historickém centru na náměstích Domplatz
a Residenzplatz, vánoční trh na náměstí Mirabellplatz či adventní trh na nádvoří pevnosti Hohensalzburg. Odpoledne s námi navštívíte termální
lázně Rupertus Therme, které jsou obklopené jedinečnou přírodní scenérií hor a na svém těle můžete vnímat uvolňující a léčivé působení teplých
alpských slaných pramenů z Bad Reichenhallu.
PROGRAM:
prohlídka historických památek města Salzburg, vánoční trhy, cca v 15.00 hod. přejezd do Bad Reichenhallu – návštěva termálních lázní Rupertus
Therme (4 hodiny), předpokládaný návrat v pozdních večerních hodinách.

16PO410
TRASA 1
s odjezdem z Písku, Českých Budějovic
a Kaplice

TRASA 2
s odjezdem z Prachatic,
Českého Krumlova a Kaplice

Odjezd Písek – AN st. 1 v 6.00 hod., České Budějovice – Dlouhá louka,
Peugeot v 6.45 hod., Kaplice – čerpací stanice MOL v 7.15 hod. přes
hraniční přechod Dolní Dvořiště.

Odjezd Prachatice – AN st. 1 v 6.15 hod., Český Krumlov – AN st.
BUS STOP v 7.00 hod., Kaplice – čerpací stanice MOL v 7.20 hod. přes
hraniční přechod Dolní Dvořiště.

termín:
10. 12.

termín:
17. 12.

16PO411

dosp. osoba

DÍtě 7–16 let

dítě do 7 let

dosp. osoba

DÍtě 7–16 let

dítě do 7 let

1 210 Kč

1 140 Kč

1 050 Kč

1 210 Kč

1 140 Kč

1 050 Kč

CENA ZAHRNUJE:

CENA NEZAHRNUJE:

dopravu, pojištění léčebných výloh a připojištění úrazu, služby průvodce
a vstupné do lázní Bad Reichehall (4 hodiny).

vstupné do památkových objektů.

www.cksaturn.cz
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Štýr a Linec, Regensburg / Rakousko, Německo

adventní výlety jednodenní

Rakouské město Vánoc Štýr na soutoku řek nabízí nepřeberné množství adventních lahůdek, jako například největší betlém na světě, největší
světovou sbírku historických vánočních ozdob, jedinečnou Dráhu světem Vánoc, unikátní vánoční poštovní úřad…

Ježíškovo město Štýr a Linec
www.hafermannreisen.de

PROGRAM:
prohlídka „vánočního“ města Štýru s návštěvou adventních trhů,
v odpoledních hodinách přejezd do Lince, vánoční trhy, volno, návrat
ve večerních hodinách.

styr_de.wikimedia.org

16PO26
TRASA
s odjezdem z Písku, Českých Budějovic,
Českého Krumlova a Kaplice
Odjezd Písek – AN st. 1 v 7.00 hod., České Budějovice – Dlouhá louka,
Peugeot v 7.45 hod., Český Krumlov – AN st. BUS STOP v 8.15 hod.,
Kaplice – čerpací stanice MOL v 8.35 hod. přes hraniční přechod
Dolní Dvořiště.
CENA ZAHRNUJE:
dopravu, pojištění léčebných
výloh a připojištění úrazu, služby
průvodce.

Cena nezahrnuje:
vstupné do památkových objektů.

termín:

10. 12.

Cena:

520 Kč

Plavba plná zážitků s fascinujícím světem vody a křišťálu. Romantický vánoční trh s tradičními řemesly na zámku Thurn a Taxis, který patří k těm
nejkrásnějším na světě. A komu by tato romantika nestačila, může navštívit větší trh na náměstí v centru Regensburgu před katedrálou.

Vánoční Regensburg s plavbou lodí

PROGRAM:
po příjezdu do Regensburgu prohlídka historického centra,
ve 14.00 hod. plavba lodí Kristallschiff po trase Regensburg–
Walhalla–Regensburg trvající necelé 2 hodiny, vánoční trhy, volno.
Předpokládaný návrat ve večerních hodinách.

16PO400
TRASA
s odjezdem z Českého Krumlova,
Českých Budějovic a Prachatic

CENA ZAHRNUJE:
dopravu, pojištění léčebných
výloh a připojištění úrazu, služby
průvodce, lodní lístek.
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Cena nezahrnuje:
vstupné do památkových objektů,
vstupné na vánoční trh na zámku –
dospělí cca 8,50 EUR, děti 6–16 let
cca 2 EUR.

Odjezd Český Krumlov – AN st. BUS STOP v 6.45 hod.,
České Budějovice – Dlouhá louka, Peugeot v 7.15 hod., Prachatice –
AN st. 1 v 8.00 hod. přes hraniční přechod Strážný.

termín:

10. 12.

dosp. osoba

DÍtě 6–13 let

dítě do 6 let

1 120 Kč

910 Kč

700 Kč

www.cksaturn.cz

Drážďany, Pasov / Německo

adventní výlety jednodenní

Největší vánoční štóla na světě v čele historického průvodu – 300 metrů dlouhý průvod s historickými postavami a 120 řemeslníky. V Německu
mají vánoční trhy dlouhou tradici a ten nejstarší se nachází právě v Drážďanech. Hlavní z drážďanských trhů se nazývá Striezelmarkt a nechybí
na něm ohromná světelná brána a vánoční pyramida.

Kouzelný advent v Drážďanech

PROGRAM:
prohlídka historického centra města, vánoční trhy, účast na festivalu
vánočních štól. Předpokládaný návrat ve večerních hodinách.

TRASA
s odjezdem z Prachatic,
Českých Budějovic a Písku

16PO25

Odjezd Prachatice – AN st. 1 ve 4.30 hod., České Budějovice –
Dlouhá louka, Peugeot v 5.15 hod., Písek – AN st. 1 v 6.00 hod. přes
Prahu do Drážďan.
CENA ZAHRNUJE:
dopravu, pojištění léčebných
výloh a připojištění úrazu, služby
průvodce.

Cena nezahrnuje:
vstupné do památkových objektů.

termín:
Cena:

3. 12.
720 Kč

Uprostřed okouzlujícího historického jádra města, před kulisou Dómu sv. Štěpána, se koná vánoční trh s báječnou atmosférou. Ve svátečně
ozdobených stáncích se prezentují umělecká řemesla a příprava regionálních specialit přímo na místě. V dómu se každou středu a sobotu
ve 12 hod. koná varhanní koncert zahraný na největší varhany na světě.

Kouzelný advent v Pasově
www.passauer-christkindlmarkt.de

PROGRAM:
dopoledne možnost nákupů v potravinách ALDI a v obchodních domech
mimo centrum, poté přejezd do centra města, volno, vánoční trhy.
Předpokládaný návrat ve večerních hodinách.

TRASA 1
s odjezdem z Písku, Prachatic
a Vimperka

16PO402

Odjezd Písek – AN st. 1 v 7.00 hod., Prachatice – AN st. 1 v 7.45 hod.,
Vimperk – AN v 8.15 hod. přes hraniční přechod Strážný.

termín:

26. 11.

16PO406
TRASA 2
s odjezdem z Českého Krumlova,
Českých Budějovic a Prachatic
Odjezd Český Krumlov – AN st. BUS STOP v 6.30 hod.,
České Budějovice – Dlouhá louka, Peugeot v 7.00 hod., Prachatice –
AN st. 1 v 7.45 hod. přes hraniční přechod Strážný.
CENA ZAHRNUJE:
dopravu, pojištění léčebných
výloh a připojištění úrazu, služby
průvodce.

www.cksaturn.cz

Cena nezahrnuje:
vstupné do památkových objektů.

termín:
Cena:

3. 12.
390 Kč
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Pasov a Bad Füssing / Německo

adventní výlety jednodenní

www.passauer-christkindlmarkt.de

Kouzelný advent v Pasově A koupání v Bad Füssingu
Poznejte vánoční atmosféru města na soutoku tří řek Dunaje, Innu a Ilzu. Na Dómském náměstí se koná romantický vánoční trh
Christkindlmarkt, navíc se každou středu a sobotu ve 12 hodin koná v Dómu svatého Štěpána varhanní koncert na největších chrámových
varhanách na světě. Odpoledne si užijete klid a pohodu v termální lázních Therme Eins.
PROGRAM:
návštěva vánoční trhů a centra města, cca ve 14.00 hod. přejezd do Bad Füssingu a návštěva termálních lázní Therme Eins. Předpokládaný
návrat v pozdních nočních hodinách.

TRASA 1
s odjezdem z Milevska, Písku,
Strakonic a Vimperka

16PO412

16PO413
TRASA 2
s odjezdem z Českého Krumlova,
Českých Budějovic a Prachatic

Odjezd Milevsko AN – v 6.45 hod., Písek – AN st. 1 v 7.20 hod.,
Strakonice – zastávka MHD u vlakového nádraží v 7.40 hod, Vimperk –
AN v 8.15 hod. přes hraniční přechod Strážný.

Odjezd Český Krumlov – AN st. BUS STOP v 6.30 hod.,
České Budějovice – Dlouhá louka, Peugeot v 7.00 hod., Prachatice –
AN st. 1 v 7.45 hod. přes hraniční přechod Strážný.

termín:
10. 12.

termín:
17. 12.

Cena:

790 Kč

CENA ZAHRNUJE:
dopravu, pojištění léčebných výloh a připojištění úrazu, vstupné do lázní
Therme Eins (5 hodin) a služby průvodce.
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Cena:

790 Kč

Cena nezahrnuje:
vstupné do památkových objektů.

www.cksaturn.cz

Vídeň, Drážďany / Rakousko, Německo

zážitkové nakupování v PRIMARKU

Užijte si nákupy v tomto super levném obchodě s nejnovější módou. Primark leží jen kousek od Vídně v rozlehlém nákupním centru G3
shopping resort Gerasdorf. Původně byl známý pouze z Londýna, kde zdobí hlavní třídu Oxford Street a je vyhlášen svou obrovskou
návštěvností a cenami, které se vidí jen málokde. Primark je ve skutečnosti pouze částí obchodního centra, které nabízí přes 150 obchodů těch
nejznámnějších značek. Nabídka zboží sleduje současné trendy a oblékne se doslova celá rodina za velmi příznivé ceny.

Pojeďte s námi za levnými
a kvalitními nákupy DO VÍDNĚ

PROGRAM:
6hodinové nakupování oblečení, kabelek, obuvi, šperků, kosmetiky,
bytových doplňků, elektroniky, sportovních potřeb a mnoho dalšího.

TRASA
s odjezdem z Prachatic,
Českého Krumlova
a Českých Budějovic
www.psychiclessons.com/wp-content/uploads/2013/11/shopping.jpg

CENA ZAHRNUJE:
dopravu autobusem, pojištění léčebných výloh a připojištění úrazu, služby
průvodce, zákonné pojištění CK proti úpadku.

Odjezd Prachatice – AN st. 1 ve 4.55 hod., Český Krumlov – AN st.
BUS STOP v 5.35 hod., České Budějovice – Dlouhá louka, Peugeot
v 6,00 hod. přes hraniční přechod Halámky.

termín:
Cena:

19. 11.
560 Kč

Zažijte s námi Drážďany s neopakovatelnou vánoční atmosférou a velmi výhodnými nákupy v Primarku. Adventní čas přináší do Německa
nejstarší vánoční trhy s dlouholetou tradicí. Hlavní z drážďanských trhů se nazývá Striezelmarkt a nechybí na něm ohromná světelná brána
a vánoční pyramida. Od vánočního punče se přesuneme do jednoho z nejžádanějších oděvních obchodů Primark v Centrum-Galerie, který
se nachází nedaleko historického centra města. Pořídíte zde značkovou obuv, oblečení i módní doplňky za úžasné ceny, které jinde jen tak
nenajdete. Nakupujte si v londýnském stylu a oblékněte zde celou rodinu za bezkonkurenční ceny. Kde jinde máte možnost nakoupit jedinečné
kousky než právě v Drážďanech?!

Adventní výlet do Drážďan se zážit-

kovým nakupováním v PRIMARKU

PROGRAM:
Prohlídka historického centra města, vánoční trhy, nákup v obchodní
pasáži + Primark.

chicagogenie.com/wp-content/uploads/2015/04/Girls-Shopping.jpg

TRASA
s odjezdem z Českého Krumlova,
Českých Budějovic a Písku

CENA ZAHRNUJE:
dopravu autobusem, pojištění
léčebných výloh a připojištění
úrazu, služby průvodce, zákonné
pojištění CK proti úpadku.

www.cksaturn.cz

Cena nezahrnuje:
vstupné do památkových objektů.

Odjezd Český Krumlov – AN st. BUS STOP ve 4.45 hod,
České Budějovice – Dlouhá louka, Peugeot v 5.15 hod., Písek – AN st. 1
v 6.00 hod. přes Prahu do Drážďan.

termín:
Cena:

17. 12.
660 Kč
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VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY
Smlouva o zájezdu se uzavírá mezi cestovní kanceláří ČSAD
AUTOBUSY ČESKÉ BUDĚJOVICE a.s. (pořadatelem zájezdu)
a zákazníkem. Smlouva může být uzavřena přímo v cestovní
kanceláři nebo prostřednictvím jejího obchodního zástupce
(prodejce), který jedná na základě a v mezích uzavřené obchodní
smlouvy a udělené plné moci. Zákazník je oprávněn si nechat
předložit dokument, který osvědčuje způsobilost prodejce
uzavírat cestovní smlouvy jménem cestovní kanceláře, pro kterou
je zájezd zprostředkován.
1. Podmínky realizace zájezdu
– Realizace zájezdu je podmíněna dosažením minimálního
počtu zákazníků. Tato skutečnost je uvedena v katalogu nebo
ve smlouvě. Cestovní kancelář je povinna informovat písemně
zákazníka o zrušení zájezdu z důvodu nedosažení minimálního
počtu zákazníků nejpozději 21 dní před stanoveným datem
poskytnutí první služby.
– Cestovní kancelář může v katalogu nebo v poznámce cestovní
smlouvy stanovit zvláštní podmínky, které musí zákazník splňovat, pro účast na konkrétním zájezdu.
– Zákazník může oznámit, že se zájezdu či výletu místo něho
zúčastní jiná osoba, která splňuje stejné podmínky jako zákazník. Za změnu osoby zaplatí zákazník u jednodenního výletu
50 Kč/osoba a u zájezdu 300 Kč/osoba. Za změnu nástupního
místa zaplatí zákazník u jednodenního výletu 50 Kč/osoba
a u zájezdu 100 Kč/osoba. V případě, že klient mění pobytové
místo či termín, nebo ruší zájezd či výlet úplně, řídí se v tomto
případě stornovacími podmínkami. (viz. bod 6. odstupné)
2. Zvýšení ceny zájezdu
– Cestovní kancelář je oprávněna jednostranným úkonem zvýšit
cenu zájezdu, jestliže je zároveň přesně stanoven způsob výpočtu zvýšení ceny. Cena zájezdu uvedená v cestovní smlouvě
však nesmí být jednostranně zvýšena během 20 dnů před
zahájením zájezdu.
Cenu lze podle této úpravy zvýšit jen v případě, že dojde
ke zvýšení:
a) ceny za dopravu včetně cen pohonných hmot nebo
b) plateb spojených s dopravou, např. letištních a přístavních
poplatků, které jsou zahrnuty v ceně zájezdu, nebo
c) směnného kurzu české koruny použitého pro stanovení ceny
zájezdu v průměru o více než 10 %, pokud k této změně dojde
do jednadvacátého dne před zahájením zájezdu. Při výpočtu
cen v tomto katalogu bylo použito kursovního lístku ze dne
15. 9. 2016.
– Písemné oznámení o zvýšení ceny musí být zákazníkovi odesláno nejpozději 21 dní před zahájením zájezdu, jinak cestovní
kanceláři nevznikne právo na zaplacení rozdílu v ceně zájezdu.
3. Povinnosti cestovní kanceláře při uzavření smlouvy
o zájezdu
– Cestovní kancelář je povinna nejpozději do 7 dnů*/před
zahájením zájezdu poskytnout zákazníkovi písemně další
podrobné informace o všech skutečnostech, které jsou pro
zákazníka důležité a které jsou jí známy, pokud nejsou obsaženy
již v cestovní smlouvě nebo v katalogu, který byl zákazníkovi
předán, zejména:
a) upřesnění údajů, které se týkají dalších plateb za služby,
jejichž cena není zahrnuta v ceně zájezdu, údaje k ubytování,
dopravě, stravování
b) podrobnosti o možnosti kontaktu s nezletilou osobou nebo
zástupcem cestovní kanceláře v místě pobytu nezletilé osoby,
jde-li o zájezd, jehož účastníkem je nezletilá osoba
c) jméno, adresa a telefonní číslo osoby, na kterou se zákazník
v nesnázích v průběhu zájezdu může obrátit o pomoc, zejména
místního zástupce cestovní kanceláře a adresu a telefonní číslo
zastupitelského úřadu
d) informace o možnosti uzavřít pojištění pro případ, že
zákazníkovi vzniknou náklady v souvislosti s jeho odstoupením
od cestovní smlouvy, pokud toto pojištění není zahrnuto v ceně
zájezdu
/* je-li smlouva uzavřená v době kratší než 7 dnů před zahájením
zájezdu, musí cestovní kancelář svoji povinnost a–d) splnit již při
uzavření cestovní smlouvy.
4. Změna podmínek smlouvy o zájezdu
a) ze strany cestovní kanceláře:
– Je-li cestovní kancelář nucena z objektivních důvodů před
zahájením zájezdu změnit podmínky smlouvy, může navrhnout
zákazníkovi změnu cestovní smlouvy. Pokud navrhovaná změna
cestovní smlouvy vede i ke změně ceny zájezdu, musí být v návrhu nová cena uvedena.
– Navrhne-li cestovní kancelář změnu cestovní smlouvy podle
předchozího odstavce, má zákazník právo se rozhodnout,
zda bude se změnou cestovní smlouvy souhlasit, nebo zda
od cestovní smlouvy odstoupí. Pokud zákazník ve lhůtě určené
cestovní kanceláři, která nesmí být kratší než 5 dnů od doručení
návrhu na změnu cestovní smlouvy zákazníkovi, od smlouvy
neodstoupí, má se za to, že s její změnou souhlasí.
– Cestovní kancelář je oprávněna provést účelné programové
změny, zejména z důvodů organizačních či klimatických (např.:
jiná časová posloupnost navštívených míst, změna trasy
z časových důvodů). Tyto programové změny činí cestovní
kancelář zásadně s cílem zajistit bezproblémový průběh
zájezdu. Rozsah a kvalita poskytovaných služeb musí být
v úhrnu zachována a cena zájezdu se z důvodu provedení
uvedených změn nemění. Tyto změny oznamuje cestovní
kancelář zákazníkovi bez zbytečného odkladu. Zákazník nemá
v těchto případech právo odstoupit od cestovní smlouvy bez
povinnosti uhradit odstupné, ledaže jde o změny podstatné.
Podstatnými změnami se rozumí: posunutí začátku nebo ukončení akce o více než 24 hodin, zásadní změna místa ubytování,
významná úprava programu či trasy zájezdu (týká-li se více než
20 % doby jeho trvání).
b) ze strany zákazníka:

www.cksaturn.cz

ČSAD AUTOBUSY ČESKÉ BUDĚJOVICE a.s., CESTOVNÍ KANCELÁŘ SATURN

– Před zahájením zájezdu může zákazník písemně oznámit cestovní kanceláři, že se zájezdu místo něho zúčastní jiná osoba
v oznámení uvedená. Dnem doručení tohoto oznámení se
osoba v něm uvedená stává zákazníkem. Oznámení musí
obsahovat prohlášení nového zákazníka, že souhlasí s uzavřenou cestovní smlouvou. V případě, že cestovní smlouva
stanoví zvláštní podmínky, které musí splňovat zákazník
pro daný typ zájezdu (viz bod 1), může tak zákazník učinit
jen ve výše stanovené lhůtě a oznámení musí obsahovat
i prohlášení nového zákazníka, že splňuje veškeré podmínky
stanovené pro poskytnutí zájezdu.
– Původní a nový zákazník společně a nerozdílně odpovídají
za zaplacení ceny zájezdu a úhradu manipulačního poplatku
podle této smlouvy, popřípadě nákladů spojených s překnihováním.
5. Odstoupení od smlouvy od zájezdu
a) ze strany cestovní kanceláře
– C estovní kancelář může před zahájením od cestovní smlouvy
odstoupit jen z důvodu zrušení zájezdu nebo z důvodu
porušení smluvní povinnosti zákazníkem.
– O dstoupí-li cestovní kancelář od smlouvy před zahájením zájezdu z důvodu porušení povinnosti zákazníkem, je zákazník
povinen zaplatit cestovní kanceláři níže stanovené odstupné
a cestovní kancelář je povinna vrátit zákazníkovi vše, co
od něj obdržela na úhradu ceny zájezdu podle zrušené
cestovní smlouvy.
– O dstoupila-li cestovní kancelář od cestovní smlouvy
z důvodu zrušení zájezdu před jeho zahájením, má zákazník
právo požadovat, aby mu cestovní kancelář na základě nové
cestovní smlouvy poskytla jiný zájezd nejméně v kvalitě
odpovídající původní cestovní smlouvě, může-li cestovní
kancelář takový zájezd nabídnout.
– C estovní kancelář se může zprostit odpovědnosti za škodu
podle předchozího odstavce nebo povinnosti zaplatit
pokutu jen tehdy, prokáže-li, že ke zrušení zájezdu došlo
v souladu s ustanovením o nedodržení minimálního počtu
osob potřebných pro jeho realizaci nebo v důsledku neodvratitelné události, které nemohla cestovní kancelář zabránit
ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze na ní spravedlivě
požadovat. CK Saturn si vyhrazuje právo zrušit zájezd nejpozději 21 dní před zahájením zájezdu, jestliže nebylo dosaženo
minimálně 33 účastníků u zájezdu s dopravou organizovanou
CK Saturn.
b) ze strany zákazníka
– Z ákazník může odstoupit od smlouvy kdykoliv za podmínek
stanovených touto smlouvou.
– O dstoupí-li zákazník od cestovní smlouvy na základě nesouhlasu se změnou cestovní smlouvy, kterou navrhla cestovní
kancelář z objektivních důvodů, má zákazník právo požadovat, aby mu cestovní kancelář na základě nové cestovní
smlouvy poskytla jiný zájezd nejméně v kvalitě odpovídající
původní cestovní smlouvě, může-li cestovní kancelář takový
zájezd nabídnout. Odstoupí-li zákazník od smlouvy v jiných
případech, než jsou uvedeny v předchozí větě tohoto
bodu, je zákazník povinen zaplatit cestovní kanceláři níže
stanovené odstupné a cestovní kancelář je povinna vrátit
zákazníkovi vše, co od něj obdržela na úhradu ceny zájezdu
podle zrušené cestovní smlouvy.
– Je-li důvodem odstoupení zákazníka od cestovní smlouvy
porušení povinnosti cestovní kanceláře stanovené cestovní
smlouvou nebo tímto zákonem, nebo nedojde-li k uzavření
nové cestovní smlouvy v případě, že zákazník nepřistoupil
na změnu původně sjednané smlouvy, je cestovní kancelář
povinna bez zbytečného odkladu vrátit zákazníkovi vše, co
od něho obdržela na úhradu ceny zájezdu podle zrušené
cestovní smlouvy, aniž by byl zákazník povinen platit cestovní
kanceláři odstupné. Právo zákazníka na náhradu škody tím
není dotčeno.
c) společná ustanovení
– Při uzavření nové cestovní smlouvy se v uvedených případech platby uskuteční a na základě původní cestovní smlouvy považují za platby podle nové cestovní smlouvy. Je-li
cena nového zájezdu nižší, než již uskutečněné platby podle
předchozí věty, je cestovní kancelář povinna tento rozdíl bez
zbytečného odkladu zákazníkovi vrátit.
6. Odstupné
– V případech, kdy se touto smlouvou sjednává povinnost
zákazníka uhradit cestovní kanceláři odstupné, se jeho
výše určuje podle počtu dnů od rozhodné skutečnosti,
která zakládá povinnost k jeho úhradě, do počátku zájezdu
(poskytnutí první služby)
Výše odstupného u zájezdu za každou osobu činí:
45 dní a více před rozhodnou skutečností ������� 300 Kč za osobu
44 dní až 30 dní ��������� 20 % z celkové ceny objednaných služeb
29 dní až 20 dní ��������� 30 % z celkové ceny objednaných služeb
19 dní až 11 dní ����������� 50 % z celkové ceny objednaných služeb
10 dní až 4 dny ����������� 80 % z celkové ceny objednaných služeb
3 dny a méně ����������� 100 % z celkové ceny objednaných služeb
Stornovací podmínky jednodenních výletů:
Zrušení účasti na výletu je zákazník povinnen provést osobně
v cestovní kanceláři CK SATURN nebo písemně mailem na adresu cksaturn@cksaturn.cz, kde je rozhodující datum doručení
mailu a nutnost potvrzení doručení ze strany CK SATURN.
V případě, že zákazník odstoupí od smlouvy, je povinen zaplatit odstupné v následující výši:
4 dny a více ���������������������������������������������������������������� 100 Kč /osoba
3 dny a méně����������������������������������������������������� 100 % ceny zájezdu

7. Odpovědnost cestovní kanceláře
– Cestovní kancelář odpovídá zákazníkovi za porušení závazků
vyplývajících z uzavřené cestovní smlouvy bez ohledu na to, zda
tyto závazky mají být splněny cestovní kanceláří nebo jinými
dodavateli služeb cestovního ruchu poskytovaných v rámci
zájezdu.
– Nesplní-li cestovní kancelář své povinnosti vyplývající z cestovní
smlouvy nebo tohoto zákona řádně a včas, musí zákazník uplatnit své právo u cestovní kanceláře bez zbytečného odkladu,
nejpozději do 30 dnů od skončení zájezdu nebo v případě, že
se zájezd neuskutečnil, ode dne, kdy měl být zájezd ukončen
podle cestovní smlouvy, jinak právo zaniká.
– Je-li uzavření cestovní smlouvy zprostředkováno jinou cestovní
kanceláří nebo cestovní agenturou, je lhůta podle předchozího
odstavce zachována, i pokud tak zákazník učinil řádně a včas
u zprostředkující cestovní kanceláře nebo cestovní agentury.
– Cestovní kancelář se může odpovědnosti za škodu způsobenou
odstoupením od cestovní smlouvy před zahájením zájezdu
zprostit jen tehdy, prokáže-li, že ke zrušení zájezdu došlo z důvodu nízkého počtu účastníků nebo v důsledku neodvratitelné
události, které nemohla cestovní kancelář zabránit ani při
vynaložení veškerého úsilí, které lze požadovat.
– Cestovní kancelář se může odpovědnosti za škodu způsobenou
porušením právní povinnosti zprostit jen tehdy, prokáže-li, že
tuto škodu nezavinila ona ani jiní dodavatelé služeb cestovního
ruchu poskytovaných v rámci zájezdu a škoda byla způsobena:
a) zákazníkem
b) třetí osobou, která není spojena s poskytováním zájezdu, pokud tuto skutečnost nebylo možné předpokládat nebo nebyla
nevyhnutelná, nebo
c) neodvratitelnou událostí, které nemohlo být zabráněno ani
při vynaložení veškerého úsilí, které lze požadovat.
– Ve výše uvedených případech, kdy je škoda způsobená třetí
osobou nebo neodvratitelnou událostí, je cestovní kancelář
povinná poskytnout zákazníkovi v nesnázích rychlou pomoc.
8. Porušení smlouvy o zájezdu v průběhu zájezdu
– Jestliže po zahájení zájezdu cestovní kancelář neposkytne
zákazníkovi služby cestovního ruchu nebo jejich podstatnou
část řádně a včas, nebo zjistí, že mu všechny služby cestovního
ruchu nebo jejich podstatnou část nebude moci řádně a včas
poskytnout, třebaže se k tomu cestovní smlouvou zavázala, je
povinná provést bez zbytečného odkladu taková opatření, aby
mohl zájezd pokračovat.
– Pokud nelze pokračování zájezdu zajistit jinak než prostřednictvím služeb cestovního ruchu nižší kvality, než uvedené v cestovní smlouvě, je cestovní kancelář povinná vrátit zákazníkovi
rozdíl v ceně.
– Jestliže opatření podle předchozího odstavce nelze učinit nebo
je zákazník nepřijme, musí cestovní kancelář bez zbytečného
odkladu vrátit zákazníkovi rozdíl v ceně. V případě, že součástí
zájezdu je i doprava, je cestovní kancelář povinna poskytnout
zákazníkovi dopravu zpět na místo odjezdu nebo na jiné místo
návratu, s nímž zákazník souhlasil, včetně nezbytného náhradního ubytování a stravování. Pokud je doprava uskutečněná jiným
dopravním prostředkem, než kterým měla být uskutečněna
podle cestovní smlouvy, je cestovní kancelář povinná vrátit zákazníkovi rozdíl v ceně v případě, že byla doprava uskutečněna
za nižší náklady.
9. Pojištění
Ceny zahraničních zájezdů organizovaných ČSAD AUTOBUSY
ČESKÉ BUDĚJOVICE a.s. zahrnují povinné smluvní pojištění
ve smyslu zákona č. 159/1999 Sb.
U jednodenních zahraničních výletů je v ceně zahrnuto pojištění
léčebných výloh a úrazové připojištění a u zahraničních cykloturistických zájezdů je v ceně zahrnuto komplexní cestovní pojištění,
pokud není uvedeno jinak.
10. Závěrečná ustanovení
– Zákazník podpisem cestovní smlouvy potvrzuje, že se seznámil
s jejím obsahem, zejména s rozsahem objednaných služeb,
podmínkami cestovního pojištění, jakož i s podmínkami úhrady
odstupného, které je v případech stanovených touto smlouvou
povinen uhradit cestovní kanceláři. Zákazník bere na vědomí, že
pojistné podmínky a odstupné jsou nedílnou součástí smlouvy,
souhlasí s nimi, a to jménem všech spolucestujících osob,
ve prospěch kterých tuto cestovní smlouvu uzavírá.
– Zákazník je osobně zodpovědný za správnost jím uvedených
osobních údajů.
– Zákazník je povinen zajistit si platné cestovní doklady včetně víz
a dalších náležitostí potřebných pro vycestování do konkrétní
destinace (např. lékařské potvrzení o vakcinaci aj.).
– Zákazník souhlasí s použitím jeho osobních údajů, v souladu se
zákonem č. 101/2000 Sb., uvedených v této smlouvě, pro potřeby cestovní kanceláře SATURN a to výhradně za účelem zasílání
nabídek služeb v cestovním ruchu zákazníkovi. Dále prohlašuje,
že je zmocněn a tímto uděluje souhlas ve smyslu § 5 odst. 2 zák.
č. 101/2000 Sb. i jménem dalších osob uvedených na této
cestovní smlouvě.
– Termín „katalog“ zahrnuje veškerý písemný nabídkový materiál
cestovní kanceláře, který byl klientovi prokazatelně předán.
– Odlišuje-li se vymezení zájezdu uvedené v katalogu od této
smlouvy – má vždy přednost cestovní smlouva.
11. Reklamace
Jestliže zájezd neodpovídá smluvním podmínkám, má zákazník
nárok uplatnit reklamaci. Zákazník je povinen uplatnit reklamaci
bez zbytečného odkladu v průběhu zájezdu u zástupce CK
(průvodce, delegáta), popř. si vyžádat od ubytovacího zařízení
(zahraničního partnera) potvrzení o neposkytnutých službách
na kopii voucheru. Další reklamace lze uplatňovat písemně
(doporučeným dopisem) nebo ústně v pobočkách CK nejpozději
1 měsíc od skončení zájezdu v souladu s ust. § 2450 Občanského
zákoníku.
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